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مقدمة:
حاليا تقع أبرز توترات وصراعات الشرق األوسط وشمال أفريقيا على ضفاف شرق المتوسط.
ً
تكثيفا لصههههراعات اإلقليث حيق تتقالع المصهههههالي االقتصهههههادية
فهذه المنطقة تشهههههد
ً
والجيوسههياسههية واإليديولوجية التي تشههمل إلى قلههايا الطاقة والممرات البحرية الصههرا
وصههوال إلى الحروب األهلية ذات
العربي اإلسههرائيلي وتنافسههات القوى اإلقليمية الصههاعدة
ً
حيا
التدخالت الدولية العالية كما في سههوريا وليبيا .لهذا يبدو شههرق المتوسههط اليوم
مختبرا ً
ً
للتحوالت اإلقليمية والدولية التي تعصههههف بكل المنطقة بل والعالث .بالمحصههههلة تختبر
ّ
منطقة شههههرق المتوسههههط ثالثة اتجاهات في الوقت عينه ،التعاون ،والتنافس ،واألدوار
المختلطة للقوى الكبرى التي تتعاون في ملف وتتنافس في آخر.
لقد أدت االكتشههافات الغازية في شههرق المتوسههط إلى تشههجيع الصههرا والحرب بدل السههلث
وكذلك إلى تبلور سههههياسههههة محاور محتدمة قطباها كل من تركيا وفرنسهههها .فما إن أعلن
الرئيس الفرنسهههي إيمانويل ماكرون في مطلع العام الحالي ،أمام قمة برلين المخصهههصهههة
لبحق األزمة الليبية ،أن تركيا تنقل السههالح والعتاد والمقاتلين بشههكل مباشههر إلى حكومة
الوفاق ،وتحاول اسهههتغالل حلف األللسهههي لتحقيق مآربها ،حتى انتقلت المواجهة التركية -
الفرنسهههية في ليبيا وشهههمال أفريقيا من مرحلة التصهههعيد والتوتر إلى مرحلة االصهههطفافات
األوسع واحتدام المواجهة.
التحول في المقاربة الفرنسهههية إال بعد إدرال الطموحات التركية المسهههتجدة.
ال يمكن فهث
ّ
يريد أردوغان أن تؤدي تركيا دور " شبه م ستقل" من داخل التحالف مع الغرب بحيق تكون
ذات نفوذ داخل الشههرق األوسههط واألجزاء السههابقة من السههلطنة العثمانية بما يتماهى مع
نموذج ديغول لل سيا سة الخارجية الفرن سية حين أراد لفرن سا أن تبدو كقوة عظمى بذاتها
(غير مستتبعة) داخل الغرب .1ما تقوم به تركيا بديهي إلى حد بعيد ،كل دولة تتزايد موارد
موسهههع عبر االحتجاج بالتاريخ
قوتها تميل نحو إعادة تعريف مصهههالحها و "حقوقها" بشهههكل ّ
واأليديولوجيا وأحيانا القانون.
تداخال .لو قت لو يل كان
قدا وم
ً
ل طال ما كان تاريخ العال قات العث مان ية – الفرنسهههه ية مع ً
العثمانيون جزء من نظام السياسات األوروبي والعبون على رقعة الشطرنج األوروبية ،كما
في تحالفهث مع الفرنسههيين لموازنة قوة آل هابسههبور في أسههبانيا والنمسهها عام .1563
سههههيطرت البراغماتية على العالقات الفرنسههههية  -التركية التي كانت تنتقل من التعاون في
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وجه الروس إلى الصهههرا على تقاسهههث إرث اإلمبرالورية العثمانية المتهالكة ،2ومن الحرب
تحديدا) بهدف
في عهد االسههههتقالل األتاتوركي إلى االلتحاق بأوروبا (بريطانيا وفرنسههههها
ً
التحههديههق والحم هايههة ،3ومن التقههارب في حقبههة الحرب البههاردة إلى النفي من "الفردوس
األوروبي" بعد .2003
نسعى في هذه الورقة إلى تفسير المقاربة الفرنسية في شرق المتوسط في ظل التنافس
يتحول ميزان القوى في الشرق المتوسط
تحديدا .كيف
المحتدم مع تركيا خالل العام 2020
ً
ّ
وإالم تسهههعى باريس وما هي الخيارات المتاحة أمامها وضهههمن أية
في السهههنوات األخيرة؟
َ
استراتيجية؟ وما هي احتماالت المواجهة وتداعياتها في المدى المنظور؟
أولا :شرق المتوسط كواقع أمني متمايز
بدأت االكتشافات الغازية الهائلة في شرق المتوسط منذ العام  2011متزامنة مع انتفاضات
العالث العربي وما تالها من بروز للقوى اإلقليمية والدولية في شهههرق المتوسهههط على وجه
الخصههههوص .إن أبرز سههههاحات الصههههرا والحرب منذ العام  2011تقع على ضههههفاف شههههرق
صوال
المتو سط من سوريا إلى ليبيا
ومرورا بتوا صل احتدام ال صرا العربي -اإل سرائيلي و ً
ً
إلى األزمة اللبنانية .هذا كله كان يجري في ظل تراجع واضي لرغبة األميركيين في التدخل
المباشههر وعجزهث عن السههيطرة على صههراعات اإلقليث ما أتاح مسههاحات فرا جاذبة ألدوار
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تقدم جيش محمد علي عام  ،1833وذلك لمنع روسيا من
حمت بريطانيا وفرنسا العرش العثماني من ّ
النفاذ إلى المتوسط والمياه الدافئة بحجة تأمين الدعث للسلطنة العثمانية .كما حارب البريطانيون
والفرنسيون إلى جانب العثمانيين في حرب القرم  1856 – 1853ضد التهديد الروسي السطنبول .لكن هذا
التعاون لث يتحول إلى تحالف رسمي ،وهكذا عانت السلطنة المنعزلة من هزيمة أخرى على يد الروس عام
 .1878ثث أجبر اللغط الفرنسي – البريطاني الساللين العثمانيين على االعتراف بالحكث الذاتي لبعض
أجزاء االمبرالورية العثمانية المتر ّنحة كما في كريت وجبل لبنان .فخالل القرن التاسع عشر كانت فرنسا من
أبرز المستفيدين من تراجع السلطنة حيق استولت على تونس والجزائر.
 3بعد الحرب العالمية األولى انطلق أتاتورل في حرب االستقالل ضد أرمينيا وفرنسا واليونان المدعومة من
وثبت أركانه في ثالثينيات القرن الماضي كان أتاتورل جاه ًزا
بريطانيا .لكنه ما إن أقام النظام العلماني ّ
لالقتراب من األمث المعجب بها أي فرنسا وبريطانيا العظمى .وفي نهاية الثالثينيات فصلت فرنسا سنجق
وسهلت انتقاله إلى السيادة التركية إلبقاء أنقرة إلى جانبها بوجه التهديد النازي
االسكندون عن سوريا
ّ
المتصاعد .خالل تلك المرحلة لجأ أتاتورل إلى "أوربة" تركيا في إلار سعيه لوضعها مجد ًدا على مسار
القوى العظمى .وكما حال الساللين العثمانيين المتأخرين ألحق أتاتورل أمن تركيا بالركب بالفرنسي
سعيا وراء دعمهث في الشؤون الدولية إلى حين عودة تركيا إلى مكانة الدولة العظمى .وقد
والبريطاني
ً
استفاد أتاتورل من هذا التحالف لموازنة التهديد التوسعي اإليطالي في عهد موسوليني ،والتحق بحلف
فرنسيا.
البلقان المدعوم
ً
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القوى الخارجية التي بدأت بدورها تحاول بناء مجاالت نفوذ سواء بالح لور المبا شر أو عبر
إنشاء التحالفات وإقامة شبكات مصالي متداخلة.
مجاال شديد الجاذبية للقوى الكبرى في المنطقة وخارجها ،من ناحية
أصبي شرق المتوسط ً
ومنطلقا لقلههايا
ً
ومجاال للتنافس الجيوسههياسههي،
وممرا،
مصههدرا
تحوله إلى مركز لاقوي،
ً
ً
ّ
ً
األمن والهجرة والتهريب والتطرف التكفيري .اليوم أصههبحت البيئة األمنية لشههرق المتوسههط
معرفة من خالل أربع ديناميكات متداخلة :اكتشهههاف الطاقة ،والتنافسهههات الجيوسهههياسهههية
ّ
واختالالت توازن القوى ،ومحفزات األمن اإلنساني الجديد ،والمصالي المتزايدة في المنطقة
للقوى الخارجية.
التحوالت تؤ ّدي إلى تحويل شههههرق المتوسههههط إلى غاية بذاته وليس مجرد وسههههيلة
هذه
ّ
لتحقيق م صالي ا ستراتيجية أكبر في ال شرق األو سط .بل ت صدر كتابات تدعو إلى التعامل
إقليما بذاته حيق يؤدي غازه دور النفط في منطقة الخليج ،وبالتالي له
مع شرق المتوسط
ً
واقع أمني جديد على المسههههتوى اإلقليمي .وهنال من يرى أنه مجمع أمني – لاقوي أو
إقليث فرعي متمايز ضمن الشرق األوسط حيق تتشارل دول شرق المتوسط خلفية تاريخية
داخليا بخصوصية المنطقة ودورها كصلة وصل بين الشرق والغرب وفيه مستوى
واعترا ًفا
ً
من التشابك االقتصادي وأصبحت ذات أهمية أمنية عالية في السياسات الدولية المعاصرة.
ثانيا :انزياحات ميزان القوى
انطالقا مما تقدم ،برز بعد العام  2011دور كل من تركيا وروسهههيا 4في شهههرق المتوسهههط.
ً
وفقا لديناميكيات داخلية وخارجية بحيق
تطور الدور التركي في المنطقة بعد العام ً 2011
أضحت أنقرة من مراكز القرار اإلقليمي ذات النفوذ ،الصلب والناعث ،في جملة من الساحات
والقلههايا من بينها الحلههور في شههرق المتوسههط 5عبر دورها المسههتجد في كل من مصههر

خجوال وأبرز استثمار لها هو في ميناء بيريوس اليوناني الذي أكد
 4من ناحية الصين ال يزال حلورها
ً
الصينيون في أيلول الماضي أنهث يأملون من خالل االستثمارات الصينية أن يتحول هذا الميناء إلى ميناء
عالمي ضمن مبادرة الطريق والحزام.
 5يرى سونر جاغابتاي ،الباحق المتخصص بالشأن التركي ،أنه كما كانت حدود السلطنة العثمانية ليست
تعرجا يمر بجزر في شرق المتوسط ويصل إلى الصحاري والقمث الثلجية في جبال القوقاز،
خ ً
طا حا ًدا بل م ً
كذلك يرى أردوغان أن تركيا تلقي بظلها النافع على لول أراضي السلطنة السابقة.
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والحقا ليبيا .7وقد ساهث فشل االنقالب العسكري
ً
(حقبة محمد مرسي) 6وسوريا وقطا غزة
ضد أردوغان عام  2016في تحفيز لموحاته التو سعية لسببين :األول أتاح فشل االنقالب
المجال ألردوغان لتطهير الجيش وإعادة تشكيله من الموالين وبالتالي القدرة على توظيفه
تحدي الغرب الذي ُوجهت له
أكثر في السههههياسههههة الخارجية،
وثانيا زادت رغبة أردوغان في ّ
ً
تهمة تدبير المحاولة االنقالبية .كما ال يمكن إغفال أن أرودغان أبعد داوود أوغلو ،صههاحب
نظرية صفر مشاكل ،عن دائرة صنع القرار في أيار .2016
أما روسههيا فبعد العام  2015انتقلت نحو التدخل العسههكري المباشههر في سههوريا حيق ش هكّل
المتو سط الممر األبرز للدعث اللوجي ستي والنقل وح شد القوات .إال أن األجندة الرو سية في
أيلا قلايا الطاقة والخوف
شرق المتوسط كانت أبعد من اللرورات العسكرية بل شملت ً
تهديدا لألمن القومي الروسههههي .وبالرغث من
من بروز بدائل لاقوية ألوروبا وهو ما يمثل
ً
الصههرا الروسههي – التركي في سههوريا ،وبدرجة أقل في ليبيا ،إال أن العديد من دول شههرق
المتوسههط سههواء الدول األوروبية ،أو الكيان الصهههيوني بدعث أميركي ،تعاملت بعدائية مع
الحلور المتزايد لكال الدولتين في منطقة المتوسط.
في العهام  2006ظهر مصههههطلي "الولن األزرق" على لسهههههان األدميرال المتقهاعهد ،جيث
غوردنيز 8عندما كان رئيس الوحدة المسههؤولة عن خطط وسههياسههات أنقرة البحرية ،وذلك
بهدف اإلشهههههارة إلى منالق السههههيادة البحرية التركية المعلنة وغير المعلنة ،لكن الفكرة
ارتبطت مع الوقت بمساعي تركيا لتأمين مصادر للطاقة والغاز في البحار المحيطة بها .في
تموز  ،2019نشههر موقع الرئاسههة التركية صههورة لههههههه أردوغان أثناء إلالق مناورات بحرية
واسههعة باسههث "الولن األزرق" وهو يقف أمام خريطة تظهر ما أللق عليه "الولن األزرق"
 6في خطابه بجامعة القاهرة ،امتدح أردوغان قرار الرئيس المصري حينها محمد مرسي بسحب السفير
المصري من "إسرائيل" ر ًدا على الغارات الجوية اإلسرائيلية على قطا غزة .وقد اقترح أردوغان حينها "حل ًفا
تركيا" يلمن السالم واالستقرار في شرق المنوسط كون هذا التحالف سيقيد قدرة "إسرائيل" على
مصر ًيا – ً
استخدام القوة.
 7يرى داوود أوغلو أن العالث بالنسبة لتركيا مؤلف من ثالث منالق جيواستراتيجية :الجوار البري القريب
(البلقان والشرق األوسط والقوقاز) والجوار البحري القريب (البحر األبيض المتوسط ،والبحر األسود
واألدرياتيكي ،والبحر األحمر والخليج وبحر قزوين) والمنالق القارية القريبة (أوروبا ،شمال أفريقيا ،جنوب
ووسط وشرق آسيا) .وإذا عززت تركيا من حلورها في هذه المنالق فسيقوى حلورها العالمي.
 8نقلت وكالة فرانس برس عن غوردنيز ،قوله إن "الولن األزرق رمز له "بحرنة تركيا" ،أي زيادة الدور الذي
مشيرا إلى أن مبدأه "يحاول تحديد منالق االختصاص البحري
يلعبه إلاللها على البحر في اقتصادها،
ً
المحيطة بتركيا ".وأكد األدميرال التركي المتقاعد ،أن تركيا بحاجة إلى تأمين هذه المنالق من أجل
رفاهيتها ودفاعها وأمنها و"حتى سعادتها  ".وقال متشب ًثا بمواقفه إنه حتى وإن تث فرض عقوبات و"حتى
وإن كانت تركيا وحدها في هذه المعركة ،فإن تركيا لن تستسلث ".وتشمل نظرية غوردنيز أكثر من 460

ألف كلث مربع من حدود تركيا البحرية ،بما في ذلك المسطحات المائية المحيطة ببعض الجزر اليونانية.
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يجس هد حلث تركيا في تعزيز السههيادة البحرية في البحار المحيطة بها وهي :المتوسههط
الذي ّ
مؤخرا إلى أن نظرية "الولن األزرق" )(Mavi Vatan
وإيجة ومرمرة واألسود .وأشار غوردنيز
ً
ال عالقة لها باإلسههالم وال بوجود حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس رجب ليب أردوغان
ذي التوجهات اإلسههالمية في السههلطة" .وأوضههي أن "تركيا اليوم تجد نفسههها وحدها تقاتل
من أجل خريطتها .في الماضي كان هدف القوى الغربية هو إحالة تركيا بحدود األناضول،
لكن الزمن تغير اآلن ومنذ عام  2002يسههههمي لنا الولن األزرق بتأكيد أنفسههههنا من خالل
دبلوماسية السفن الحربية والتدريبات".9
ور ًدا على االنزياح في ميزان القوى المتوسههههطي نحو كل من تركيا وروسههههيا ،وتزام ًنا مع
و صول دونالد ترامب للبيت األبيض وت سليمه ملف ال شرق األو سط لتيار اليمين الم سيحي
المتشههدد بدأت واشههنطن عام  2018برعاية قيام تكتل إقليمي للغاز يسههتثني تركيا بهدف
الحد من تطور نفوذها في المنطقة وموازنتها ولكن من مدخل لاقوي .وفي كانون الثاني
عام  ،2019اجتمع سههبعة وزراء لاقة من منطقة شههرق المتوسههط في العاصههمة المصههرية
كال من تركيا
القاهرة ووقعوا اتفاقية لتأ سيس "منتدى غاز المتو سط" .10وا ستثنى المنتدى ً
ولبنان وسوريا وشمال قبرص التركية من علويته عند إنشائه ،رغث أنها دول تطل على
حوض شهرق البحر المتوسهط .وكان سهبق ذلك تراجع قوات المعارضهة السهورية عن مدينة
كسههب قرب الالذقية والمطلة على البحر المتوسههط ،إضههافة إلى نجاح قوات خليفة حفتر في
وقت الحق بمحاصرة العاصمة الليبية حيق تتمركز حكومة الوفاق الحليفة لتركيا.
تمكنت أنقرة بوقت قياسهههي من اسهههتيعاب جهود احتوائها في شهههرق المتوسهههط من خالل
مقاربة هجومية قامت على المشهههاركة العسهههكرية المحدودة واسهههتعراضهههات القوة وتقديث
المساندة العسكرية والسياسية لحليفها الليبي والقيام بحمالت دبلوماسية واسعة مع تأمين
مشهههروعية داخلية لخطواتها في شهههرق المتوسهههط .فنجحت في اسهههتعادة المبادرة في ليبيا
نسبيا والتقدم للقيام باستكشافات للطاقة في منالق متناز عليها وتوقيع
وتحييد موسكو
ً

 9ترل برس ،األدميرال غوردنيز ..مبدأ الولن األزرق وبحرنة تركيا 24 ،آب .2020
 10حلر االجتما ممثلون عن :مصر واليونان وقبرص و"إسرائيل" وإيطاليا وفلسطين واألردن (رغث كونه
مطل على المتوسط) .كما شارل في االجتما وزير الطاقة األميركي وممثل المفوضية األوروبية لشؤون
غير
ّ
الطاقة وممثل للبنك الدولي .وتث التوصل إلى اتفاقية لتأسيس "منتدى غاز شرق المتوسط" ،حيق وقعت
"توتال"" ،إني" "نوفتك" "إكسون" اتفاقيات الستكشاف وإنتاج الغاز مع الحكومات المعنية .تبع االتفاقية
التركية-الليبية توقيع قبرص واليونان و"إسرائيل" في  3كانون الثاني  2020اتفاق متعلق بإنشاء ّ
خط
لمد أوروبا بالغاز الطبيعي.
أنابيب شرق المتوسط "إيست ميد" ّ
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اتفههاقيههة ترسههههيث للحههدود مع ليبيهها( 11تشههههرين الثههاني  )2019رغث االعتراض األوروبي
والمصري .12أدت هذه الخطوات إلى اختالل التوازن في شرق المتوسط لصالي أنقرة .وفي
هذا السههياق بدأت تبرز مقاربة تداخلية فرنسههية نحو المنطقة .بهذا المعنى تكون المقاربة
اسههههتكماال لمنتدى الغاز الذي عجز بمفرده عن كبي جماح تمدد النفوذ
الفرنسههههية الحالية
ً
التركي.
ثالثا :فرنسا :الواقعية الدفاعية
تتعارض المصالي الفرنسية – التركية في شرق المتوسط من كون كلتا الدولتين لهما إرث
تههاريخي في المنطقههة التي يقههاربههاههها كمجههال نفوذ حيوي ،وكههذلههك هنههال تنههافس في
موضههههوعات الطاقة والدور في أفريقيا 13وتباين في الموقف من الهجرة واإلرهاب .14يطمي
األوروبيون للحفاظ على شرق المتو سط بحيرة غربية ،15فيما تراه تركيا أحد مجاالت النفوذ
الخصههبة لمد تأثيرها بشههكل يمنحها أفلههلية في العالقة مع األوروبيين وللتوغل أكثر نحو
مقيدة بشهههدة .16كما أن كال
أفريقيا بعد وصهههول لموحاتها في المنطقة العربية إلى حدود ّ
 11اعتبر نههائههب الرئيس التركي فؤاد أقطههاي (أن ملمون االتفاقيات مع ليبيا يؤسهههههس لمرحلة مختلفة
عن السهههههابق" :في شهههههرق البحر األبيض المتوسهههههط ،نحن نمزق الخرائط التي تهدف إلى حشرنا في البر
الرئيس .كما أشار تشاتاي إرجياس ،مهدير عهام شههههههؤون الحدود البحرية في وزارة الخارجية ،إلى أن
االتفاق مع ليبيا يرقى إلى مستوى رسهالة سهياسهية مفادها أنه ال يمكن تهميش تركيا في شهرق البحر
األبيض المتوسهط ،وال يمكن تحقيق أي شي في المنطقة دون مشههههاركة تركيا".
 12في نهاية آب  2020وقّعت مصر واليونان اتفاقية ترسيث لمنالقهما االقتصادية الخالصة الستغالل
الموارد البحرية.
الفرنسية،
 13في  23نيسان ،2017قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،في مقابلة مع صحيفة "لوموند"
ّ
أريد أن أقيث شراكة
وكان
أنظر إلى أفريقيا أرى قارة المستقبل ،ولهذا السبب ُ
مرشحا للرئاسة آنذال" ،عندما ُ
ً
لموحة بين فرنسا وأوروبا ومنطقة البحر المتوسط وأفريقيا لتعزيز مصالحنا المشتركة في مجاالت :المناخ
أيلا األمن واالستقرار".
والتجارة والعمالة واإلبدا  ،لكن ً
 14يشرح "الكتاب األبيض" الخاص بالعقيدة العسكرية الفرنسية الصادر عام  2017في فصله الرابع ،أولويات
فرنسا االستراتيجية المتوسطية تحت عنوان" :بسط االستقرار في الجوار األوروبي" .وجاء في الجزء الخاص
بالمتوسط ما يلي "المتوسط وهو الواجهة البحرية االستراتيجية لالتحاد األوروبي يشكل قلب العالقات
والتاريخ المشترل منذ ثالثة آالف عام .وهذه العالقات االستراتيجية واالقتصادية والثقافية واإلنسانية تتمتع
بكثافة خاصة فمصالحنا مشتركة مع المتوسط والتحديات التي نواجهها واحدة ومنها التحدي األمني واستقرار
المنطقة والتهريب واإلرهاب".
15
تقريبا  %35من الغاز و %50من النفط الذي تستهلكه أوروبا يمر عبر شرق المتوسط بحسب أرقام العام
ً
.2016
 16يرى سونر كاغابتاي أن أكبر مكاسب أردوغان في العقدين األخيرين كانت في أفريقيا .فبين عامي 2003
و 2017ارتفع عدد السفارات التركية في أفريقيا من  12إلى  ،41وكذلك ارتفعت االستثمارات التركية
المباشرة هنال من  100مليون دوالر إلى  6.5مليار  .$وبحدود العام  2019كان أردوغان قد أنجز  35زيارة
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الدولتين هما األبرز اقتصههاد ًيا في المتوسههط ،ولذا من الصههعب على فرنسهها ،وأوروبا عمو ًما،
أن تدير ظهرها لتركيا .يلههههاف لما تقدم الهواجس الفرنسههههية من الحلههههور الروسههههي في
المتوسههط وال سههيما في ظل تردي العالقات مع الواليات المتحدة كلههامن لألمن األوروبي.
نظرا للبعد الجغرافي لروسههيا عن المتوسههط وألن مصههالحها فيه أقل من تلك التركية
ولكن ً
تلع فرنسا هواجسها تجاه روسيا في شرق المتوسط في مرتبة أدنى.
ويشير الباحق في مركز الجزيرة للدراسات حواس تقية إلى أن فرنسا تنظر إلى نفسها كقوة
تعرف مصههههادر التهديد بناء على ذلك ،فالتهديد مصههههدره البحر
بحرية وليس برية وهي ّ
جزءا من التباين بين فرن سا وألمانيا فيما
بالتحديد شرق المتو سط وهذا ما يمكن أن يف ّسر ً
يخص األمن األوروبي.
سههعيا السههتعادة التوازن بوجه أنقرة .ال
كان التدخل الفرنسههي إلى جانب دول منتدى الغاز
ً
تستطيع فرنسا الهيمنة على شرق المتوسط ،فهي ال تمتلك األدوات والموارد الكافية لذلك
ولكنها تريد من خالل حلفائها البقاء في موقع متقدم تسههتطيع من خالله تحقيق مصههالحها
والحفاظ على صورة القوة األوروبية ذات األدوار الدولية.
لرح ماكرون فكرة "السههههالم المتوسههههطي" حيق يمكن لفرنسهههها أن تؤدي دور اللههههامن
لالسههههتقرار في المتوسههههط وهو ما يعني ضههههم ًنا حفظ وإدارة التوازن القائث بما يلههههمن
مصههههالحها .ولذا يمكن أن تنطبق على فرنسهههها نظرية الواقعية البنيوية الدفاعية ،فهي ال
تسههههعى لموقع الهيم نة بل أن تحظى بالم قدار ال كافي من القوة للهههه مان توازن ي خدم
مصالحها.
مقدرات
يرى كينيق والتز ،صههههاحب نظرية الواقعية البنيوية ،أن النظام الفوضههههوي وتو ّز
ّ
القوة هي قيود قوية ومحفزات تنتج تشههابها ً في سههلول الدول .والدولة تسههعى بحد أدنى
إلى حفظ نفسههههها وهي من خالل التفاعل مع باقي الدول تمر بعملية تنشههههئة اجتماعية

رسمية لدول أفريقية .وأثناء زيارته للجزائر سأله صحافي باللغة الفرنسية "هل أتيت إلى هنا وأنت تشعر
بالعطف تجاه االستعمار العثماني ،فأجابه أردوغان :لو كان مستعمِرين لكنت لرحت السؤال بالتركية وليس
الفرنسية .ولطالما كرر أردوغان في جوالته األفريقية التمييز الحاد بين ثنائية االستعمار األوروبي للقارة
والقيث الثقافية والدينية المشتركة بين شعوب القارة والسلطنة العثمانية .هذا الحلور األفريقي تحول
وتحديدا الصومال وجيبوتي ،والسودان.
لمنافسة تركية مع المحور السعودي اإلماراتي في القرن اإلفريقي،
ً
في العام  2018كانت شركة الطيران التركية تقصد  55وجهة تقع في  37دولة دولة أفريقية متجاوزة في
ذلك رقعة انتشار شركة الطيران الفرنسية.
Soner Cagaptay, Erdogan’s Empire: Turkey and the Politics of the Middle East, I. B. TAURIS, 2020,
pp. 231- 248

11

تتعلث فيها تقليد الدول الناجحة في حفظ أمنها ما يؤدي لظهور أنماط من السلول الدولي
ومخرجات مثل توازن القوى وتشكيل التحالفات.
وبحسههب النسههخة الدفاعية من الواقعية البنيوية فإن الدول تسههعى لزيادة أمنها من خالل
غالبا .فطبيعة النظام الدولي
حماية توازن القوى القائث من خالل اسههههتراتيجيات دفاعية ً
تؤدي إلى أن سههلوكيات العدوان والتنافس والتوسههع لزيادة القوة عبر الهيمنة والتفوق غير
يقوض جهود الدولة األمنية
منتجة ألنها سهههتحفز معلهههلة األمن والتوازنات الملهههادة بما ّ
ويبدد مواردها المادية.
عام 1997استخرج كريستوفر الين مفهوم "التوازن من الخارج"  ،offshore balancingالذي
بديال من التوسع المفرط للسيطرة على الشؤون
يعد من صلب الواقعية البنيوية الدفاعيةً ،
ّ
ا لدول ية ا لذي يراكث اعت ماد ية الحل فاء ويز يد األ عداء السهههههاخطين .و هذا المفهوم يم ثل
استراتيجية لتوازن القوى في عالث متعدد األقطاب حيق تتيي للدول األخرى الحليفة المجال
لتحمل األعباء فيما ينحصهههر دور الدولة في تأمين الدعث للحلفاء في إقليث ما للحفاظ على
ّ
التوازنات وال تتدخل ع سكر ًيا ب شكل مبا شر إال عند ال لرورة وب شكل مؤقت و سريع ،وذلك
بدال من الهيمنة المباشرة.
ً
فالدولة المسههههيطرة هنا تقبل بظهور قوى كبرى أخرى تكون مسههههؤولة عن الحفاظ على
التوازن في إقليمها بما يحفظ مصههالي تلك الدولة .وبذلك تتقلص حاجة الدولة المسههيطرة
17
بناء على ما
لإلنفاق الخارجي
ّ
وتحول مزيد من الموارد للداخل لبناء عناصههر القوة الذاتية ً .

تقدم يمكن وصهههف االسهههتراتيجية الفرنسهههية بأنها تعمل وفق "التوازن من الخارج" إلى حد
بعيد ،وذلك بهدف تفادي التورط المباشهههر في مغامرة عسهههكرية بوجه دولة أخرى منخرلة
في الناتو ،وتحيل األعباء على الدول الحليفة في شرق المتوسط ولكن مع جرعة من الدعث
تتناسب واالندفاعة التركية.
مهما" :هي
وفي أواخر شهههر آب ّ 2020
صههرح ماكرون أن ما فعلته فرنسهها هذا الصههيف كان ً
وأكد أن اإلجراءات الفرن سية في شرق
سيا سة الخط األحمر .وقد فعلتها أي ًلا في سوريا"ّ .
المتوسط كانت متناسبة مع حجث التهديد وليس أكثر منه.18
مثال :علي الجرباوي ولورد حبش ،النظرية الواقعية في مواجهة أحادية القطبية الدولية ،المركز
 17أنظر ً
العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،مجلة سياسات عربية ،العدد  ،38أيار  ،2019ص.49 -28 :
 18ور ّدت وزارة الخارجية التركية على تصريحات ماكرون في بيان قال إن "أولئك الذين يظنون أنهث رسموا
تركيا حاز ًما فقط .إذا كان
حمرا بوجه القلية المحقة لتركيا في شرق المتوسط سيواجهون موق ًفا
خطو ً
ً
لا ً
هنال من خط أحمر في اإلقليث فهو يمكن أن يكون حقوق تركيا وحقوق القبارصة األترال المستمدة من
القانون الدولي.
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تريد فرنسها تطويع الطموحات التركية وضهبطها واحتواءها في شهرق المتوسهط مع ما يلزم
من إقرار ببعض المصههالي التركية .إ ًذا تسههتند المقاربة الفرنسههية في "التوازن من الخارج"
إلى ركنين اثنين :األول الحفاظ على الوضههههع القائث ومنع تركيا من تغييره ،والثاني تقوية
الفاعلين اإلقليميين من الحلفاء.

يشتمل الركن األول (الحفاظ على الوضع القائث) على جملة سياسات منها:
 رسهث خطوط ُحمر واضهحة ومحاولة فرضهها عبر اللعب على حافة الهاوية ،مثل الحدمن نقل المدد العسههههكري التركي إلى ليبيا عبر البحر 19أو فرض انسههههحاب السههههفن
التركية من منالق متناز عليها مع قبرص واليونان.
 اللههههغط على ال ناتو والواليات المت حدة الت خاذ مواقف أكثر حز ًما ضهههههد الخطواتالتركية.
 محاولة الحصول على دور حامي السيادة والسلث في المتوسط وكذلك حاميالمصالي األوروبية (مسألة الهجرة) والهوية األوروبية للمتوسط.20
 تعزيز الحلور العسكري في مياه المتوسط بما في ذلك توسعة القواعد البحرية فيالمنطقة وإرسال مزيد من المعدات العسكرية.
 مواصلة االنخراط في الحرب الليبية لمنع تركيا من تثبيت مولئ قدم لها هنال ،معما يستلزمه ذلك من تطوير التعاون مع اإلمارات ومصر.
 رفع أثمان السياسات التركية من خالل دفع االتحاد األوروبي واألميركيين لفرضعقوبات على أنقرة.
 التهديد بإخراج تركيا من أية ترتيبات واستراتيجيات أمنية غربية في المتوسط فيحال المواجهة مع حلفاء باريس ،وفي المقابل إبداء االستعداد لدمجها في الجهود
الغربية في قلايا سوريا وإيران وروسيا بحال تعاونت في شرق المتوسط.

 19كاد يقع اشتبال بين الطرفين في شهر حزيران بعد محاولة بارجة حربية فرنسية تفتيش سفينة تركية
متجهة نحو ليبيا.
20
قائال :إيمانويل ماكرون صديق حقيقي لليونان ومدافع متحمس
غرد رئيس الوزراء اليوناني على توتير ً
ّ
عن القيث األوروبية والقانون الدولي.
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أما الركن الثاني (تقوية الفاعلين اإلقليميين) فيشتمل على:
 إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع إيطاليا وقبرص واليونان أواخر آب بعد إرسالتركيا سفن للمسي إلى منالق متناز عليها مع اليونان.
 تعزيز القدرات العسكرية للدول الحليفة من خالل تحسين قدراتها الجوية والبحرية.وتماسكا ضد السياسات التركية ،ال
وضوحا
 دفع االتحاد األوروبي نحو مواقف أكثرً
ً
سيما مع االرتباط الوثيق لالقتصاد التركي بالدول األوروبية.21
 المشاركة بشكل أعمق في تحالفات إقليمية مثل للب االنلمام إلى منتدى غازتحول إلى منظمة إقليمية في  22أيلول  2020في سياق
شرق المتوسط الذي ّ
التنافس المحتدم مع أنقرة.
 جذب العبين خليجيين بمقدراتهث المالية للمشاركة في جهود احتواء تركيا في ليبياتحديدا .كما أن التطبيع اإلماراتي اإلسرائيلي يشكّل مصدر تهديد إضافي للدور
ً
التركي في المتوسط.
 تعزيز الحلور السياسي في دول شرق المتوسط لمنع تركيا من استغالل أي فراغاتفي هذه الدول كما هي الحال في لبنان منذ انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب
.2020

 21على سبيل المثال %80 ،من الديون التركية مملوكة لمصارف موجودة في الدول األوروبية .كما ال تزال
األسواق األوروبية في المراتب األولى للصادرات التركية وبالتحديد ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا ،فأوروبا هي
الشريك التصديري واالستيرادي األول لتركيا .فيما لث تزيد معدالت التجارة مع روسيا والصين إال بحدود
ضيقة .وعلى صعيد االستثمارات األجنبية المباشرة في تركيا كانت حصة "الغرب االستراتيجي" منها %78
في العام .2018
Cagaptay, Op. Cit., pp. 278 - 280
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رابعا :أفق المواجهة
متغيّرات متداخلة بين فرنسا وتركيا
أفللية تركية
الموقف
األميركي

الوضع
الليبي

أفللية فرنسية

رغبة أميركية بمسهههاكنة األترال في سهههبيل
احتواء كل من الروس والصههههينيين ،وهو ما رفض األميركيين لمعظث المطههالههب التركيههة في شههههرق
يمنع واشههههنطن من تبنّي كههامههل األجنههدة المتوسط واألولوية لحلفائها في منتدى الغاز.
الفرنسية.
التقدم العسكري الذي أنجزته حكومة الوفاق
في ليب يا .انت قال قوات حفتر إلى وضههههع ية
د فاع ية واضههههطرار ها للت عا مل مع حكو مة
الوفاق في أية ترتيبات مسهههتقبلية لتقاسهههث
السلطة.

عدم قدرة الوفاق على حسهههث الصهههرا ونجاح داعمي حفتر
في رسهههث خط أحمر أمام تقدم قواتها في سهههرت .وما دام
مزيدا من الدعث والمدد من
الصهههرا سهههاخ ًنا سهههيتلقى حفتر ً
عدة دول مقتدرة ماد ًيا وعسههههكريا ما يهدد بإمكان اختالل
مستقبال.
التوازن
ً

إمكانات
التد ّخل
العسكري

لفرنسهههها أفلههههلية مرتبطة بانتشههههار حلفائها في المنطقة
القدرات العسههههكرية التركية البحرية والجوية
فلال
وقدرتها على توفير دعث عسكري راد بالحد األدنى،
ً
و قر بههها ا ل ج غرا في من نقههاط ا ل تو تر في
عن القيود األميركية التي تحول دون وصههههول تركيا لدرجة
المتوسط.
استخدام قوتها العسكرية ضد دول في الناتو.

التحالف
اإلقليمي

اعت ماد كل من اليو نان وقبرص على عمق تفتقد تركيا لتحالف إقليمي واسههع ،إذ إن الدول األسههاسههية
االلتزامات األوروبية األميركية لتحديد مدى في شهههرق المتوسهههط تعمل ضهههمن منتدى الغاز ،فيما تبدو
تركيا معزولة باستثناء الساحة الليبية.
قدرتها على مواجهة المطالب التركية.

يحاول ماكرون بناء مشهروعية أوروبية لدوره في المتوسهط
المشههههروعية الداخلية للمطالب التركية في
ومشروعية فرنسية من خالل البروز كقوة أوروبية .وهو هنا
المشروعية المتوسههههط مرتفعة بفعل ربطها بمصههههادر
أوروبيا ضد تركيا في
يستفيد من التوتر الهوياتي المتصاعد
ً
دينية وقومية وتاريخية.
ظل حكث أردوغان.

قدرة
المساومة

يسههههتفيد الفرنسههههيون من المخاوف األميركية من الدورين
النفوذ التركي في التوازنههات السههههوريههة
قربا منهث.
الروسي والصيني لدفع واشنطن نحو موقف أكثر ً
وقدرتها على مسههههاومة الروس واألميركيين
ك ما أن الم خاوف اإلسههههرائيل ية المتزا يدة من ا لدور التركي
انطالقا منها في قلهههههايا مرتبطة بشههههرق
ً
سههههتدفعهث للتعاون أكثر مع الفرنسههههيين مع ما تمتلكه تل
المتوسط.
أبيب من قدرات بحرية وأمنية وتقنية متقدمة .22

الوضع
األوروبي

قلق أوروبي متزا يد من ا لدور التركي ،ال سههههي ما مع حا جة
اللههههعف في الموقف األوروبي لناحية عدم
الملحة لتنويع مصهههادر الطاقة خاصهههة مع التوتر
األوروبيين
ّ
وجود سهههياسهههة موحدة وعدم الرغبة بتدخل
المتزايد مع روسههههيا المتزامن مع تراجع أميركي عن االلتزام
جزءا من الناتو.
واسع ،إضافة لكون تركيا ً
بأمن الحلفاء األوروبيين.

 22يرى معهد دراسات األمن القومي اإلسرائيلي أن القدرة الفرنسية المحدودة لتحريك ميزان القوى اإلقليمي
أيلا ،وأن التجربة الفرنسية هي نموذج للسياسة غير الفعالة في
لصالحها هو خبر سيئ "إلسرائيل" ً
المتوسط وعلى "إسرائيل" التعلث منها .فعلى الرغث من األفللية النسبية لفرنسا فإن سلوكها المتشدد
ولكن من دون تخطيط سياسي عميق وغير المتسق والتعاون الهش مع الحلفاء ،يؤدي إلى الفشل في
حماية مصالحها في المنطقة.
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لن تتراجع فرن سا عن جهودها الحتواء النفوذ التركي المتزايد في شرق المتو سط ،و ستركز
على العمل من خالل "التوازن من الخارج" بما يمنع وقو صههدام مباشههر ويوز العبء على
الحلفاء ويفرض أثما ًنا مرتفعة على السهههياسهههة التركية .تهدف هذه االسهههتراتيجية إلى منع
وصههههوال إلى دفعها الكتشهههههاف حدود التوازن ثث التواضههههع في
تركيا من تحقيق مرادها
ً
متطلباتها وأهدافها .وال يمكن لفرنسهها في ظل التحوالت الدولية الحالية على حسههاب الغرب
والشهههكول حول االتحاد األوروبي أن تخسهههر نفوذها اإلقليمي في شهههرق المتوسهههط حيق
مجالها الحيوي القريب.
جدا وقو مواجهة مسههههلحة بين فرنسهههها وتركيا وذلك ألسههههباب مرتبطة
من المسههههتبعد ً
بالطرفين وكذلك بفعل الدور األميركي ،ولذا سهههيبقى الصهههرا ضهههمن "المنطقة الرمادية"
بأدوات العقوبات وحروب الوكالة وحرب المعلومات واسهههتعراضهههات القوة واللهههربات بدون
لا بهدف جمع مزيد من
بصهههمة والهجمات اإللكترونية .سهههيتواصهههل التنافس صهههعو ًدا وهبو ً
النقاط والقلث وممارسة سياسات حافة الهاوية مع مساكنة بعض المطالب التركية ورسث
خطوط حمر أمام مطالب أخرى .سيعمل االتحاد األوروبي والناتو كآليات المت صاص التوتر،
ال سهههيما الناتج على المواقف التركية ،وتوجيهه إلى داخل المؤسهههسهههات لحلّه ال سهههيما في
نظرا إلمكانية أن تشهد
الخالفات الحدودية .فيما تبقى ليبيا الساحة األكثر
ً
احتماال للتصعيد ً
قتاال بالوكالة.
ً
إن نجاح جو بايدن في الوصههههول إلى البيت األبيض سههههيعزز من الموقف الفرنسههههي على
حساب تركيا (ال سيما إن استفادت اإلمارات من مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني لحصد
بعض عوائده في ليبيا) ،حيق سههيحرص بايدن على ترميث العالقة مع األوروبيين والتشههدد
مع روسهههيا وتركيا وهو ما يمكن أن يشهههكّل حاف ًزا لتقارب تركي – روسهههيا في المقابل .إن
اسههههتمرار الجهود الحتواء تركيا في شههههرق المتوسههههط ،خاصهههههة في ظل تطور العالقات
اإلسههرائيلية الخليجية بعد انطالق قطار التطبيع ،يمكن أن يكشههف عن مجال جيوسههياسههي
جديد للتعاون بين أنقرة ولهران حيق لألخيرة حلهههورها في كل من لبنان وسهههوريا ،وهذا
االحتمال يمني لهران مساحة مناورة إضافية بوجه األوروبيين في المرحلة المقبلة.
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