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العودة األوروب ّية إلى أزمات الشرق األوسط
العالقة مع الواليات املتحدة تثير متاعب كثيرة
بعد خروجها منهكة ومنترصة من هول جائحة كورونا ،وبعد تجاوزها الكرب واخطر تحد يف تاريخها الحديث كان له ارتدادات
وتداعيات عىل اقتصادها وامنها واتحادها ونظامها الصحي ،عادت اوروبا اىل االهتامم مبلفات الرشق االوسط وازماتها ،يف
مقدمها ازمة العالقة مع تركيا وملف االزمة الليبية وامللف النووي االيراين
مرة جديدة تنجح اوروبا ،التي خرجت
من هول جائحة كورونا منهكة ،تتآكلها
البطالة ،وتطاردها الخسائر ،يف ّمل شملها.
يف اطول قمة يف تاريخ االتحاد االورويب
(اربعة ايام بلياليها يف بروكسل يف لقاء
عاصف هبت فيه رياح الرفض والتهديد
باالنسحاب) ،التي وصفت بانها القمة
االهم يف تاريخ االتحاد ،وحتى "أم القمم"،
مخصصة ملواجهة التداعيات االقتصادية
الكارثية التي خلفتها جائحة كوفيد ـ
 19التي وضعت اوروبا امام اخطر ازمة
اقتصادية منذ نهاية الحرب العاملية،
توصل القادة االوروبيون اىل اتفاق
تاريخي باجامع الدول االعضاء الـ27
لدعم اقتصادات دولهم التي تعاين من
تفيش الفريوس املستجد ،مت ّول للمرة االوىل
بواسطة دين مشرتك.
تنص الخطة عىل صندوق قيمته 750
مليار اورو من الديون املشرتكة ،قرر
االتحاد ان يأخذها عىل عاتقه مجتمعا يف
تكافل نادر .مبلغ خيايل تجاوز امليزانية
املهولة التي خصصها الرئيس االمرييك
دونالد ترامب لبالده ،تستفيد منه الدول
االكرث ترضرا بني  390مليار دوالر من
املساعدات و 360مليار اورو من القروض
بفوائد شبه معدومة ،بعضها قد ال يسدد
قبل  38عاما .وصف البعض االتفاق بانه
خطة مارشال حقيقية يلجأ فيها االتحاد
االورويب ،للمرة االوىل يف تاريخه ،لالستدانة
من اجل متويل الدول االعضاء ومساعدتها.
الفضل االكرب يف التوصل اىل هذا االتفاق
التاريخي ،يعود اىل التحول الكبري الذي
طرأ عىل املوقف االملاين املعروف برصامته
بازاء القواعد والضوابط املالية يف االتحاد،

عندما قررت املستشارة انجيال مريكل ان
هذه االزمة ،لرضاوتها واملخاطر املصريية
التي تشكلها بالنسبة اىل االتحاد ،تقتيض
رؤية جديدة وانعطافا جذريا يف القواعد
املالية النقاذ املرشوع االورويب الذي تتواىل
عليه االنتكاسات منذ سنوات .كان لهذا
التح ّول الذي قاده الثنايئ انجيال مريكل
ـ اميانويل ماكرون دور اسايس يف اعادة
الحياة اىل املحور الفرنيس ـ االملاين الذي
كان حاسام للتوصل اىل هذا االتفاق
التاريخي حول صندوق االنقاذ ،الذي وجه
رسالة اىل العامل بأن اوروبا موحدة وقوية
ووازنة ،وقادرة عىل العودة اىل منطقة
الرشق االوسط ولعب دور مؤثر وفاعل يف
ملفاتها وازماتها.
بينام تربز مؤرشات متواترة عن قرب انطالق
معركة رست يف ليبيا ،تتزايد املخاوف
االوروبية من تبعاتها ،وتدفع قادة الدول
الرئيسية املعنية بها اىل محاولة وقف
االنحدار اىل الهاوية ،مع علمهم املسبق
بأن االوراق التي ميتلكونها ليست كافية
حتى تكون مؤثرة عىل االطراف الضالعني
فيها .وقد صدر بيان تحذيري بعد اجتامع
عقد عىل هامش اعامل القمة االوروبية
(ضم الرئيس الفرنيس واملستشارة االملانية
ورئيس الحكومة االيطالية) ،تضمن
مجموعة رسائل مرتابطة:
• اولها التحذير من االنزالق املتواصل اىل
نزاع اقليمي ،يف اشارة مبارشة اىل انخراط
تركيا املتزايد فيه ،وتأهب مرصي معلن
للتدخل تعترب القاهرة انه يحظى بغطاء
رشعي ،فضال عن الدور الرويس واطراف
اخرين.
• الرسالة الثانية موجهة اىل الالعبني

الخارجيني يدعوهم اىل وضع حد
لتدخالتهم املتصاعدة واالحرتام التام لحظر
السالح املفروض عىل ليبيا من جانب
مجلس االمن ،وتأكيدهم انهم جاهزون
للنظر يف احتامل اللجوء اىل فرض عقوبات
اذا استمر انتهاك الحظر بحرا وبرا وجوا.
• الرسالة الثالثة تتمثل يف دعوة االمم
املتحدة من اجل البحث يف كل الخيارات
لخفض التوتر ،مبا يف ذلك الفصل بني
القوى املتقاتلة ،او اقامة مناطق منزوعة
السالح ،وهي املرة االوىل التي يقدم
فيها االوروبيون اقرتاحا من هذا النوع
الذي ميكن ان يفهم عىل انه اعراب عن
االستعداد للمشاركة يف عملية الفصل.
االوروبيون يريدون حال سياسيا يشمل
الجميع ،ويقوم عىل خالصات مؤمتر برلني
الذي عقد بداية العام الجاري.
اوروبا قلقة من تطور الوضع يف ليبيا،
وعناوين قلقها ،كام يرشحها مصدر
ديبلومايس اورويب ،كثرية:
اولها ،تدفق املرتزقة السوريني من
املعارضة املوالية لرتكيا الذين تدربهم
يف معسكراتها ،وتقودهم اىل ليبيا جوا،
مرفقني بتدفق كبري لالسلحة من كل نوع.
ثاين العناوين تعاظم الدور الرويس،
مع اعالن القيادة العسكرية االمريكية يف
افريقيا ان موسكو ارسلت اىل ليبيا اخريا
تسع مقاتالت لدعم املرتزقة الروس الذين
يقاتلون اىل جانب قائد الجيش الليبي
املشري خليفة حفرت.
بحسب قراءة هذا املصدر ،فان الوضع يف
ليبيا يعيد استنساخ صورة الحرب يف سوريا،
اي عمليا يقود اىل سورنة النزاع ،من خالل
هيمنة تركيا وروسيا عىل مسار الحرب

االوروبيون ينتظرون االستحقاق الرئايس االمرييك لتعديل االتفاق النووي االيراين.

السورية ،وتغليب اجندتهام عىل املصالح
الليبية .بالتوازي مع تعاظم دوري انقرة
وموسكو ،حصل تراجع يف الدور االورويب،
ما يذكر مجددا بامللف السوري ،حيث مل
يعد الوروبا دور ملموس ،وينحرص التأثري
باالطراف الذين لهم قوات ميدانية ،اكانت
روسية ام تركية ام امريكية ام ايرانية.
ترى اوروبا ان تركيا تترصف بشكل غري
مقبول عرب استغالل الحلف االطليس ،وال
ميكن لها السامح بذلك .وترى ان النفوذ
الرتيك يشكل تهديدا اسرتاتيجيا للمصالح
االوروبية ،وان تركيا ،يف حال نجحت يف
مشاريعها ،فانها ستجذر حضورها يف
ليبيا ،وستجعل منها منصة للتمدد يف
اتجاه بلدان اخرى تشكل تقليديا مناطق
نفوذ اوروبية ،خصوصا فرنسية واملانية
وايطالية.
يف الواقع ،يشكل ملف التدخل الرتيك يف
ليبيا موضوعا رئيسيا عىل جدول اعامل
االتحاد االورويب الذي ينظر بكثري من

القلق اىل الدور املزدوج واملتعاظم الذي
اخذت تلعبه تركيا بفضل تدخلها العسكري
املبارش ،او عرب املرتزقة السوريني الذين
تجلبهم باالالف اىل ميدان املعارك يف ليبيا
للقتال اىل جانب حكومة الوفاق .من جهة
اخرى ،يعترب االوروبيون ان اطامع تركيا
يف نفط املتوسط وغازه قد تضاعفت بعد
االتفاق بني انقرة ورئيس حكومة الوفاق
فائز الرساج .ويبدو ان الحرب املتواصلة
يف ليبيا وتطوراتها ،اخذت تضغط بقوة
عىل االوروبيني الذين يرون ان االنغامس
الرتيك ـ الرويس فيها سحب االوراق من

املصالح االوروبية
في ليبيا :الهجرة واالرهاب
والنفط

ايديهم ،وسط تخوفات من ان يتوصل
الطرفان اىل تفاهم يعيد استنساخ الوضع
السوري ،حيث يصبح لكل طرف منطقة
نفوذ وقوات تحميها.
ما يغيظ االوروبيني هو التعاطي االمرييك،
حيث يبدو ان واشنطن تلعب الورقة
الرتكية يف ليبيا كوسيلة ضغط عىل روسيا،
ما يضع الرشيك االورويب يف وضع غري
مريح .يف مختلف االحوال ،فان الجانب
االورويب الذي له مصالح واضحة يف ليبيا يف
ثالثة ملفات رئيسية هي الهجرة واالرهاب
والنفط ،ال يريد رؤية يد الرئيس الرتيك
رجب طيب اردوغان تهيمن عىل ليبيا .يف
املقابل ،ال يريد ان يتحول هذا البلد اىل
قاعدة روسية يف مياه املتوسط .فاملخرج
بالنسبة اىل االوروبيني هو وقف الحرب،
والجلوس اىل طاولة املفاوضات من اجل
حل سيايس .لكن التمني يشء والواقع يشء
اخر.
العالقات املأزومة بني االتحاد االورويب
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وتركيا متثل اكرب تحد يف السياسة
الخارجية االوروبية ،والتدابري االحادية
التي اتخذتها تركيا تتعارض مع مصالح
اوروبا .يف الواقع ،العالقة بني االتحاد
االورويب وتركيا ليست جيدة ،ال بل متر
يف اسوأ احوالها ،وتبدو تركيا بعيدة من
عضوية االتحاد االورويب اكرث من اي
وقت مىض .ويبدي االتحاد االورويب قلقه
واستياءه حيال سلوك تركيا يف رشق البحر
املتوسط وتهديداتها لليونان وقربص،
والقيام بعمليات تنقيب يف البحر كأمر
واقع وعرب استخدام القوة العسكرية .غري
ان تلويح انقرة بورقة املهاجرين مينعه من
اتخاذ اي تدابري .لكن ما يجري يف تركيا
يقلق االتحاد ،ما يستدعي مناقشة حول
طريقة التعامل معها ،مع التشديد عىل
اهمية الرشاكة مع تركيا العضو يف الحلف
االطليس.
الخالف كبري بني انقرة ورشكائها يف االتحاد
االورويب .فانقرة تقدم دعام عسكريا
لحكومة الوفاق الوطني يف ليبيا ،وهي
متهمة بانتهاك حظر االمم املتحدة
عىل تسليم اسلحة لهذا البلد .تقاتل يف
سوريا القوات الكردية ،الحليفة االساسية
للتحالف الدويل الذي يشارك فيه كثري من
دول االتحاد االورويب يف قتاله ضد تنظيم
داعش .كام تقوم بعمليات تنقيب عن

اوروبا قلقة من سورنة النزاع الليبي وهيمنة تركيا وروسيا.
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الغاز يف املنطقة االقتصادية البحرية التابعة
لقربص ،يعدها االتحاد االورويب غري رشعية
وحملته عىل فرض عقوبات عىل مواطنني
تركيني .عىل الصعيد الداخيل ،فان اردوغان
متهم بارتكاب انتهاكات لحقوق االنسان
يف بالده .كام اثار قراره تحويل كاتدرائية
آيا صوفيا يف اسطنبول اىل مسجد موجة
انتقادات يف العامل ،السيام يف اليونان التي
اعتربت ان هذا القرار مثابة هجوم عىل
الحضارة ،وان تركيا بهذه الخطوة الغت
نوعا ما تقاربها مع االتحاد االورويب .لذلك،
كلف وزراء االتحاد االورويب وزير خارجية
االتحاد جوزف بوريل وضع تصورات حول
اجراءات للرد عىل مامرسات انقرة ،وخاصة

العالقة االوروبية ـ التركية
في اسوأ احوالها
بروكسل تلوح بفرض
عقوبات على انقرة
خطة مارشال اوروبية
النقاذ االقتصاد ودور حاسم
مليركل ـ ماكرون

يف رشق املتوسط ،والنظر يف طلب قربص يف
امكان فرض عقوبات جديدة ضد تركيا.
عىل الرغم من معارضة االتحاد االورويب،
يسعى اردوغان بعناد لتصبح تركيا عضوا
كامل العضوية يف اوروبا املوحدة ،باعتبار
ان تركيا عضو يف حلف شامل االطليس،
وجيشها يف الحلف هو االكرب بعد الواليات
املتحدة من حيث العديد .وهي ليست
مجرد قوة اقليمية ،بل هي قوة رئيسية
اورو ـ اسيوية .تنترش القوة الناعمة الرتكية
يف جميع االتجاهات :تعزز انقرة موقعها
يف البلقان .مثة نفوذ تريك يف جمهورية
كوسوفو غري املعرتف بها جزئيا عرب كرواتيا
وبلغاريا .اضافة اىل ان الشتات الرتيك هو
قوة فعالة للغاية يف املانيا ودول االتحاد
االورويب االخرى ،حيث يعيش اكرث من
ستة ماليني تريك يف املانيا وحدها.
يف وقت سابق ،طالب املسؤولون
االوروبيون انقرة باضفاء الطابع
الدميوقراطي عىل النظام القضايئ ومجاالت
الحياة السياسية والعامة االخرى ،وبحل
عادل للمشكلة الكردية .اليوم ،باستخدام
سالح الالجئني السوريني ،يأمل اردوغان
يف ان تخفف بروكسل من رشوطها لضم
تركيا اىل االتحاد االورويب .لذلك اختارت
تركيا اللحظة املناسبة لتذكري اوروبا بدولة
الثامنني مليونا وبجيشها القوي ،وصناعتها
املتطورة بشكل كاف ،والتي تلعب دورا
مهام يف الرشق االوسط ،وتحتل دورا مهام
يف االتصاالت االسرتاتيجية العاملية (روسيا
 امريكا) .اصبحت تركيا ايضا مركزا رئيسياللطاقة وميكن ان تلعب دورا مهام للغاية
يف سوق النفط والغاز االورويب يف املستقبل
غري البعيد.
الدول االوروبية الثالث املعنية مبارشة
بامللف النووي االيراين (فرنسا واملانيا
وبريطانيا) يف وضع حرج بني الضغوط
االمريكية الساعية اىل متديد حظر السالح
من واىل ايران بدءا من شهر ترشين االول
املقبل من جهة ،وبني حرصها من جهة
اخرى عىل ابقاء خيط التواصل قامئا مع
طهران واملحافظة عىل االتفاق النووي
املربم يف العام  2015رغم ما لحق به من

رسالة اميانويل ماكرون وانجيال مريكل :اوروبا موحدة قوية وازنة ،قادرة عىل العودة اىل الرشق االوسط.

تهشيم .ويستمر االوروبيون يف دعوة
ايران اىل الرتاجع عن انتهاكاتها ،كام
ينددون بربنامج الصواريخ الباليستية
وسياستها االقليمية املزعزعة لالستقرار،
وهم ينتظرون ،مثل االيرانيني ،االستحقاق
الرئايس االمرييك وما ميكن ان يسفر عنه.
بازاء هذه التعقيدات ،هناك خطة امريكية
بديلة قد تكون املخرج االخري لواشنطن
للوصول اىل اهدافها لجهة اعادة فرض
العقوبات الدولية ،مبا فيها حظر مبيعات
السالح اىل ايران .تقوم هذه الخطة عىل
تقديم مرشوع قرار امرييك اىل مجلس
االمن يدعو اىل احرتام موعد رفع الحظر
عن السالح يف حلول شهر ترشين االول
املقبل .فهي املرة االوىل التي تلجأ فيها
الواليات املتحدة اىل مرشوع قرار من هذا
النوع ،وسط تساؤالت حول مدى قدرتها
عىل استاملة االوروبيني اىل جانبها ،اضافة
اىل كيفية خروج هؤالء من تناقضاتهم
بعيدا من االختباء وراء قرارات اوروبية
سابقة سينتهي مفعولها يف االشهر القليلة
املقبلة بسبب االمتناع االورويب عن
التصويت .وقد نصح االوروبيون الطرف
االمرييك بعدم تقديم املرشوع النهم يرون
انه ال ميكن ان مير لسببني:
االول ،لعدم حصوله عىل االصوات التسعة

الرضورية القراره يف حال غياب استخدام
حق النقض (الفيتو).
والثاين بسبب اللجوء اىل الفيتو روسيا
وصينيا اذا وصل املرشوع االمرييك اىل عتبة
االصوات التسعة.
واذا بقيت هذه االمور عىل حالها ومل تتغري
املواقف ،فاملرجح ان ال تطرح واشنطن
مرشوعها للتصويت ،بل سوف تلجأ اىل
طريقة بديلة تسمى "سناب بك" ،وتعني
العودة اىل فرض العقوبات الدولية عىل
ايران .وسبق لوزراء خارجية فرنسا واملانيا
وبريطانيا ان رفضوا كل محاولة احادية
امريكية من اجل اعادة فرض العقوبات
االممية عىل ايران.
هكذا ،تربز هشاشة املوقف االورويب:
رفض املقرتحني االمريكيني الهادفني اىل
مد العمل بحظر االسلحة التقليدية عىل
ايران من جانب ،والتأكيد من جانب
اخر ان رفع الحظر ستكون له آثار
ضخمة عىل االمن واالستقرار االقليميني.
بذلك ،تضاعف حرج االوروبيني واغضبوا
االيرانيني واالمريكيني معا .لكن يبدو انهم
عرثوا عىل املخرج الذي ميكنهم من النأي
بانفسهم عن هذه االشكالية املعقدة،
اقله موقتا ،اذ انهم يحتمون بقرار اورويب
سابق بحظر مبيعات السالح اىل ايران يتم

الرئيس الرتيك يريد االنضامم اىل اوروبا كون بالده عضوا يف
االطليس وجيشها يف الحلف االكرب بعد الواليات املتحدة.

متديده سنويا وهو صالح حتى ربيع عام
 .2021لذا ،فان الجانب االورويب يؤكد انه
غري معني مبرشوع القرار االمرييك ،يف حني
ان رفضه اعادة فرض العقوبات الدولية
عىل ايران يعود لرغبته يف املحافظة عىل
االتفاق.
يحصل ذلك يف وقت ال تزال العالقة مع
الواليات املتحدة تثري متاعب كثرية داخل
البيت االورويب منذ وصول ترامب اىل
البيت االبيض ،وهي مرشحة ملزيد من
التعقيدات اذا ما اعيد انتخابه يف الخريف
املقبل .وترى املفوضية الجديدة ان
املصارحة هي السبيل االفضل ملقاربة هذه
العالقات الحيوية بالنسبة اىل االوروبيني.
ال بد من القبول بأن مثة اختالفا جوهريا
يف الرأي حول بعض القضايا مع االدارة
االمريكية الحالية ،مثل االتفاق النووي مع
ايران.
وتدعو الرؤية الجديدة للسياسة الخارجية
االوروبية اىل تجاوز االكتفاء مبعارضة
املوقف االمرييك من امللف النووي
االيراين او خطة السالم للرشق االوسط،
القتناع االوروبيني بأنها لن تحقق النتيجة
املنشودة .من ثم ،فهم يرون ان يكون
االتحاد االورويب قادرا عىل طرح حلول او
افكار بديلة ومستعدا لذلك.
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