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من لبنان إلى العراق ...ومن ليبيا إلى املتوسط
اإلندفاعة الفرنس ّية على وقع الصراع مع تركيا

وضع الرئيس الفرنيس اميانويل ماكرون حدا لسياسة االنكفاء االورويب عن الرشق االوسط ،وبدا العمل عىل تأسيس اسرتاتيجيا
جديدة يف هذه املنطقة تكون فرنسا محور القيادة فيها ،متحركا يف كل االتجاهات من رشق املتوسط اىل غربه ،من لبنان اىل
العراق ،ومن ليبيا اىل دول الساحل والصحراء االفريقية
يعمل الرئيس الفرنيس اميانويل ماكرون،
وعىل ايقاع رصاع مكشوف مع الرئيس
الرتيك رجب طيب اردوغان ،عىل بلورة
اسرتاتيجيا اوروبية جديدة تلعب
فيها فرنسا دورا قياديا فاعال ومؤثرا،
وتستعيد من خاللها دورا مفقودا ونفوذا
ضائعا .يف اطار هذه االسرتاتيجيا تندرج
تحركاته املكثفة ورحالته املكوكية التي
كان اخرها يف لبنان والعراق .يف البلدين،
يالمس ماكرون الوجود االيراين ويطمح
اىل ان يلعب دور العازل بني ايران
وامريكا ،ويقدم رؤية سياسية اوروبية
ملسار جديد يف التعامل مع لبنان
والعراق اللذين يتشابهان يف اوضاع
وظروف مامثلة .يف بريوت طرح مبادرة
ملساعدة لبنان وحاميته من الطبقة
السياسية .ويف بغداد طرح مبادرة
لحامية سيادة العراق ،حيث تحتفظ
فرنسا بعالقات خاصة مع االكراد وعالقة
جيدة مع حكومة بغداد ،بعدما كان لها
دور مساهم يف محاربة تنظيم داعش
والقضاء عليه.
يريد للبنان ان ينأى بنفسه عن مشاكل
املنطقة ورصاعات االخرين ،ويريد
للعراق ان يلعب دورا محوريا يف املنطقة،
وان ال يكون ساحة رصاع لالخرين بل
منطقة استقرار واعتدال .فرنسا تحاول ان
تستغل الفراغ الذي تركته امريكا يف الرشق
االوسط بسبب انشغالها باالنتخابات،
بهدف تأكيد حضورها يف عدد من الدول،
خصوصا تلك التي لديها مشاكل مع
ايران ،وفرنسا تنظر اىل العراق من زاوية
عالقتها مع طهران .زيارة ماكرون اىل
بغداد تأيت يف سياق دور فرنيس لرتتيب

اوراق املنطقة ،وتحديدا العالقة االوروبية
ـ االيرانية ـ االمريكية.
منذ اللحظة االوىل اظهر ماكرون جدية
وحزما يف لبنان ،واعطى اشارات اىل انه
ليس تدخال ظرفيا وعرضيا ،وامنا تدخل
منهجي مستدام ساهم انفجار بريوت يف
ترسيع وتريته وبلورة مضمونه .وبالنظر
اىل تعقيدات امللف اللبناين ،وسع مروحة
اتصاالته خليجيا وعربيا واقليميا ودوليا
ساعيا اىل الحصول عىل ما يشبه التفويض،
وحاول رسم طريق تلتف عىل االضداد التي
تستخدم لبنان ساحة لتصفية الحسابات،
ومن ذلك التواصل مع طهران وواشنطن
واالنفتاح عىل حزب الله الذي له ممثلون
يف الربملان مع تأكيده ،يف الوقت عينه ،انه
ال يوافقه عىل عدد من سياساته .عمل
ماكرون عىل بلورة مقرتحات اصالحية
يراها رضورية القناع مجموعة الدعم
الدولية للبنان واملؤسسات املالية الدولية
بالوقوف اىل جانبه ،وتعهد الدعوة اىل
مؤمتر دويل جديد برعاية االمم املتحدة
لحشد الدعم الدويل للبنان.
اظهر الرئيس الفرنيس اهتامما فوق
العادة بلبنان مل يظهره اي رئيس دولة
واي رئيس فرنيس .هذا االهتامم الفائق
الذي يرى فيه البعض تدخال سافرا يف
الشأن الداخيل ،ميكن رده اىل ثالثة
اعتبارات وعوامل اساسية:
 -1خصوصية العالقة الفرنسية ـ اللبنانية
عىل مر التاريخ .ليس هناك افضل
من الذكرى املئوية االوىل العالن لبنان
الكبري للتعبري عن الحرص الفرنيس عىل
هذه العالقة التاريخية واملكانة املميزة
للبنان ،وعىل الروابط والصالت الثقافية

والحضارية واالجتامعية واالقتصادية بني
البلدين.
 -2وضع فرنسا يف منطقة الرشق االوسط،
الذي سجل يف العقدين املاضيني تراجعا
وانكفاء يف دول عدة بينها العراق حيث
النفوذ الفرنيس الخجول مقترص عىل
كردستان ،وليبيا حيث كانت فرنسا
السباقة اىل اسقاط معمر القذايف من
دون قطف الثامر ،وسوريا حيث التأثري
الفرنيس (واالورويب) شبه معدوم بني فيك
كامشة دولية (روسيا ـ امريكا) واقليمية
(ايران ـ تركيا) .وبالتايل ال يبقى اال لبنان
موطئ قدم لفرنسا يف املنطقة ،وخصوصا
يف منطقة رشق املتوسط ،ورأس جرس
لسياساتها ومصالحها .لذلك تتمسك
فرنسا بلبنان ويكرر ماكرون انها لن
تتخىل عنه ولن ترتكه ملصريه.
 -3الرصاع املستجد واملتنامي بني فرنسا
وتركيا يف خط توتر متعرج ميتد من ليبيا
اىل مياه املتوسط (اليونان وقربص) اىل
لبنان ،حيث تتابع فرنسا ،كام دول عربية
اخرى ،باهتامم وقلق التمدد الرتيك يف
اتجاه لبنان والبحث عن موطئ قدم
ونقاط ارتكاز .هذا ما ال تسمح باريس
بحدوثه وتقوم بسد املنافذ امام التدخل
الرتيك ،معتربة ان انقرة تلعب يف لبنان
خارج ملعبها وتحاول الدخول اىل حديقة
فرنسا املتوسطية الخلفية .ماكرون
الساعي اىل استعادة دور فرنسا يف
املنطقة العربية ومن البوابة اللبنانية ،ال
يرتاخى يف الكباش الحاصل مع اردوغان،
وال يتساهل يف كل ما له عالقة بأمن لبنان
واستقراره.
حديثا ،انضم لبنان اىل خارطة النقاط

تدخل فرنسا
يف لبنان
ليس عابرا
ويرتبط
بـ  3عوامل
اساسية.

الساخنة بني فرنسا وتركيا يف منطقة
الرشق االوسط .وقد فاجأ ماكرون يف
لقائه ممثيل االحزاب اللبنانية ،يف قرص
الصنوبر ،الحارضين بتحذيرهم من
التحرك الرتيك يف الشامل وخطره عىل
لبنان ،منبها اىل خطورة الدور الرتيك يف
املنطقة ورضورة العمل عىل منع تركيا
من استغالل االزمة اللبنانية يك تطل
مجددا عىل البحر املتوسط بعد تدخلها
العسكري يف ليبيا ودول اخرى .جاء مثل
هذا التحذير الرسمي من خارج السياق
العام للزيارة التي جاءت للتعبري عن
التضامن مع لبنان بعد انفجار املرفأ .ال
شك يف ان انقرة قد شعرت بأنها يف مرمى
االستهداف الفرنيس املبارش ،ومن لبنان
هذه املرة .فكان الرد عىل زيارة ماكرون
بزيارة نائب الرئيس الرتيك فؤاد اوكتاي -
تشاووش اوغلو .لسان حال تركيا اليوم
انه اذا كانت فرنسا استعمرت لبنان 25
سنة ،فان تركيا حكمته  400سنة.

تتمسك فرنسا بلبنان ويكرر
ماكرون انها لن تتخلى
عنه ولن تتركه ملصيره
باريس تخشى تمددا
تركيا في افريقيا انطالقا
من ليبيا
االشتباك الفرنيس ـ الرتيك عىل ارض لبنان
هو انعكاس للتوتر الكبري املتصاعد مع
ماكرون يف الرشق االوسط ،بحيث تدور
اشتباكات سياسية كالمية بني فرنسا
وتركيا عىل ارض االزمة الليبية .وترى
باريس ان تركيا تترصف بشكل غري مقبول
عرب استغالل الحلف االطليس ،وال ميكن
لفرنسا السامح بذلك .وترى ان النفوذ

الرتيك يشكل تهديدا اسرتاتيجيا للمصالح
الفرنسية واالوروبية عىل السواء ،وان
تركيا ،يف حال نجحت يف مشاريعها ،فانها
ستجذر حضورها يف ليبيا ،وستجعل منها
منصة للتمدد يف اتجاه بلدان اخرى
تشكل ،تقليديا ،مناطق نفوذ فرنسية.
وبالنظر اىل ضعف حكومة الرساج ،فمن
الواضح انه ستكون لرتكيا الكلمة الفصل
يف خياراتها.
وفيام الحضور االورويب  -الغريب يرتاجع،
فان الدفاع عن املصالح االوروبية ،اكان
يف موضوع الهجرة والنفط والغاز يف
مياه املتوسط واملصالح االسرتاتيجية
والسياسية ،سيضعف ،وستكون باريس،
ومعها روما ،الخارسين االكربين النهام
كانتا االكرث حضورا اوروبيا يف ليبيا .وما
يريده الفرنسيون ،طرح موضوع السلوك
الرتيك ،واطالق ناقوس الخطر ،والتحذير
من حصول احتكاكات مع القطع البحرية
الرتكية ،وتصويب اداء انقرة لجهة
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ماكرون طرح
مبادرة لحامية
سيادة العراق
وتحويله
منطقة
استقرار.

الدفع الحرتام حظر السالح عىل ليبيا،
ويأملون ان توضح واشنطن مواقفها
النه من غري الدعم االمرييك سيكون من
الصعب عىل االوروبيني ثني انقره عن
خططها.
التصادم بني فرنسا وتركيا يف ليبيا ميتد اىل
مياه املتوسط ،حيث ترابط مقاتلتان من
طراز رافال وسفينتان تابعتان للبحرية
الفرنسية اىل رشق البحر املتوسط ،وسط
توتر بني اليونان وتركيا يف شأن التنقيب
عن الغاز .تقول باريس انها ال تسعى
اىل املواجهة العسكرية مع تركيا يف مياه
املتوسط ،لكن تراكم امللفات الخالفية بني
الجانبني يزيد من توتر عالقاتهام ،ذلك ان
باريس تعترب تركيا عامل رضب لالستقرار
يف ليبيا ومياه املتوسط ،منتهكة قواعد
عمل الحلف االطليس ،وهي من اشد
البلدان انتقادا للسياسة الرتكية يف سوريا
والعراق.
مل يعد خافيا ان ماكرون ميثل السياسة
االكرث تشددا بازاء تركيا ودعا شخصيا
اىل فرض عقوبات عىل انقرة ،واراد ان
يوجه من جهة رسائل حازمة اىل تركيا،
ومن جهة اخرى اىل بقية دول االتحاد

تركيا لن تغادر السباق يف رشق املتوسط وتخوض معركة جيوبوليتيكية.

ماكرون يقود
سياسة اوروبية متشددة
تصل الى حد فرض عقوبات
على تركيا

االورويب املنقسمة عىل نفسها ومل تتوصل
اىل موقف موحد حتى االن ،من اجل
التضامن مع اليونان وقربص عمليا،
والتأكيد عىل وجود ارادة سياسية بعدم
الرتاجع والسري بفرض عقوبات عىل تركيا،
رغم املخاوف االوروبية من استخدام
تركيا ملف الهجرة مجددا البتزاز اليونان
وعربها اوروبا.
الرئيس ماكرون ماض قدما يف تعبئة
املوقف االورويب ضد تركيا ،التي يرى
فيها ماكرون تهديدا اسرتاتيجيا ملصالح
اوروبا وسيادتها .مثة قناعة متجذرة
فحواها ،بحسب مستشاري ماكرون،
ان االتحاد االورويب مارد اقتصادي

لكن رجليه من طني .ما يسعى اليه
ان يغري هذا الوضع استشعارا منه ان
تركيا ستكون منافسا اسرتاتيجيا الوروبا
للعقود املقبلة يف املتوسط والرشق
االوسط وافريقيا .والقناعة االخرى ان
الرئيس اردوغان ال يفهم سوى سياسة
ميزان القوى وميارس سياسة فرض االمر
الواقع.
واذ اعترب الرئيس الفرنيس ان نظريه
الرتيك مل يعد رشيكا الوروبا يف املنطقة
بالنظر ملا يقوم به من انتهاك سيادة
عضوين يف االتحاد االورويب هام قربص
واليونان من خالل التنقيب عن النفط
والغاز يف مياههام االقليمية ،جدد دعوته
الوروبا للتكلم بصوت واحد وواضح
ولالوروبيني ألن يكونوا واضحني وصارمني
مع اردوغان الذي يقوم بترصفات ال
ميكن قبولها ،والقرار العقوبات املتوقعة
عىل تركيا يف حال رفضها التجاوب مع
التحذيرات واملطالب االوروبية .تشمل
هذه العقوبات خفض املساعدات املقررة
النقرة وكذلك القروض التي كانت تحصل
عليها من بنك االستثامر االورويب ،اضافة
اىل وقف التفاوض معها يف شأن التوصل

اىل اتفاق حول السامء املفتوحة النقل
الجوي.
مثة تدابري اضافية تستطيع اوروبا
اللجوء اليها يف حال توافرت االرادة
السياسية اوروبيا ومنها التهديد بوقف
نهايئ ملفاوضات انضامم تركيا اىل
االتحاد االورويب وفرملة االستثامرات يف
اقتصادها ،ووضع حد لعدد من قطاعات
الرشاكة بني الطرفني او الربامج املختلفة
التي تشارك فيها انقرة وليس اخرها
تلك الخاصة باملجال الدفاعي .يستطيع
االوروبيون فرض عزلة ديبلوماسية عىل
انقرة والضغط عليها من داخل الحلف
االطليس .لكن مشكلة فرنسا التي تنهج
خطا متشددا بازاء تركيا منذ عامني عىل
االقل تكمن يف االنقسامات االوروبية
وخصوصا يف اختالف وجهات النظر بينها
وبني املانيا.
الصورة املقابلة من جهة تركيا مختلفة
ولكنها تتصف ايضا بالتشدد .يرى الجرنال
املتقاعد اراي غوتشلوير ان تركيا تخوض
معركة جيوبوليتيكية جدية اىل اقىص
درجة ،ويعترب انها تنقب عن النفط والغاز
الطبيعي وفقا ملا ينص عليه القانون

ماكرون ماض في
تعبئة املوقف االوروبي
ضد تركيا لتهديدها
مصالح اوروبا وسيادتها

الدويل .لكن بعض الدول املتشاطئة يف
املتوسط مثل اليونان ومرص وارسائيل ،وغري
املتشاطئة مثل فرنسا واالمارات العربية
املتحدة وروسيا ،يعمل عىل ان يكون له
مكان يف هذه املعركة الجيوبوليتيكية.
فرتكيا يف سعيها للمحافظة عىل مصالحها
وحقوقها يف مجال الطاقة ،مصممة
عىل ذلك ولن ترتدد يف االستعانة بالقوة
العسكرية لحامية سياساتها السياسية ذات
البعد الطاقوي .واعترب ان املناورات مع
قربص الرتكية هي الرد االقوى حتى االن عىل
استقدام فرنسا اكرب حاملة طائرات عندها،
وهي شارل ديغول اىل رشق املتوسط .وقال
ان اظهار القوة العسكرية واستخدام تركيا

لقربص الرتكية قاعدة لعملياتها يضمنان
لرتكيا تفوقا اسرتاتيجيا.
يرى الجرنال املتقاعد جيم غوردنيز ان
اليونان ،من زاوية القدرة العسكرية،
ليست هي البلد الذي تخاطبه تركيا .لكن
اليونان وقربص اليونانية تريدان محارصة
تركيا التي تتحول من العب اقليمي اىل
قوة اقليمية ،ويتم استخدامهام من
املنظومة االوروبية  -االطلسية ،وهذا
جوهر االمر .لكن غوردنيز يرفض حرص
الرصاع مع اليونان يف بعده الطاقوي.
ويقول ان الغرب واوروبا واالطليس اظهروا
اخريا الخارطة الشهرية املسامة سيفيلال
(اشبيلية) التي تحرص تركيا يف االناضول.
بهذه الخارطة تنحرص املياه االقليمية
الرتكية بستة اميال ،فيام يبقى القسم
االعظم من املنطقة البحرية بيد اليونان.
ويقول غوردينز ان هذه ليست فقط
خارطة طاقة بل خارطة جيوبوليتيكية
تهدف اىل خنق تركيا وقطعها عن
البحر املتوسط وبحر ايجه .ويتوقع انه
يف حال اندالع حرب مع اليونان ،فان
االخرية ستخرس كل ما اخذته من تركيا
من مكاسب عىل امتداد العقود املاضية.
ويقول ان اليونان تدرك ذلك ،لكنها قبلت
بأن تلعب الدور الدينء الذي رسمه لها
الغرب بتمزيق تركيا واظهارها بلدا ينتهك
القانون الدويل .وش ّبه غوردنيز الوضع يف
املتوسط وايجه مباراتون ،وتركيا لن تغادر
ابدا هذا السباق .فهي متتلك اوراقا كثرية
عدا القوة العسكرية ،ومل تستخدم منها
بعد اي ورقة .ميكن ان متنع تركيا اليونان
وقربص اليونانية من املرور عرب مضيقي
البوسفور والدردنيل .كام ستعترب تسليح
اليونان للعديد من الجزر املواجهة لرتكيا
انتهاكا التفاقية لوزان وتهديدا لرتكيا.
وستشكو اليونان اىل االتحاد االورويب
وحلف شامل االطليس واالمم املتحدة .ويف
اللحظة التي تضع تركيا يدها عىل الزناد
ضد تحريض اليونان وفرنسا واالتحاد
االورويب سينهار االطليس .وانهيار االطليس
هو مكسب كبري لروسيا والصني وخسارة
للواليات املتحدة واالتحاد االورويب.
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