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بعد شجار عنيف ...و ّد وغزل
"س ّر" التقارب الفرنسي ـ التركي

مثة انعطافة او استدارة تركية يف اتجاه فرنسا ومن خاللها يف اتجاه اوروبا .تريد انقرة طي صفحة الخالفات مع فرنسا وفتح
صفحة جديدة ،وقد عربت مرارا عن رغبتها يف تطبيع العالقات املتوترة
ما الدوافع الكامنة وراء رغبة تركيا يف تطبيع
عالقاتها مع فرنسا التي متيزت منذ عام 2019
بالتوتر املستمر والتنازع يف شأن ملفات
متعددة ،تبدأ بسياسة تركيا بازاء اكراد سوريا،
مرورا بدور انقرة يف النزاع الليبي واطامعها يف
غاز مياه املتوسط الرشقي ،وانتهاء بالدور الذي
لعبته يف حرب قره باغ؟
يف مقابل التصعيد الرتيك مع واشنطن عىل
خلفية الصواريخ الروسية  ،S400واصلت انقرة
رسائلها اىل االتحاد االورويب التي تهدف اىل
ازالة التوتر وتحسني العالقات .وهي اتخذت
خطوات ايجابية يف هذا االتجاه منها سحب
سفن االبحاث الرتكية من املياه القربصية يف رشق
البحر املتوسط ،واظهار تركيا رغبة يف استئناف
املحادثات مع اليونان يف شأن نزاع بحري طويل
االمد .واستبقت تركيا انعقاد القمة االوروبية يف
نهاية الشهر املايض املخصصة لتقييم العالقات
والبت يف موضوع العقوبات.
يف اطار االشارات االيجابية الرتكية يف اتجاه
اوروبا ،اقدم الرئيس رجب طيب اردوغان
عىل انعطافة مفاجئة يف عالقته مع نظريه
الفرنيس اميانويل ماكرون .وقال يف اتصال معه
عرب الفيديو انه ميكن لرتكيا وفرنسا ،بصفتهام
حليفني قويني يف الناتو ،تقديم مساهامت
مهمة لجهود االمن واالستقرار االقليمي،
بحسب بيان للرئاسة الرتكية .وذكر البيان ان
اردوغان اشار خالل االتصال اىل انه يتباحث
مع ماكرون مجددا ،بعد انقطاع لفرتة طويلة،
وان الحوار بني زعامء تركيا وفرنسا عىل مدى
التاريخ لطاملا ادى دورا كبريا يف العالقات بني
البلدين ،وان عالقة الصداقة التي اسس لها عرب
الرسائل املتبادلة بني ملك فرنسا فرنسوا االول
والسلطان العثامين سليامن القانوين ،اجتازت
عب اردوغان
بنجاح العديد من االزمات .كام ّ

عن ثقته يف ان عالقات التعاون بني تركيا وفرنسا
تتمتع بامكانات كبرية جدا ،قائال" :ميكننا تقديم
مساهامت مهمة لجهود االمن واالستقرار
والسالم يف منطقة جغرافية واسعة ،بدءا من
اوروبا وحتى القوقاز ،ومن الرشق االوسط حتى
افريقيا ،بصفتنا حليفني قويني يف الناتو".
العالقة بني تركيا وفرنسا وصلت اىل ادىن
مستوياتها ،بعدما تراكمت الخالفات يف االعوام
واالشهر االخرية ،مام ادى اىل رشخ كبري وخالف
حاد .االسباب كثرية ،ابرزها :التدخل الرتيك
يف سوريا والعمليات العسكرية ضد االكراد،
التدخل العسكري يف ليبيا ،التنقيب الرتيك
عن النفط والغاز يف املياه االقليمية اليونانية
والقربصية املعرتف بها دوليا ،الذي ادى اىل
تصاعد التوترات السياسية والعسكرية والتدخل
الرتيك يف الرصاع االرميني ـ االذربيجاين عىل

ناغورين قره باخ .لكن التوتر يف العالقة وصل
عي اردوغان نفسه زعيام
اىل الذروة ،بعدما ّ
للمسلمني املضطهدين الذين ينتفضون ضد
االسالموفوبيا الغربية .ووصف اردوغان ماكرون
باملريض العقيل بسبب ترصيحاته ضد االسالم،
مستنكرا ظاهرة معاداة االسالم يف فرنسا
(واوروبا) ،مام دفع فرنسا اىل التحذير من
عقوبات عىل تركيا بسبب الهجوم الحاد عليها.
السؤال الذي يطرح نفسه اليوم :ملاذا يغازل
اردوغان ماكرون ويعرض عليه التعاون ،بعدما
اهانه بقساوة؟
املحرك االول لليونة الرتكية يتعني البحث عنه
يف التحوالت الجارية يف واشنطن .اذ ان نهاية
عهد الرئيس دونالد ترامب ووصول الرئيس
جو بايدن اىل البيت االبيض يعنيان خسارة
اردوغان لرئيس امرييك متفهم ملطالب انقرة.

اردوغان اهان ماكرون "بالشخيص" ويعرض عليه االن تعاونا سياسيا.

الهدف الرتيك ال ميكن ان يتحقق ما دام عداء باريس عىل حاله.

لذا ،فان حسابات اردوغان انه سيكون يف
حاجة اىل االتحاد االورويب يف املرحلة القادمة.
النتيجة املبارشة لذلك ،ان اعضاء يف الحلف
االطليس الذين كانوا يكتمون انتقاداتهم
النقرة سابقا مراعاة لواشنطن ،ستكون لديهم
الفرصة لرفع الصوت ،اذ ان ذلك سيتناغم مع
املعطيات الجديدة يف العاصمة االمريكية .ال
بد من االشارة ايضا اىل ان بايدن ادىل سابقا
بترصيحات مقلقة الردوغان ابان حملته
االنتخابية ،مشجعا املعارضة الرتكية عىل
التخلص منه عرب صناديق االقرتاع .اذا كان
بايدن سيأخذ يف االعتبار معيار حقوق االنسان
وجدولة القانون يف تركيا ،فان الدفة لن متيل
لصالح اردوغان .اما العامل االخر ،فقوامه
العالقة املعقدة مع الرئيس الرويس بوتني،
الذي ال ميكن ع ّده حليفا للرئيس الرتيك ،اذ ان
مكامن التنافس والخالفات بينهام كثرية ،ان
يف سوريا او ليبيا او القوقاز الجنويب ،وبالتايل
فان تركيا ستكون دوما يف حاجة اىل الحلف
االطليس واالتحاد االورويب .يف الحالني ،يتعني
عىل تركيا ان تحل عقدة باريس.
يبقى ان فرنسا التي تلقت بحذر ترصيحات
اردوغان ،لديها ايضا رغبة مستجدة بفتح
صفحة جديدة ،وترى ان التصعيد مع تركيا مل
يكن مفيدا ،وان االمور ذهبت بعيدا وانها مل

اردوغان خسر رئيسا
اميركيا متفهما وعالقته
مع بوتني معقدة
تكن يف صالح باريس التي مل تنجح يف وقف
التمدد الرتيك ال يف سوريا او ليبيا او رشق
املتوسط ،واخريا يف ناغورين قره باغ .يضاف
اىل ذلك ان عداوة باريس النقرة مل تلق الدعم
الذي كانت تسعى اليه باريس من رشكائها يف
االتحاد االورويب.
وفق ديديه بيون ،احد االختصاصيني االكرث
اطالعا عىل الشؤون الرتكية ،ان هناك رغبة
مشرتكة بني الطرفني ،الفرنيس والرتيك ،لقلب
صفحة الرتاشق واالتهامات املتبادلة .ويشري
الباحث الفرنيس اىل ان احدى العالمات الدالة
عىل الرغبة الفرنسية املستجدة هي تعيني
باريس لسفري جديد يف انقرة هو هريفيه ماغرو
الذي ولد يف تركيا ،حيث كان والده يف مهمة
ديبلوماسية ويتحدث اللغة الرتكية بطالقة
ويعرف دقائق ملف العالقات الثنائية وكيفية
التحدث اىل االتراك .لكن ،ابعد من هذا الجانب

الشخيص ،فان قرص االليزيه يرى ان التصعيد
مع تركيا مل يكن مفيدا ،وان االمور ذهبت بعيدا
وانها مل تكن يف صالح باريس التي مل تنجح يف
وقف التمدد الرتيك ال يف سوريا او ليبيا او رشق
املتوسط ،واخريا يف ناغورين قره باغ ،حيث عد
انتصار الجيش االذري عىل القوات االرمينية
نجاحا لرتكيا والردوغان شخصيا .يضاف اىل ذلك،
ان عداوة باريس النقرة مل تلق الدعم الذي
كانت تسعى اليه باريس من رشكائها يف االتحاد
االورويب .ويرى الكثري من الدول االوروبية
ان تركيا عضو مهم يف الحلف االطليس ،وانه
من غري املفيد ابعادها عن اوروبا او ان يتم
استعداؤها ارضاء للرئيس الفرنيس ،االمر الذي
فهمته انقرة وسعت اىل استغالل اختالف الرؤى
بني االوروبيني لصالحها .اما من الجانب االخر،
فان رغبة التصالح الرتكية مع فرنسا تندرج يف
اطار السعي اىل التقارب مع االتحاد االورويب،
حيث ان الهدف الرتيك ال ميكن ان يتحقق ما
دام عداء باريس عىل حاله.
يقول محللون اتراك ان العقوبات التي فرضتها
واشنطن وبروكسل عىل انقرة ،واملشهد
االقتصادي املرتدي ،وضغوط االنتخابات املبكرة،
ومجيء جو بايدن اىل البيت االبيض ،واجتامع
حلف شامل االطليس يف  17شباط الفائت،
وقمة االتحاد االورويب ،كلها تطورات وعوامل
حارصت الرئيس الرتيك ،ودفعته اىل محاولة كرس
حلقة الضغوط الغربية عىل بالده ،فيام يفصل
هؤالء بني اردوغان االيديولوجي واردوغان
السيايس .ايديولوجيا اردوغان ليست غربية
الهوى ،اذ وصف االتحاد االورويب اكرث من مرة
بانه "ناد صليبي" .لكنه يف السياسة اورويب ،اىل
درجة انه وقع دستور االتحاد تحت متثال للبابا
يف روما ،وهو امرييك اىل درجة انه كان رئيسا
رشيكا للواليات املتحدة يف قيادة مرشوع الرشق
االوسط الكبري .لقد اسس اردوغان سلطته
بالتودد اىل بروكسل ،وقام بتصفية ارث اتاتورك
مبساعدتها .ثم تغريت الظروف ،واصبح التكتل،
يف نظر الرئيس الرتيك ،ناديا مسيحيا .اما اليوم،
وبعد سنوات عدة ،يشعر اردوغان بالحاجة اىل
االتحاد االورويب ،ويعلن استعداده لفتح صفحة
جديدة بيضاء ،عىل اعتبار ان "مستقبلنا يف
اوروبا" ،وكل ذلك من اجل ان يكسب الوقت
ويديم بقاءه يف السلطة.
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