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تقديم

محركات الدور الفرنيس الجديدة يف املنطقة: تركيا وملفي الالجئني والطاقة

بالتحوالت في موازين  المستقبلية مرتبطة  للتوجهات  القراءات  أبرز  نشرة تقدم 

القوى على الساحة الدولية؛ استراتيجيا، جيوبوليتكس، االقتصاد واألمن الدوليين، 

وظواهر ذات صلة، في قالب يخدم صناع القرار والباحثين

السياسة الفرنسية ومناطق النفوذ التقليدية

وإن 	  األوسط،  الرشق  منطقة  تجاه  الفرنسية  الدبلوماسية  على  “ماكرون” مستجداً  يقوده  الذي  الحراك  يبدو  ال 
كد فيها استعداد بالده  كرث جدية، تخللتها ترصيحات للرئيس الفرنيس أ كانت الصورة العامة يف اآلونة األخرية بدت أ

الستخدام القوة من أجل تحقيق االستقرار يف املنطقة.

نرشة  غري دورية تصدر عن أسباب للشؤون الجيوسياسية

مآالت
الرشق األوسط

تواجه دول االتحاد األورويب معضلة سياسية يف قدرتها على استعادة النفوذ والتأثري السيايس 	 
للتحوالت  الفاعلة  للمواكبة  أوروبا  تفتقر  إذ  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الرشق  منطقة  يف 
السياسية واالقتصادية املتسارعة، وهناك عائق االنقسام شبه الدائم يف مواقف دول االتحاد 
تجاه القضايا الخارجية وغياب لإلجراءات الحاسمة، األمر الذي رسخ إنطباعاً لدى عدد من 
دول املنطقة بعدم أخذ قرارات االتحاد األورويب على محمل الجد، خاصة لجهة قدرته على 
صياغة سياسات خارجية أو دفاعية مشرتكة. يف وقت سعت دول مثل الكيان اإلرسائيلي 

وروسيا الستغالل نقطة الضعف هذه للعب على التناقضات داخل االتحاد األورويب. 
وباعتبار أن سياسات الواليات املتحدة األمريكية هي أحد املحددات املركزية للسلوك األورويب 	 

السياسات، ُيضعف مصداقية  القدرة على مواجهة هذه  املنطقة، فإن عدم  تجاه قضايا 
الحراك السيايس واملبادرات اإلقليمية اليت ترشف عليها بعض دول االتحاد األورويب مثل 

فرنسا. 
وسط هذا،شهدت املنطقة نشاطا دبلومايس محموما للرئيس للرئيس الفرنيس إيمانويل 	 

ماكرون، الذي قام يف فرتة شهر ونصف بزيارة لبنان مرتني، وظهر فجأة يف بغداد، التقى فيها 
مع الرئيس العرايق برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس حكومة إقليم 
الفرنيس يف حوض  العسكري  الوجود  بارزاين. كما وعزز “ماكرون” من  كردستان نيجرفان 

رشق املتوسط، ونرش وحدات من البحرية الفرنسية بما فيها حاملة للمروحيات وفرقاطة.
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ثمة عدة ديناميات تقليدية تحكم السياسية الفرنسية تجاه املنطقة، لعل أبرزها تلك املرتبطة بـ “مخاوف األمن 	 
إفريقيا  وشمال  األوسط  الرشق  منطقة  مع  باستمرار  تعاملت  املتعاقبة  الفرنسية  الحكومات  أن  حيث  القومي”، 

باعتبارها مصدر قلق أمين رئيس، نظراً لقضايا الزناع املسلح و”مكافحة اإلرهاب”، والهجرة. 
فيما برزت خالل العقود املاضية “الدبلوماسية االقتصادية” الفرنسية، ال سيما تجاه دول الخليج العريب ومرص، 	 

وذلك عرب الفوز ببعض العقود الكربى، خاصة يف املجال العسكري )مثل بيع طائرات رافال إىل مرص وقطر(. 
 	 ، املثال  كرث من مناسبة أن تربط تدخالتها العسكرية باسرتاتيجية سياسية أوسع. على سبيل  وحاولت فرنسا  يف أ

رفض الرئيس الفرنيس السابق “هوالند” االنضمام إىل الهجمات ضد تنظيم الدولة يف العراق حىت تم استبدال رئيس 
كرث شمواًل يف بغداد.  الوزراء نوري املاليك )بحيدر العبادي( ، كجزء من الزتامه بعملية سياسية أ

فيما كانت طموحات فرنسا األوروبية يف مبادراتها تجاه املنطقة محفزة للساسة الفرنسيني ملحاولة توجيه السياسة 	 
األوروبيني،  الرشكاء  بعض  جعل  ما  وهو  األورويب،  االتحاد  داخل  كرب  أ قيادي  دور  ترسيخ  على  والعمل  األوروبية 
ية. وظهرت  يعتقدون أن باريس مهووسة باملبادرات اليت تعزّز الرؤية الفرنسية بداًل من معالجة القضايا الجوهر

حالة من االنزعاج األورويب مؤخراً بفعل وساطات فرنسا املنفردة يف ليبيا، إضافة لسلوكها يف حوض رشق املتوسط.
وبالعموم، تتوزع مناطق النفوذ الفرنيس التقليدية يف املنطقة وفق اآليت:	 

املغرب العريب: 
حيث تتمتع فرنسا بعالقات وثيقة وراسخة مع دول املغرب العريب، واليت تشمل أبعاداً اقتصادية وديموغرافية، 	 

كل مركزية فرنسا ببطء يف املنطقة، وذلك ألسباب  إضافة لإلرث االستعماري. غري أن االتجاه السائد حالياً هو تآ
سياسية واجتماعية متعددة، فضاًل عن صعود رشكاء تجاريني آخرين، بما يف ذلك الرشكاء غري الغربيني، ولكن 
هذا ال ينفى حقيقة أن فرنسا ال تزال قوة بارزة يف املغرب العريب. كما أن فرنسا أعطت األولوية لتعزيز تعاونها 
األمين مع دول املغرب العريب، مركزة على العالقات الثنائية، وتحديداً يف مجاالت ”مكافحة اإلرهاب“، إضافة 
للتعاون األمين ببعده اإلقليمي حيث أدارت فرنسا عمليات أمنية واسعة يف إفريقيا بالتعاون مع بعض دول 

املغرب العريب.
بالد الشام:

ال شك أن العالقات التاريخية بني فرنسا وبالد الشام ليست حاسمة كما هي يف املغرب العريب. ومع ذلك ، فإن 	 
فرنسا عادة ما تضع نفسها كقوة قادرة وراغبة على املناورة بشكل مستقل إذا لزم األمر، بما يف ذلك التعامل 
مع الواليات املتحدة - كما يتضح من الفروق الدقيقة الفرنسية يف عملية السالم يف الرشق األوسط ودعم فرنسا 
الستقرار لبنان؛ يف محاولة للحفاظ على توازن تقليدي بني مختلف الفاعلني املحليني واإلقليميني والدوليني 

من أجل ممارسة النفوذ السيايس.
الخليج العريب:

تتمتع فرنسا بعالقات تاريخية مع الخليج أقل من تلك اليت تربطها بأجزاء أخرى من منطقة الرشق األوسط 	 
وشمال إفريقيا. لكن منذ تحويل تركزيها االسرتاتيجي من العراق إىل دول مجلس التعاون الخليجي بعد حرب 
الخليج األوىل، زادت فرنسا استثماراتها السياسية والعسكرية واالقتصادية والثقافية يف هذه املنطقة، ال سيما 

مع اململكة العربية السعودية وقطر واإلمارات العربية املتحدة.
وتجد الدول الخليجية أن عملية التفاوض على عقود الدفاع والتسلح مع الواليات املتحدة أمر صعب، حيث 	 

يتعني على الكونجرس األمرييك املوافقة عليه. وبالتايل، تعتقد دول الخليج ان فرنسا اليت تمتلك مجمع صناعي 
عسكري مهم، قد تصبح بدياًل أسهل لعقد الصفقات.

مآالت الرشق 
األوسط
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لطاملا كانت فرنسا العًبا جيوسياسًيا براغماتًيا يف منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا، وانصبت جهودها 	 
الرئيسية  فرنسا  مصالح  وراء  سعياً  املنطقة  حكومات  جميع  مع  ومستقرة  ودية  عالقات  على  للحفاظ 
الثالث: االستقرار اإلقليمي وأمن الطاقة وصادرات األسلحة. يف حني أعطت فرنسا يف السنوات األخرية، 
األولوية للتحالفات الثنائية على العمل الدبلومايس متعدد األطراف، إضافة لتعزيز الجوانب الجيو اقتصادية 

لسياستها يف املنطقة.
الالجئني 	  وملف  تركيا  وهي  أساسية؛  عوامل  بثالث  كرب  أ بشكل  مرتبطاً  األخري  الفرنيس  الحراك  وبات 

واحداً  أمراً  منه  ُيقصد  املتوسط  رشق  حوض  منطقة  يف  الفرنسية  القوة  نرش  أن  واضحاً  بدا  إذ  والطاقة. 
هو مواجهة أنقرة. كما قّدمت فرنسا دعًما خارجًيا ملرشوع خط أنابيب “EastMed”، وأصدرت عدًدا من 
البيانات املشرتكة اليت ُتدين النشاط الرتيك يف رشق املتوسط، وزادت من وجودها العسكري يف قربص. وعقب 
أعرب “ماكرون” عن دعمه  املايض،  املتوسط مطلع آب/أغسطس  البحر  الرتكية األخرية يف رشق  التحركات 

الكامل لليونان، وأدان موقف تركيا، وأعلن تعزيز الوجود العسكري الفرنيس يف املنطقة.
قوات 	  يد  على  فادحة  تكّبد خسائر  الذي  املتقاعد، خليفة حفرت،  الجرنال  على دعم  ليبيا  عّولت يف  كما 

األمين  التعاون  اتفاقية  توقيع  إثر  املفاجئ  الرتيك  الحضور  بعد  الرساج،  فايز  برئاسة  الوطين،  الوفاق  حكومة 
وترسيم الحدود بني أنقرة وحكومة الوفاق املعرتف بها دولياً. 

فرنسا 	  بني  تربيط  اليت  واملعقدة  العميقة  واإلقتصادية  والسياسية  والثقافية  التاريخية  الروابط  وإىل جانب 
الرغبة  واعتبارات تشمل  أوسع،  باسرتاتيجية  إىل مصالح مرتبطة  األخرية  تنبع مشاركة “ماكرون”  ولبنان، 
يف منع تركيا من االنخراط يف إعادة إعمار بريوت، وتشكيل فضاء نفوذ لها داخل لبنان، ال سيما الوسط 
السين. إضافة للحديث عن مساعي فرنسية لالستحواذ على أصول اسرتاتيجية مثل موائن طرابلس وبريوت. 

ومن املهم اإلشارة يف مسألة الطاقة، إىل حضور ثروات ليبيا والعراق ومياه لبنان وقربص يف الحسابات 	 
كرب احتياطي من الغاز  كرب احتياطي نفطي يف إفريقيا وخامس أ الجيوسياسية لفرنسا. حيث تمتلك ليبيا أ
الطبيعي، ولهذا تعمل رشكة الطاقة الفرنسية “توتال” يف ليبيا منذ ما يقارب سبعة عقود. ويف العراق ، تمتلك 
نفس الرشكة ٪22.5 من الكونسورتيوم )التحالف( الذي يدير حقل “حلفايا” النفطي ولديها حصة 18٪ 
يف منطقة استكشاف نفطي يف إقليم كردستان. كما تشارك يف التنقيب عن الغاز قبالة الساحل الجنويب 
لقربص، والذي يقع بجوار املياه اللبنانية مبارشًة ، حيث ُيعتقد أيًضا أن هناك كميات وفرية من موارد الطاقة. 

ُتعد 	  ذا أهمية حيوية لفرنسا، حيث  أمراً  ُيعترب ملف الالجئني والتخوف من موجات هجرة جديدة،  أيضاً، 
موجات اللجوء عاماًل مؤثراً يف السياسات املحلية يف دول االتحاد األورويب، كما أن املوجة األوىل من الالجئني 
يد  السوريني ساهمت يف نجاح األحزاب القومية اليمينية والنازية الجديدة يف عدد من البلدان األوروبية. وير

“ماكرون” تجنب موجة جديدة من الالجئني، قد تؤثر على فرص إعادة انتخابه يف عام 2022 .

نقطة تحول يف الحراك الفرنيس 
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استمرار جهود الوساطة الفرنسية على الرغم من عدم فاعليتها:
تؤكـد املعطيـات ضعـف دور الوسـاطة الفرنسـية يف املنطقـة، ال سـيما يف امللـف اللبنـاين الـذي ُتبـدي القـوى اإلقليميـة 	 

الفاعلـة فيـه شـداً عكسـياً ال يتسـق مـع الجهـود الدبلوماسـية الفرنسـية، كمـا أن جهـود فرنسـا السـابقة مل تنجـح يف 
تحقيـق اخـرتاق نوعـي يف ملـف الوسـاطة يف الـرشق األوسـط بـني الواليـات املتحـدة وروسـيا، حيـث فشـل “ماكـرون” يف 
إقنـاع “ترامـب” و”بوتـني” باالتفـاق علـى أي يشء، أو حمايـة الـرشكات األوروبيـة مـن العقوبـات األمريكيـة الجديدة ضد 
إيـران. ولـن يعـى الفشـل الفرنـيس التوقـف عـن ممارسـة هـذا الـدور، حيـث سـتواصل الوسـاطة بـني األطـراف املختلفـة 

يف السـنوات القادمـة.
اتساع نطاق الزناع بني تركيا وفرنسا، سيطال قطاعات ومناطق جديدة:

سـيكون البعديـن االقتصـادي والعسـكري حارضيـن يف الـزناع الفرنـيس الـرتيك، ومـن ذلـك التحـرك الفرنـيس ضـد تركيـا 	 
بالعـراق، والـذي جـاء رداً علـى تزايـد النفـوذ الـرتيك بعـد أن كّثفـت أنقـرة، عسـكرياً، مـن عمليـات مالحقـة عنـارص حـزب 
كـرث حضـوراً بالسـوق العراقيـة، خاصة لتلبية  العمـال الكردسـتاين بـاألرايض العراقيـة، كمـا أن الـرشكات الرتكيـة أصبحـت أ
علـى  تركيـا  والعسـكرية، سـتعمل  االقتصاديـة  القـوة  عـن  االسـتهالكية. وفضـاًل  والسـلع  الكهربـاء  مـن  البـالد  حاجـات 

توظيـف ملـف الالجئـني للضغـط علـى أوروبـا يف املفاوضـات بشـأن مواضيـع الـزناع املختلفـة.
ومـن سـاحات التنافـس املسـتقبلي بـني كل مـن فرنسـا وتركيـا سـتكون دول السـاحل األفريقـي، حيـث تسـعى تركيـا 	 

تركيـا يف تحـدي مصالـح  املتحـدة يف غـرب إفريقيـا. وتـربز رغبـة  العربيـة  إىل االلتفـاف حـول فرنسـا ومواجهـة اإلمـارات 
فرنسـا، علـى الرغـم مـن عـدم تكافـؤ القـوة بـني البلديـن يف املنطقـة، وقـد ظهـرت معامل السياسـة الرتكيـة يف املوقف الرتيك 
كيـد علـى رضورة اسـتعادة  مـن االنقـالب يف مـايل، إذ ناقضـت أنقـرة املوقـف الفرنـيس املناهـض لالنقـالب مـن خـالل التأ
الديمقراطيـة، ودخلـت يف حـوار مـع السـلطات االنتقاليـة يف مـايل. كمـا تسـعى تركيـا لتوسـيع نشـاطها يف قطاع التعدين 

يفـا.  يـة لرشكـة الطاقـة الفرنسـية أر يف النيجـر يف محاولـة ملواجهـة الهيمنـة التجار
محاولة فرنسية لحشد املوقف األورويب لصالح سياساتها يف املنطقة:

رسـم ماكـرون قبـل ثـالث سـنوات، علـى مـدرج السـوربون، خطـة طموحـة لتنشـيط االتحـاد األورويب. كان هـذا علـى 	 
كيـد على “السـيادة” األوروبيـة يف مواجهة  أسـاس مبدأيـن: املزيـد مـن “التضامـن” بـني الـدول األعضـاء، واملزيـد مـن التأ
التنافـس بـني القـوى العظمـى. يف تمـوز/ يوليـو املـايض، أحـرز “ماكـرون” تقدًمـا يف نقطتـه األوىل عندمـا توّصـل جميـع 
أعضـاء االتحـاد األورويب )27 دولـة( إىل اتفـاق تاريخـي حـول خطـة لدعـم النهـوض االقتصـادي بعـد جائحـة كورونـا، 
وتنـص الخطـة علـى صنـدوق بقيمـة ٧٥٠ مليـار يـورو. أمـا النقطـة الثانيـة، ال تـزال فرنسـا بعيـدة عـن تحقيـق هـذا الهدف 
نظـراً للتبايـن يف آراء الـدول األعضـاء وصعوبـة اتخـاذ مواقـف موحـدة تجـاه األطـراف املقصودة مثل تركيا وروسـيا.  وهو 
مـا ظهـر يف املوقـف مـن التوتـر يف منطقـة رشق املتوسـط، حيـث دعـت فرنسـا واليونـان وقـربص اليونانيـة إىل اتبـاع نهـج 
صـارم تجـاه تركيـا، فيمـا كان موقـف أملانيـا رئيسـة مجلـس االتحـاد األورويب تجّنـب التصعيـد والرشوع يف جهود وسـاطة 
املتنازعـة. وباملثـل تفّضـل إيطاليـا وإسـبانيا ومالطـا اسـتنفاد املسـار الدبلومـايس قبـل تطبيـق اجـراءات  بـني األطـراف 

عقابيـة يف حـال اسـتمرت تركيـا يف االستكشـاف مـن جانـب واحـد يف ميـاه رشق البحـر املتوسـط املتنـازع عليهـا.

مآالت الدور الفرنيس 
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مآالت 
الرشق األوسط

كرب بالعالقة مع دول الخليج العريب: اهتمام فرنيس أ
سـيواصل الفرنسـيني انخراطهـم يف قطـاع األمـن باملنطقـة، نظـًرا لإلقبـال العـريب وتحديـداً الخليجـي على إبـرام صفقات 	 

تسـليح ضخمـة مـع رشكات تصنيـع السـالح الفرنسـية، وخـالل السـنوات املاضيـة قـام مسـؤولون مـن وزارات األمـن 
يـة إىل املنطقـة، وشـملت العالقـات األمنيـة بـني دول الخليـج وفرنسـا قطاعـات التدريـب  يـارات شـبه دور الفرنسـية بز
واملنـاورات املشـرتكة . كمـا يشـارك الفرنسـيون بفاعليـة يف تشـكيل الهيـاكل واالسـرتاتيجيات العسـكرية لـدول الخليـج 
العريب، وال سيما يف الكويت وقطر. يف الوقت ذاته ال يمكن التعويل كثرياً على الدور الفرنيس يف هذا الجانب، وسيبقى 
السـقف محـدوداً، نظـراً الفتقـار فرنسـا للمـوارد والقـوى البرشيـة الالزمـة للحفـاظ علـى الضمانـات األمنيـة يف املنطقـة.

5
ية تصدر عن أسباب للشؤون الجيوسياسية - لالطالع على املزيد  هذه النرشة  غري دور

info@asbab.com من إصداراتنا يمكنكم التواصل معنا عرب الربيد االلكرتوين
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