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 وتركز عىل نقطة، تتناول هذه الدراسة السياسات األوربية يف البحر املتوسط:ملخص
 هي مناقشة أهداف وأدوات الوجود الفرنيس واإليطايل واألمريكي يف البحر،مشرتكة
 وتتطرق يف الوقت ذات، وتأثريات تطوير الغرب إلسرتاتيجيته يف البحر املتوسط،املتوسط
ً ،إىل سياسات تركيا يف رشق البحر املتوسط
تؤدي دور الالعب الرئيس يف التوازنات
ّ علم أهنا
 وترى الدراسة أن الذي حيدّ د نجاح أو استقرار. ويف إسرتاتيجيات التوازنات،اإلقليمية
األهم
سياسات الالعبني الغربيني ال يتمثل فقط يف االنسجام والتنسيق فيام بينهم؛ فالعامل
ّ
يف حتديد حدود إسرتاتيجيات الالعبني الغربيني هو قدرة تركيا ووسائلها يف حتويل هذه
.السياسات وموازنتها
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ABSTRACT The current study deals with European policies in the Mediterranean.
It focuses on discussing the key aims and essential tools of the French, Italian and
American presence there. In addition, it deals with the effects of the west developing
strategy in the Mediterranean. At the same time, the study considers Turkey's
effective policies in the Eastern Mediterranean, considering it plays the main actor
role in regional balances and balance strategies. The study believes that what
affects the success or stability of the Western actor’s policies is not only harmony
and coordination among them. The most critical factor in defining the limits of the
strategies of Western actors is the ability of Turkey and its means to transform and
balance these policies.
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المدخل:
أ ّدى التدخل الرويس يف سوريا عام  2015إىل تغيري جيوسياسية البحر املتوسط /رشق
ٍ
ٍ
مبارشة أو
بصورة
البحر املتوسط .فعودة القوات العسكرية الروسية إىل البحر املتوسط
ٍ
مبارشة أثارت رض ًبا من الرصاع اجليوسيايس الذي يمكن أن نسميه باحلرب الباردة
غري
اجلديدة .وهذا الرصاع مل يقترص عىل التنافس بني أمريكا وروسيا اللتني زادتا من وجودمها
الالعبي األصل َّي ْ ِ
ِْ
ي يف احلرب الباردة اجلديدة ،بل
اإلسرتاتيجي يف البحر املتوسط ،لكوهنام
ٍ
ٍ
تعدّ ى ذلك إىل أن أصبح يشري إىل عملية ال تزال قيد النضج ،عملية تضم القوى اإلقليمية
ٍ
ألسباب كثرية ،وتزداد حساسيتها جتاه تنافس القوى العظمى،
التي ترفع قدراهتا العسكرية
أو تَعدّ هذا التنافس فرص ًة.

وخالل الفرتة التي تلت الربيع العريب ظهرت املخاطر عند احلدود اجلنوبية للقارة
األوربية ،فأصبحت هذه املخاطر تتجىل ويعاد تعريفها يف نظر األوربيني من خالل الالجئني
والراديكالية .وابتدا ًء من عام  ،2015تزامنت أكوام املخاطر املستعصية عىل احلل ،التي
تقف عقبة أمام االحتاد األوريب مع التنافس اجليوسيايس واجليواقتصادي بني أمريكا وروسيا
يف البحر املتوسط ،وكان لزا ًما عىل دول االحتاد األوريب أن تبحث عن وجود هلا يف البحر
املتوسط ميدان ًّيا وعىل طاولة احلوار .ورغم أن رغبة الدخول إىل جيوسياسية البحر املتوسط
مل تكن متوفرة عند مجيع دول االحتاد األوريب ،ورغم عملية بركسيت املؤملة التي تلقي بظالهلا
عىل االحتاد األوريب وتع ِّقد إمكانية تطوير ساسات وإسرتاتيجيات مشرتكة -فقد استطاعت
فرنسا وإيطاليا املنهمكتني يف زيادة فعاليتيهام يف جيوسياسية املنطقة منذ عام  2011أن تبديا
وجو ًدا يف البحر املتوسط من خالل تطوير إسرتاتيجي ة البحر املتوسط بعد عام ،2015
وعملتا عىل إعادة تعريف عالقتهام بواشنطن وموسكو من خالل البحر املتوسط .أما أملانيا
خاصا بعالقتها بروسيا ،فقد
التي تعري أمهية لوحدة االحتاد األوريب ومستقبله ،ومتلك تارخيًا ًّ
عملت عىل البحث عن تأثري إسرتاتيجي ة االحتاد األوريب اخلاصة بالبحر األبيض املتوسط يف
مستقبل االحتاد األوريب ،والتحكم هبا.

نعلم أن رشق البحر املتوسط يشكل أوىل اجلبهات املرئية للحرب الباردة اجلديدة ،أي
للرصاع األمريكي الرويس متعدّ د الطبقات 1.هلذا السبب ،سنركز يف بحثا هذا عىل رشق البحر
املتوسط .اختذت أمريكا رشق البحر املتوسط جبه ًة باسم الغرب ،وأصبحت هذه املنطقة ُت َعدّ
ً
حقل للمصالح اخلاصة من أجل أملانيا واالحتاد األوريب؛ بسبب سياسات فرنسا وإيطاليا يف
املنطقة ،ولكن السؤال الذي يدور يف األذهان هو :هل هناك إسرتاتيجي ة غربية مشرتكة يف هذه
املنطقة أو ال؟ ،مل جيد هذا السؤال اليوم إجابة هنائية .وعىل الرغم من أن أمريكا ودول االحتاد
األوريب ،مثل فرنسا وإيطاليا وأملانيا ،أي القوى الغربية ،مل تطور إسرتاتيجية مشرتك ًة ،فإن هناك
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أسبا ًبا تدفعهم إىل تنسيق سياساهتم ،يف معادلة القوى اجلديدة يف رشق البحر املتوسط .هذه
األسباب ال تقترص عىل الوجود الرويس يف املنطقة .إذ ينبغي عدم النسيان أن القضايا التي حتمل
رشق املتوسط إىل األجندة األمنية لالعبني الغربيني -ذات ٍ
صلة بتحاصص املوارد الطبيعية
املكت ََشفة يف املنطقة ،وحتديد مناطق النفوذ والسيادة البحرية .وقد أصبحت هاتان املسألتان
ٍ
(الطاقة والسيادة) كام هو معروف ً
ناحية ،وشكلتا من
عامل حمدِّ ًدا ألمن االحتاد األوريب من
ناحية أخرى أساس توازنات القوى القائمة بني الدول اإلقليمية ،وتوازنات القوى بني الدول
اإلقليمية والدول غري اإلقليمية املوجودة يف املنطقة.

هل يمكن لال�ستقطاب في التوازنات الجيو�سيا�سية في �شرق المتو�سط �أن
يكون �ضد تركيا؟
أصبح إعالن رشق البحر املتوسط جبه ًة إسرتاتيجية يف إطار الرصاع األمريكي الرويس
كام ذكرنا يف مدخل هذا البحث .ومن َث ّم فإن املساعي األمريكية لقطع الطريق أمام روسيا
ٍ
ٍ
مبارشة برتكيا ،فالواليات املتحدة يف عهد أوباما كانت
صلة غري
كانت يف الواقع ذات
ٍ
سياسة يف املنطقة ،من خالل فتح املجال إليران يف الرشق
هتدف إىل منع روسيا من تطوير
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األوسط ،وتشجيع التعاون الرتكي اإلرسائييل يف البحر املتوسط .عندما جاءت إدارة ترامب
ٍ
انتقادات شديدة اللهجة عىل عدم محاسها الكايف يف تشجيع
إىل السلطة ،تل ّقت إدارة أوباما
التعاون الرتكي اإلرسائييل ،واستخفافها بالسياسة الروسية يف سوريا ،وإخفاقها يف قراءة
نوايا إيران .هناك أسباب عديدة إلخفاق سياسات إدارة أوباما يف منطقة الرشق األوسط،
وسياساهتا يف رشق البحر املتوسط ،لعل أمهها إخفاقها يف وضع إسرتاتيجية من أجل رشق
البحر املتوسط ،إسرتاتيجية تركز عىل تركيا .فاملوقف الذي تبنته إدارة أوباما متجاهلة
قدرات تركيا يف موازنة القوى يف البحر املتوسط فتحت الطريق أمام تعديلية الدول الصغرية
(أي سعي الدول الصغرية إىل إقامة حتالف) عرب خطاب إدارة قربص اليونانية يف مناهضة
التحالف بني تركيا ومجهورية شامل قربص الرتكية.

بينام كان الربود خييم عىل العالقات الرتكية اإلرسائيلية إبان اكتشاف (إرسائيل) أوىل
احتياطيات الغاز يف املنطقة؛ أعلنت إدارة جنوب قربص اليونانية أهنا اكتشفت الغاز الطبيعي
يف حقل أفروديت .وهكذا متكنت إدارة جنوب قربص اليونانية من حتقيق أرضية جديدة
إلقامة حوار مع (إرسائيل)التي تريد أن تصبح الدولة املصدّ رة للغاز الطبيعي .واهلدف
الرئيس من هذه اخلطوة ليس التعاون مع (إرسائيل) بقدر ما هو هنب حلقوق مجهورية شامل
قربص الرتكية يف املوارد الطبيعية حول جزيرة قربص .يف األعوام  2003و 2007و،2010
أبرمت إدارة جنوب قربص اليونانية اتفاقية املنطقة االقتصادية اخلالصة مع مرص ولبنان
و(إرسائيل) بمفردها ،ضارب ًة عرض احلائط حقوق مجهورية شامل قربص الرتكية ،وأعلنت
ٍ
ٍ
واحد
جانب
قسمتها إىل مقاسم ،ودعت من
املنطقة االقتصادية اخلالصة املزعومة ،ثم ّ
رشكات الطاقة الدولية للحفر يف هذه املقاسم .فهذه السياسة التي ختالف روح عملية حل
قضية قربص تعني التجاهل التام للوجود االقتصادي والسيايس جلمهورية شامل قربص
كبريا وجا ًّدا من قبل
الرتكية واملجتمع الرتكي القربيص ،ومن َث ّم تل ّقى هذا الوضع
ً
اعرتاضا ً
تركيا ومجهورية شامل قربص الرتكية ،فحاولت أنقرة بشتى الوسائل الدبلوماسية إحياد ٍّ
حل
لألنشطة غري القانونية إلدارة جنوب قربص اليونانية ،خالل الفرتة .2011-2004
يمكن اعتبار عام  2011بداية الفرتة التي وجدت فيها مجهورية شامل قربص الرتكية
اإلمكانية لدمج سياستها للتمدّ د يف حميط اجلزيرة بجيوسياسية املنطقة املتغرية ،عرب املنطقة
االقتصادية اخلالصة .يف الفرتة ذاهتا ،قامت (إرسائيل ) التي ترى أن تركيا ستزيد نفوذها يف
ٍ
ٍ
جديد مع الدول الصغرية (اليونان،
بتقارب
املنطقة بتعديل إسرتاتيجيتها املحيطية ،وبدأت
وإدارة جنوب قربص اليونانية) ،وهذا يعني أن (تل أبيب) قررت متديد "حميطها" إىل رشق
هنجا بعيدً ا عن تركيا يف سياسات الربيع
البحر املتوسط 2.ورشعت إدارة السييس التي تتبنى ً
العريب تتحرك كام لو أهنا جزء من هذا املحيط منذ عام  ،2014باعتبار أن مرص جزء من
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التهافت املجنون عىل الغاز الطبيعي يف البحر
املتوسط .والغريب يف األمر أن مسألة "الغاز
�أن الم�س���ألة ف��ي �ش��رق البح��ر
الطبيعي" يف حميط قربص مل تدخل فيام بعد
ٍ
�س��يادة
المتو�س��ط ه��ي م�س���ألة
حتى يف إطار لعبة اربح-اربح من أجل
�أكث��ر م��ن كونه��ا م�س���ألة طاق��ة
الالعبني الذين سيشكلون أقطا ًبا يف إطار
منتدى غاز رشق املتوسط .فهذه العملية
التي اتسعت فيها مناطق نفوذ إدارة جنوب
قربص اليونانية عرب املنطقة االقتصادية اخلالصة املزعومة أمام (إرسائيل ) ومرص وليبيا ،وتم
فيها فتح الطريق أمام نقل غاز (إرسائيل ) إىل الغرب اقتصاد ًّيا؛ تشري إىل أن املسألة يف رشق
ٍ
سيادة أكثر من كوهنا مسألة طاقة .أما كون االحتاد األوريب جز ًءا
البحر املتوسط هي مسألة
ٍ
ٍ
من رصاع مناطق النفوذ بصورة غري مبارشة فال يمكن توضيحه فقط بالدعم السيايس /
الدبلومايس املمنوح إلدارة جنوب قربص اليونانية واليونان التي هي عضو يف االحتاد األوريب.
ٍ
ٍ
حمدودة ،رغم امتالكها
مكان ض ّي ٍق يف خليج أنطاليا ،يف منطقة نفوذ بحرية
إذ ُح ِصت تركيا يف
أطول رشيط ساحيل يف البحر املتوسط من خالل خريط ة إشبيلية التي طلبت إعدادها دول
ٍ
ٍ
إسبانية عام  ،2003والتي أصبحت تُستَعمل الح ًقا يف الرأي العام
جامعة
االحتاد األوريب من
العاملي كام هو معلوم .يف املقابل أكّدت أنقرة حقيق ًة مفادها أن االحتاد األوريب ال يملك أي
صالحية قانونية يف وضع هذا النوع من اخلرائط ،وأبلغت األمم املتحدة عام  2004باحلدود
اجلنوبية جلرفها القاري يف البحر املتوسط ،ملنع مجيع املبادرات التي من شأهنا أن تتخذ خريط ة
إشبيلية مرج ًعا.

إن سلب مناطق النفوذ البحري يف رشق البحر املتوسط من قبل إدارة جنوب قربص
اليونانية ،ودعم هذا السلب ً
أول من قبل بعض دول االحتاد األوريب التي تعمل عىل أن
تكون مؤثرة يف البحر املتوسط ،ثم من قبل الواليات املتحدة ،بالطرق غري املبارشة -يشري
كثريا
إىل استعامل سياسة التمدّ د التي اتبعتها إدارة جنوب قربص اليونانية والتي تفوق ً
قدراهتا العسكرية أدا ًة لتضييق جمال تركيا بعد عام  ،2014وتضييق جمال روسيا بعد عام
 .2015وعدم االعتقاد بإمكانية تركيا وروسيا يف تبني ٍ
آلية للتوازن يشري إىل أن الالعبني
الغربيني را َع ُهم التقدم إىل األمام يف الرصاع اجليوسيايس اجلديد يف ظل فساد النظام
اجليوسيايس يف املنطقة بعد عام  ،2011وأهنم أبدوا اهتام ًما بال ًغا باخلالفات التي نشبت بني
تركيا وروسيا ،وأهنم أجروا ً
حتليل خاط ًئا حلدود تأثري حتالف الدول الصغرية يف التوازنات.
ٍ
وخالل ٍ
ٍ
تنسيق
قصرية ،يف الفرتة التي تلت عام  2013التي شهدت صعوبة نسبي ًة يف بناء
فرتة
بني الالعبني الغربيني ظهرت لالعبني الغربيني األعراض اجلانبية السيئة (عدم االستعداد
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للتهديدات الناجتة عن انعدام االستقرار يف املنطقة ،وعدم االستعداد ضد زيادة العدوان
الرويس ،وعدم استعداد ترامب لدعم السياسة األمنية لالحتاد األوريب ،وعدم توقع سياسة
تركيا يف املقاومة والصمود) إلقدامها عىل (سياسة اإلقصاء التي بدأت بتهميش تركيا) يف
إسرتاتيجي ة السيطرة التي حاولوا اتباعها يف رشق البحر املتوسط ،ونتائجها السلبية عىل
اهلدف (حتقيق االستقرار واألمن والرفاه).

اهتمام الالعبين الأوربيين ب�شرق البحر المتو�سط :من (مار نو�ستروم)
�إلى جدران البحر المتو�سط
يف عام  ،1995انطلقت عملية برشلونة مع إعالن بيان برشلونة الذي كان بمثابة رشاكة
عضوا يف االحتاد األوريب ،و 12دولة
مكونًا من 15
ً
أوربية متوسطية ،بحضور  27مشاركًاّ ،
يف حوض البحر املتوسط .هذا املرشوع كان هيدف إىل دمج دول االحتاد األوريب ودول
ٍ
ٍ
مشرتك يف املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتامعية
إطار
حوض البحر املتوسط يف
والثقافية .فانطلقت عملية برشلونة بغرض حتقيق الرفاه يف منطقة البحر املتوسط من خالل
إحالل السالم واالستقرار يف السواحل الشاملية واجلنوبية للبحر املتوسط .وقد جرى تقسيم
برنامج العمل يف عملية برشلونة حتقي ًقا هلذه الغاية إىل ثالث سالل )1( :هدف السلة األوىل؛
أي احلوار السيايس -هو بناء االتفاق األوريب املتوسطي بني األطراف ،وتأسيس الرشاكة
األمنية ،وحتقيق االستقرار املأمول يف املنطقة )2( .هدف سلة الرشاكة االقتصادية واملالية هو
حتسني الوضع االجتامعي واالقتصادي لبلدان جنوب البحر املتوسط يف أقرب وقت ممكن،
والقضاء عىل الفجوة االقتصادية بني بلدان املنطقة )3( .يف السلة الثالثة التي تتضمن رشاكة
تقرر التعاون يف جماالت التعليم
بني األطراف يف املجاالت االجتامعية والثقافية واإلنسانية َّ
والتنمية االجتامعية واهلجرة واإلرهاب وهتريب املخدرات والعنرصية وكراهية األجانب
ومكافحة الفساد وحتقيق مشاركة املجتمع املدين يف هذه العملية وما شابه ذلك.

يف فرتة ما بعد احلرب الباردة ،خرجت دول االحتاد األوريب من القالب الض ّيق الذي
فرض عليها يف أجواء احلرب الباردة بإعالن برشلونة ،وص َّبت ّ
جل اهتاممها يف املشكالت
االجتامعية واالقتصادية التي تعيشها دول اجلنوب .وعند تشكيل إطار هذه الرشاكة،
ٍ
أنظمة حترتم حقوق اإلنسان ،وتستند إىل سيادة القانون
يقني بإمكانية بناء
كان لدهيم ٌ
والديموقراطيةً ،
بدل من إجياد ّ
حل للقضايا الدولية ،مثل الرصاع العريب اإلرسائييل ،والقضاء
ٍ
عىل اجلهل والبطالة والتخلف االقتصادي .ولكن عملية برشلونة تل ّقت انتقادات بأهنا منذ
ٍ
تصب يف
تصب يف مصلحة دول شامل البحر املتوسط أكثر من أن
برتتيبات
البدايات جاءت
ّ
ّ
توسعت هذه االنتقادات حتى طالت
مصلحة دول جنوب البحر املتوسط .وبمرور الوقتّ ،
الركن اجلنويب لسياسة اجلوار األوربية ،ورأت هذه االنتقادات أن االحتاد األوريب أعطى
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القضاء عىل التهديدات األمنية املوجهة لالحتاد األوريب من دول اجلنوب أولوي ًة عىل حساب
ٍ
أمني مع دول البحر املتوسط غري األوروبية 3.ثم جاء اعرتاض دول
تطوير إسرتاتيجية تعاون ّ
جنوب البحر املتوسط عىل التوجه األوريب واهتامه ببناء جدار البحر املتوسط ً
بديل جلدار
برلني حلامية أوروبا من التهديدات التي يمكن أن تأيت من اجلنوب مع احلفاظ عىل تدفق النفط
مسامرا آخر يف نعش عملية برشلونة التي ولدت يف األصل عليلة مريضة حمكومة
والغاز-
ً
باإلخفاق واملوت .ثم كان أن قامت املنظمة املعروفة باسم "االحتاد من أجل املتوسط" عام
 2008يف قمة باريس ،إنقا ًذا لفكرة األورومتوسطية ( )EUROMEDالتي ولدت عام
 1995يف عملية برشلونة .وزبدة الكالم هنا ،أن تاريخ سياسات األوربيني يف البحر املتوسط
ٍ
جز ٌء من ٍ
طويل لالحتاد األوريب من أجل وجوده وبقائه إبان احلرب الباردة.
كفاح

ينبغي االعرتاف هنا بأن هذه العملية مل تكن سهل ًة بالنسبة لألوربيني .فقد بقي الركن
يتوصل إىل اآلفاق املرجوة
دائم ،ومل ّ
األمني لالحتاد األوريب ،بل الركن األمني ألوروبا يعرج ً
أبدً ا .واستمر الركن االقتصادي يف ظل عدم املساواة ،وعدم االستقرار داخل االحتاد األوريب
نتيجة توسيع االحتاد األوريب ،واستمرت كذلك مشكلة حدود االحتاد األوريب ،فاالحتاد
نظرا لقيام وجوده عىل االندماج االجتامعي وانتشار معايري االحتاد األوريب -كاناألوريب
ً
مضطرا لتحديد املناطق املجاورة التي يمكن أن تكون هد ًفا هلذه املعايري ،ورسم مناطق
ً
ضمها إىل االحتاد األوريب،
ُقسم قسمني :مناطق اجلوار التي يمكن ّ
اجلوار هذه بحيث ت َّ
ومناطق اجلوار التي يمكن إبقاءها خارج االحتاد األوريب .وبقيت سياسات األوربيني
نظرا ملحدودية قدرات االحتاد األوريب يف تطبيق سياسة
دائم باملد واجلزر؛ ً
املتوسطية مليئة ً
ٍ
نظرا لتعارض سياسات االحتاد
محاية احلدود ،أي سياسة بناء
جدار يف البحر املتوسط؛ ً
األوريب مع املصالح الوطنية عندما يتعلق األمر باحلدود.

كانت أوربا ستتع ّلم أن البحر املتوسط الذي حيلو هلا أن تسميه "مار نوسرتوم"؛ أي
بحرنا -لن يتشكل من ِقبلها عرب عملية برشلونة ،وذلك من املفارقات واملآزق التي وقفت
أمامها سياسة اجلوار األوربية ،وسياسات البحر املتوسط األوروبية .يف الواقع .كانت
السنوات العرشون األوىل من عملية التع ّلم هذه هادئة نسب ًّيا .إذ كان الوضع اجليوسيايس يف
ٍ
مستويات تق ّلل من وجود الناتو  /الواليات املتحدة األمريكية يف
منطقة البحر املتوسط يف
البحر املتوسط .وهذا االستقرار البارد نسبيا مل يكن يعني عدم وجود ٍ
أزمة يف البحر املتوسط،
ًّ
لكنه مل يكن مكانًا يستعرض فيه األوربيون قدراهتم ،وينافسون فيه أساطيل وصواريخ
منافسيهم ومبادراهتم يف الطرق واخلطوط .هذه الفرتة التي بقي فيها الغرب وحده يف البحر
ٍ
ٍ
حقيقية
مبادرة
املتوسط ،أدار فيها ظهره للبحر املتوسط يف وقت كان من الرضوري اختاذ
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لنرش املعايري الغربية ...نعم هذه الفرتة انتهت مع إخفاق الربيع العريب ،ونزول منافيس
األوربيني وخصومهم إىل البحر املتوسط.

من املعروف أن بروكسل كانت غري ف ّعالة سياس ًّيا يف الربيع العريب ويف العديد من
األزمات التي حصلت الح ًقا يف شامل إفريقي ا والرشق األوسط .والرصاع اجليوالسيايس
الوحيد يف البحر املتوسط الذي انخرط فيه االحتاد األوريب إىل اآلن هو الرصاع عىل الطاقة يف
أمر يشري إىل أن االنقسامات الداخلية يف االحتاد األوريب خالل
رشق البحر املتوسط ،وهذا ٌ
السنوات العرش املاضية أ ّثرت سل ًبا يف اآلليات التي يعتمد عليها االحتاد يف اختاذ القرار .فقد
ً
عاطل يف سياسات البناء اإلقليمية من خالل املعايري التي مت ّثل صوته اخلاص يف
بقي االحتاد
األجندات األمنية العاملية ،بل ض ّيع عليه الفرص .وعندما تفاقم الرصاع اجليوسيايس بعد
عام  ،2015وعادت الواليات املتحدة  /الناتو إىل البحر املتوسط بسبب الوجود الرويس
أي
والسياسة األمريكية اجلديدة املناهضة إليران ،مل ُينا َقش ما إذا كان لدى االحتاد األوريب ّ
فرصة أخرى لنقل سياسة البحر املتوسط من بروكسل إىل واشنطن .ويمكن رسد األسباب
الرئيسة هلذا اخلمول وعدم الفاعلية عىل النحو اآليت :انعكست املنافسة بني إيطاليا وفرنسا
عىل شكل غياب اقرتاح سياسة متوسطية ف ّعالة من أجل االحتاد األوريب ،وبقاء تدخل
الناتو يف ليبيا عام  2011كام لو أنه مبادرة فرنسية ،واختالف أولويات أملانيا وبريطانيا يف
السياسات املتعلقة باالحتاد األوريب ،وإيامن بعض دول االحتاد األوريب ،مثل فرنسا أهنا
ٍ
ٍ
سهلة من خالل الواليات املتحدة ،وتفضيلها
بطريقة
ستحقق مصاحلها يف البحر املتوسط
عىل املنحى الصعب يف حتقيق مصاحلها من خالل االحتاد األوريب.
عندما اشتد التحالف حول استخدام موارد الغاز يف رشق البحر املتوسط ،تو َّقع املجتمع
الدويل من االحتاد األوريب أن يؤ ّدي دور الوسيط ،ويسهم يف السيطرة عىل التوتر يف رشق
البحر املتوسط .لكن االحتاد األوريب عندما أصبح طر ًفا يف مسألة رسم حدود مناطق النفوذ
ٍ
صالحية يف املوضوعّ ،
واتذ خريطة إشبيلية التي تتجاهل
البحري رغم عدم امتالكه أي
أساسا يف هذه املسألةّ -
ختل عن
حقوق اجلمهورية الرتكية ومجهورية شامل قربص الرتكية
ً
أداء دور الوساطة التي من شأهنا أن تقرتح لعبة اربح-اربح يف رصاع الطاقة .وعندما
أغلق االحتاد األوريب باب احلوار مع بعض دول املنطقة يف رشق البحر املتوسط لدعم
اليونان وإدارة جنوب قربص اليونانية فإنّه كبح يف احلقيقة نفوذه السيايس واالقتصادي
والعسكري يف املنطقة .وظهر أن هتميش وإقصاء دول املنطقة ذات القدرات العالية مثل
تركيا ،واألطراف التي يمكنها أن تفتح الطريق أمام احلل السيايس يف اجلزيرة ،مثل مجهورية
ً
خامل
شامل قربص الرتكية  /املجتمع القربص الرتكي -سبب رئيس لبقاء االحتاد األوريب
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يف املنطقة .وباملثل ،أ ّدى طرح إدارة ترامب سياسات متوسطية  /أوروبية جديدة إىل صمت
االحتاد األوريب أمام التطورات يف املنطقة.

من املس َّلم به عمو ًما أن النظام الليربايل أصيب بجروح عندما وصلت إدارة ترامب إىل
السلطة .4فقد أ ّدى استخدام واشنطن املتكرر لقوهتا العقابية القاسية يف ّ
حل القضايا الدولية
حتملها من قبل أوروبا .يف هذه العملية،
يف الرصاع اجليوسيايس إىل إطالق عملية يصعب ّ
مل تتعرض بروكسل خلسائر اقتصادية فحسب ،بسبب سياسات واشنطن ،ولكنها واجهت
أيضا صعوبات يف إدارة املخاطر (التهديدات الصاروخية ،تسليح املناطق املجاورة ،خطر
ً
التسلح النووي...إلخ) التي تطال األمن واالستقرار .والبلدان التي شعرت عن ٍ
كثب هبذا
ٍ
بجالء -هي بلدان شامل
العجز الذي أصاب االحتاد بحكم قرهبا اجليوسيايس وكشفته
إفريقيا والرشق األوسط .وبمرور الوقت ،تزعزعت ثقة بلدان شامل إفريقي ا والرشق
األوسط باالحتاد األوريب بعام ًة ،والدول اجلنوبية يف االحتاد األوريب مثل فرنسا بخاصة.
ومن َث ّم ،فقدت دول االحتاد األوريب حماورهيا يف املنطقة يف الوقت الذي أصبح فيه اهتامم
أمرا رضور ًّيا.
دول االحتاد األوريب بالبحر املتوسط ً
ٍ
حلول
لكل هذه األسباب ،ترصفت بروكسل بشكل براغاميت ،وآثرت السعي وراء
قصرية املدى للمسائل ذات الصلة بحوض البحر املتوسط .هذه احللول قصرية املدى كانت
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تركز إ ّما عىل الواليات املتحدة ،أو كانت هتدف إىل التخلص من عواقب هذه املسائل ً
بدل
من القضاء عىل جذورها .ونتيجة لذلك ،جت ّلت ثالث حقائق أخرى:
 .1خرس االحتاد األوريب مبادرة تكوين أجندات األمن واالستقرار يف منطقة البحر
خصوصا ،أمام الدول األخرى ،ويف مقدمتهم
املتوسط عمو ًما ،ورشق البحر املتوسط
ً
الواليات املتحدة وروسيا وتركيا.

 .2إن السياسات املتوسطية التي انتهجها االحتاد األوريب الذي يريد إدارة نتائج
األزمات ً
بدل من القضاء عىل أسباهبا ،والتحول الراديكايل بدون التفكري يف بداية الربيع
العريب وحتوالته ،وعجز االحتاد األوريب عن إجياد حل ملشكلة املهاجرين الذي كان سب ًبا يف
جعلهم أكثر تطر ًفا عندما قرر إبقاءهم يف البلدان التي تعيش احلروب األهلية -رشذمت
املنطقة وح ّطمتها وجعلتها أكثر هشاش ًة ،فخ ّيم عليها عدم االستقرار.

 .3مل تعد بلدان شامل إفريقيا وبلدان رشق األوسط تستمع للبلدان األوربية ،فقامت
ٌ
البلدان مثل فرنسا وإيطاليا التي ال تريد أن تفقد نفوذها االقتصادي يف املنطقة ،وهي
بعض
تسمع عن املفاوضات األمريكية الروسية الرتكية اإليرانية اإلرسائيلية يف املنطقة -بتطبيق
سياساهتا الوطنية املتوسطية املختلفة ،مع مراعاة جيوسياسية املنطقة أكثر من مراعاهتا
سياسات االحتاد األوريب .وقد أ ّدى ذلك إىل إضعاف تواجد االحتاد يف رشق البحر املتوسط،
وأنزل سياسات االحتاد األوريب إىل مستوى منافسة متوسطية غري مثمرة بني فرنسا وإيطاليا.

خطط فرن�سا المتو�سطية في عهد ماكرون:

َ
أحدث وصول إيامنويل ماكرون إىل سدة احلكم يف فرنسا إثار ًة قصرية املدى ،وكان معلو ًما
أن ماكرون أراد اختاذ بعض اخلطوات اإلصالحية داخل االحتاد األوريب ،والتي جتعل بالده
رائدة يف هذا االحتاد .ورسعان ما حدّ د الرئيس الفرنيس الوجود يف رشق البحر املتوسط إحدى
هذه اخلطوات .لكن توجه ماكرون هذا ليس مفاج ًئا وال ّ
يشذ عن تاريخ سياسات فرنسا
ٍ
تعاون بني شامل إفريقيا ودول جنوب أوربا أحد املحاور
املتوسطية ،فقد كان إنشاء منطقة
السياسية اإلقليمية لفرنسا إبان احلرب الباردة .وكان اإلليزيه يف الفرتة  2010-1990رائدً ا
يف العديد من املبادرات اإلقليمية ،ومن ذلك عملية برشلونة ،واالحتاد املتوسطي .ولكن كام
ٍ
ٍ
خاصة بني شامل إفريقيا وأوربا .وقد
عالقة
هو معروف ،أخفقت حكومات باريس يف إقامة
يب يتجاوز السياسات الفرنسية ،وحيمل أوربا عىل
ذكرنا أن هذا اإلخفاق يعود إىل إخفاق أورو ّ
الرتكيز عىل بناء جدار بني شامل وجنوب البحر املتوسط ً
بدل من الرتكيز عىل سياسة متوسطية
ٍ
مشرتكة .وكان ماكرون يدرك هذه احلقيقة ،ورسعان ما ترك الوسائل القديمة جان ًبا ،ومحل
ٍ
وبتعبري آخر ،محل مرشوع
مرشوع التعاون اجلديد ( )5 + 5الذي يتكون من عدد بلدان أقل،
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جمموعة الدول العرش املتوسطية ( )Mediterranean G10إىل جدول أعامل املجتمع الدويل.
دعم كاف ًيا من
ولن يكون من املستغرب أن نقول إن مرشوع ماكرون  G10املتوسطية مل يتلق ً
مفوضية االحتاد األوريب ومؤسسات املجتمع املدين والدول األعضاء يف االحتاد األوريب ،مثل
أملانيا التي تفكّر بتعزيز دورها الوسيط بعد خيبة األمل التي أصابت دول املنطقة بسبب عدم
فعالية االحتاد األوريب يف دول املنطقة .ومن َث ّم لن تكون فرنسا قادر ًة عىل إقناع دول املنطقة
ودول جنوب االحتاد األوريب التي تتبع سياسات متوسطية خمتلفة -يف موضوع أجندات
مشرتكة 6.باختصار ،يبدو أن وصول الرئيس الفرنيس ماكرون من االحتاد األوريب إىل البحر
املتوسط هبويته اإلصالحية وعرب مرشوعات مثل مرشوع جمموعة الدول العرش املتوسطية لن
يكون ممكنًا ما مل تتغري الظروف احلالية لالحتاد األوريب.

5

عىل الرغم من أن فرنسا ال تستطيع حتقيق اهلدف املطلوب بصفتها زعيم املبادرات
األوروبية املتوسطية ،فإهنا تعتقد أنه جيب السيطرة رسي ًعا عىل املخاطر الناشئة عن املنطقة:
(التهديدات األمنية القاسية أو اللينة ،مثل اإلرهاب وتدفق الالجئني) .فاستمرار اهلجامت،
ٍ
وخسائر أرواح املدنيني يف سوريا وليبياّ ،
حوار بن ٍَّاء مع أنقرة التي هلا
وتأخر باريس يف إقامة
مؤثر يف املنطقة -تزيد من إحلاح فرنسا عىل اإلرساع يف إدارة املخاطر .وهذا ما دفع
وجو ٌد ٌ
باريس عىل ما يبدو إىل اختيار دعم (بارونات) احلرب األقوياء النشطني يف الساحة من أمثال
حفرت ،واألطراف املسلحة غري احلكومية ،مثل حزب االحتاد الديموقراطي  ،PYDولو كان
ذلك عىل حساب حقوق اإلنسان والديمقراطية 7.إن هدف ماكرون هبذه السياسات ال يتمثل
يف السيطرة عىل التهديدات قبل وصوهلا إىل فرنسا ،فمن املعروف أنه ُشكِّل سوق لألسلحة من
خالل احلروب األهلية يف الدول التي اهنارت ،أو هي عىل وشك االهنيار يف املنطقة إبان الربيع
ٍ
كمنتج لألسلحة والتكنولوجيات الدفاعية 8.ثم
العريب ،وأن فرنسا تريد البقاء يف هذا السوق
9
إن جتارة األسلحة بني باريس واإلمارات العربية املتحدة ومرص واململكة العربية السعودية
تدفع فرنسا للدفاع عن األجندة األمنية هلذه الدول يف البحر املتوسط.

إن سعي باريس العتامد جتارة األسلحة
يف سد فجوة القوة األوربية متعددة
األطراف الذي يسمح به حال ًّيا الرصاع
القائم يف البحر األبيض املتوسط رغب ٌة
طموح ٌة جدًّ ا ،وليست فارغة املضمون.
وماكرون منذ مدة حيسب املكاسب املادية
والسياسية التي يمكن أن جتنيها فرنسا من
األرباح املحتَملة لرشكة توتال الفرنسية

�إن تج��ارة الأ�س��لحة بي��ن باري���س
والإمارات العربي��ة المتحدة وم�صر
والمملكة العربية ال�س��عودية تدفع
فرن�س��ا للدفاع عن الأجندة الأمنية
له��ذه ال��دول ف��ي البح��ر المتو�س��ط
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ٍ
مكان لرشكات
للطاقة يف منطقة البحر املتوسط ،وينظر من ناحية أخرى إىل كيفية إجياد
البناء الفرنسية يف إعادة إعامر ليبيا 10.لكن املسألة مفعمة باملشكالت يف جانبها اخلاص ،بليبيا
ويف جانبها اخلاص بالطاقة عىل حدّ سواء.

من املعلوم أن جان إيف لودريان وزير الدفاع الفرنيس السابق ،هو الذي أقنع ماكرون
ٍ
ت يف هذا البلد ست ّ
بسهولة من خالل دعم حفرت.
ُحل
بكون ليبيا لقم ًة سائغ ًة ،وأن املشكال 
لكن مسألة دعم حفرت التي خيتلف عليها رأي وزارة اخلارجية ووزارة الدفاع يف السياسة
ٍ
سياسة حمفوفة باملخاطر -كلام لقيت ميليشيات اجليش
الداخلية الفرنسية حتولت إىل
الوطني الليبي صعوب ًة يف اإلطاحة بحكومة طرابلس .ومن املعروف أن االتفاقات الالزمة
ربم بني حفرت والقبائل املؤيدة له وبني فرنسا ،ومن َث ّم إذا تعذرت
إلعادة هيكلة البالد س ُت َ
عىل قوات حفرت السيطرة الكاملة عىل البالد ،سيتعني عىل فرنسا أن حتاصص مع اآلخرين
صحيح أن الدول األوربية لدهيا
الكعك َة الليبية االفرتاضية التي مل تبلغ فمها حتى اآلن.
ٌ
قدرة حمدودة عىل حتاصص الكعكة الليبية ،لكن هناك بعض احلقائق التي تثري قلق باريس،
منها أن قمة برلني التي أقيمت عام  2020حول ليبيا أشارت إىل وجود الواليات املتحدة،
وروسيا ،وتركيا ،واإلمارات العربية املتحدة ،ومرص ،عىل الطاولة .إضافة إىل ذلك ،رأينا
أن بعض البلدان -مثل إيطاليا وأملانيا -التي ال تريد أن ترتك املبادرة السياسية بيد باريس
أطلقت خطاباهتا اخلاصة املستقلة عن خطاب فرنسا بشأن البحر املتوسط وليبيا .وجيب
القول إنه إىل جانب وجود ٍ
عدد ٍ
كبري من الالعبني إضاف ًة إىل فرنسا عىل طاولة ليبيا -هناك
الغلو يف قوة الالعبني الصغار من أمثال حفرت .كذلك نذكر أن
خماطر أخرى نامجة من
ِّ
التنظيامت اإلرهابية ستكون املستفيد الوحيد من فجوة السلطة التي حصلت يف ليبيا إبان
ٍ
ساحة لإلرهاب سيزيد هليب أزمة الالجئني .لذلك،
األزمة ،وأن حتويل الساحة الليبية إىل
فإن حماولة فرنسا السيطرة عىل الساحة من خالل الالعبني الضعفاء غري الرشعيني تعجز عن
ٍ
ٍ
كامل ،وتثري التطورات التي من شأهنا أن تضعف
بشكل
توفري املكاسب االقتصادية املأمولة
الوجود الفرنيس يف البحر املتوسط وتزعزع استقرار أوربا.

11

إن زعزعة الوجود الفرنيس يف البحر املتوسط عرب ليبيا ليست األمر الوحيد الذي
ٍ
مساحة للوجود يف سوريا من خالل
يص ّعب األمر عىل فرنسا .فباريس التي تعمل عىل فتح
كسب ود الواليات املتحدة تدرك أن ترامب يواصل سياساته يف املنطقة من دون استشارة
غامضا .وجتدر اإلشارة إىل
فرنسا 12.ثم إن مستقبل السياسات األمريكية يف سوريا ال يزال
ً
ٍ
ٍ
خاصة كانت قائم ًة بينها وبني إيران ساب ًقا ،وتريد اآلن أن
عالقة
أن مساعي فرنسا لبناء
تتذكرها مر ًة أخرى ،ولتبنّي سياسة مشاهبة لسياساهتا عندما كانت قوي ًة يف اخلط اإليراين
سدى يف الوقت احلايل ،وذلك بسبب سياسة الواليات
السوري اللبناين الفلسطيني -ذهبت
ً
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تعست أمورها
املتحدة األمريكية املناهضة إليران .لكل هذه األسباب ،أرادت فرنسا التي ّ
يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا أن تكون الطرف "الفائز" يف الرصاع عىل الطاقة يف رشق
البحر األبيض املتوسط عىل األقل .ونعلم أن باريس قبلت مرشوع غاز رشق املتوسط،
و(رشعنت) أعامل التنقيب واحلفر التي تقوم هبا إدارة جنوب قربص اليونانية يف اجلزيرة،
سع ًيا منها إىل النفوذ برشكاهتا وأساطيلها إىل رشق البحر املتوسط .فقد ذكرت الصحف
أن رشاكة توتال-إيني ً
مثل حصلت عىل حق القيام باحلفر يف املقسم السابع التابع إلدارة
13
جنوب قربص اليونانية  .عالوة عىل ذلك ،يعتقد اإلليزيه بإمكانية استخدام الدعم
األمريكي الضمني والرصيح لنقل الغاز اإلرسائييل إىل األسواق األوربية يف تعزيز خط
ٌ
مكان
التعاون بني باريس وواشنطن .ويف هذا السياق ،نعلم أن فرنسا ترغب يف أن يكون هلا
يف التعاون القائم بني اليونان وإدارة جنوب قربص اليونانية وإرسائيل ،وكذلك يف حتالف
14
الغاز الطبيعي املتشكل بني مرص واليونان وإدارة جنوب قربص اليونانية.

إن االهتامم باحتياطيات الطاقة يف حميط اجلزيرة ليس السبب الوحيد وراء اهتامم فرنسا
البالغ بقربص يف عهد ماكرون يف السنوات املاضية .فحكومة باريس تسعى ألن تكون
الدولة الداعمة الرئيسة القتصاد إدارة جنوب قربص اليونانية داخل االحتاد األوريب .فهي
ٍ
باستثامرات يف إدارة جنوب قربص اليونانية ،يف العديد من القطاعات ،والسيام
التي تقوم
القطاعات احليوية ذات الصلة بالبنية التحتية مثل االتصاالت 15.وعىل الرغم من عزو التأثري
الفرنيس املتزايد يف اقتصاد جنوب قربص إىل نجاح السفري الفرنيس يف نيقوسيا؛ فإن التباعد
بني روسيا وإدارة جنوب قربص اليونانية نتيجة الضغوطات التي متارسها الواليات املتحدة
وبروكسل ،واملساعي الرادعة التي تبذهلا إدارة جنوب قربص اليونانية ضد النفوذ املتزايد
أيضا يف هذه التطورات .فقد حصلت فرنسا عىل
كبري ً
تأثري ٌ
لروسيا وتركيا يف املنطقة -هلام ٌ
ٍ
ترخيص الستعامل قاعدة "ماري" البحرية العسكرية يف جنوب اجلزيرة ،فجعلت العالقة
16
ظهورا.
اخلاصة التي طورهتا مع إدارة جنوب قربص اليونانية أشد
ً
ويشري الدعم الفني املقدّ م إىل جنوب نيقوسيا ضمن آلية التعاون البنيوي
ٍ
مناورات عسكري ًة يف البحر املتوسط
الدائم()PESCOة 17إىل أن فرنسا جتري من حني آلخر
مع اليونان وإدارة جنوب قربص اليونانية ،وأن حكومة باريس تراقب عن كثب تطورات
الرشق األوسط من خالل الركن القربيص .وتنظر باريس التي مل حت ّقق وجودها املنشود يف
البحر املتوسط بعدُ إىل العالقة التي طورهتا مع إدارة جنوب قربص اليونانية -عىل أهنا فرص ٌة
لتحقيق االنسجام بني األجندات األمنية لالحتاد األوريب والواليات املتحدة يف منطقة البحر
ٍ
انطالق للمرور عرب الفرص التي يمكن فتحها يف
املتوسط ورشق البحر املتوسط ،ونقطة
ً
مستقبل.
املنطقة
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خطط �إيطاليا المتو�سطية:
كانت إيطاليا تقليد ًّيا متيز سياساهتا املتوسطية التي تعدّ ها أحد توجهاهتا األساسية الثالثة
يف سياساهتا اخلارجية عن السياسات اخلارجية لالحتاد األوريب واألطليس ،وحافظت عىل
هذا االجتاه يف سياستها اخلارجية عىل ٍ
خط أكثر وطنية 18.وهذا جعل سياسات إيطاليا
املتوسطية "معقدةً" ،مل يتمثل فقط يف إرصار الواليات املتحدة التي تزيد من تأثريها يف
السياسات األمنية األوربية من خالل إيطاليا منذ اخلمسينيات من القرن املايض ،بل كذلك
إرصار أوربا عىل وضع سياسة متوسطية خاصة باالحتاد األوريب ،أي التنافس مع بقية دول
جنوب أوربا .فإيطاليا لدهيا أسباهبا اخلاصة ملراقبة التطورات يف حوض البحر املتوسط
بعناية يف السنوات املاضية ،وهي تريد أن تكون لدهيا القدرة عىل الترصف بشكل مستقل
عن االحتاد األوريب يف املسائل التي تتطلبها مصالح البالد عند الرضورة .والعامل الذي
ٍ
سياسة متامسكة.
يشكل حتد ًيا بالنسبة إليطاليا هو اكتساب هذه القدرة ،واستعامهلا يف

رأت إيطاليا أن سياسة االحتاد األوريب يف البحر املتوسط قارصة خالل الفرتة -2016
مفتوحا لتدخل الصني وروسيا والعديد من البلدان
 ،2018ووجدت أن هذا احلوض أصبح
ً
األخرى ،فلم يعد البحر املتوسط  -وفق تقييمها اجلديد  -يتفق مع التعريف اجلغرايف
بحرا متوس ًطا
املحدود الذي جاء به االحتاد األوريب ،وكان ينبغي تعريف هذه املنطقة بوصفها ً
ٍ
ٍ
بمزيد من
عالقات متعددة األطراف ،تتمتع
عامل ًّيا يوجب عليها أن تعطي األولوية إلقامة
الفعالية يف املنطقة وال تتجاهل إطار االحتاد األوريب .وقد ذكر وزير اخلارجية اإليطالية
أنجيلينو ألفانو يف عام  2016أن إيطاليا بحسب إسرتاتيجية البحر املتوسط ستعطي األولوية
لسياسة االنخراط يف ّ
حل األزمات التي قد تندلع يف حوض البحر املتوسط 19،وأعربت عن
اهتاممها ٍ
بعدد من القضايا الرئيسة ،وهي األمن واهلجرة واالقتصاد والطاقة والثقافة والعلم،
واعتقدت بأهنا ستكون بذلك مؤثر ًة يف سياسات االحتاد األورويب يف البحر املتوسط ،إذ
كان االحتاد األوريب يف تلك اآلونة يركز عىل بناء سياسة دفاعية مشرتكة ،وأهنا بفضل هذه
السياسة اجلديدة النشطة املتعددة األطراف ستتمكن من تطوير عالقاهتا الثنائية مع دول
البحر املتوسط ،وتسهم يف سياسة االحتاد األوريب املتوسطية .ويف هذا السياق تأيت مشاركتها
يف بعض األزمات اإلقليمية مثل ليبيا سع ًيا منها إىل حل هذه املشكالت ملصلحتها.20
وأطلقت روما عىل هذه اإلسرتاتيجية اجلديدة اسم البحر املتوسط الشاسع(Mediterraneo
 Allargatoة) .21والغرض الرئيس من هذه السياسة املتوسطية اجلديدة يف روما هو ضامن
مجيع طرق التجارة واملوارد الطبيعية يف جغرافيا متتد من املحيط األطليس إىل املحيط اهلادئ،
بام يتامشى مع املصالح الوطنية اإليطالية .يف هذا السياق ،تركز اإلسرتاتيجي ة اإليطالية التي
ُيتو َّقع تنفيذها يف اجلغرافيا الواسعة املعنية عىل مكافحة مجيع أنواع اإلرهاب والتهريب،
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ومحاية القواعد واملنشآت اإليطالية يف اخلارج ،وتعزيز آليات اإلغاثة اإلنسانية اإليطالية،
واالنخراط يف املنطقة ،وإعداد األسطول اإليطايل من أجل محاية السالم.

مهم ًة
وعندما يتعلق األمر بقضية الطاقة ،فإن البحر املتوسط يف نظر إيطاليا ّ
يتبوأ مكان ًة ّ
ال يمكن االستغناء عنها ،ألن هذا احلوض يشكل مفتاح إسرتاتيجية تنويع املصادر التي
تنتهجها إيطاليا من أجل أمن إمدادات الطاقة .فحكومة روما توفر حال ًّيا ثلثي مشرتياهتا
من النفط ونصف مشرتياهتا من الغاز عرب هذه املنطقة 22.وتتبع سياسة التنويع يف إمدادات
الغاز الطبيعي ،فتستورده من بلدان متعددة عرب ٍ
عدد من خطوط األنابيب املارة عرب البحر
املتوسط ،مثل خط األنابيب()Trans Medieterraneanة 23وخط األنابيب(Yeşil
)Akımة ، 24إىل جانب خط األنابيب عرب األدريايت ( .)TAPإضافة إىل ذلك ،هتدف إيطاليا
إىل أن تصبح يف عام  2025دولة مركزية لتوزيع الطاقة والغاز من أجل منطقة البحر األبيض
املتوسط 25.وبسبب هذه الرغبة مل تستطع جتاهل مرشوع خط أنابيب رشق البحر املتوسط
( .)East-Medلكن دعم مرشوع خط أنابيب رشق البحر املتوسط مل يكن بالنسبة إليطاليا
سياس ًة خالي ًة من املشكالت .إذ كانت حكومة روما قد أعطت الضوء األخرض إليصال
مرورا بجزيرة كريت وإدارة جنوب قربص
الغاز الذي سيخرج من (إرسائيل ) إىل إيطاليا
ً
اليونانية عرب خط األنابيب  .Poseidonواألسباب التي تقف وراء هذا الضوء األخرض؛ هو
دعم االحتاد األوريب وفرنسا للمرشوع ،ووقوف الواليات املتحدة وراء املرشوع ألسباب
سياسية ،وإمكانية أن يكون مرشوع خط أنابيب رشق البحر املتوسط جز ًءا من إسرتاتيجية
تنويع إمدادات الطاقة إن حتقق .لكن هذا املرشوع مل حيافظ عىل قيمته ،منذ أن جاءت روما
عىل ذكر األرضار التي يمكن أن يلحقها بالبيئة ،وقررت تأجيل توقيعه لبعض الوقت.
كانت إيطاليا تتابع عن ٍ
كثب ما جيري يف ليبيا ،بل تتنافس مع فرنسا حول هذه املسألة
يف االحتاد األوريب ،وذلك بمقتىض إسرتاتيجي ة البحر املتوسط الشاسع اجلديد ،ورغبتها يف
مركزا لتوزيع الغاز الطبيعي الذي هو أحد ركائز هذه اإلسرتاتيجية .إىل جانب
أن تصبح
ً
الروابط التارخيية االستعامرية التي تربط ليبيا بروما ،فإن ليبيا بالنسبة لروما هي املكان
أيضا أن رشكة
الذي بدأت فيه فرص الطاقة وخماطر الالجئني يف آن واحد .ومن املعروف ً
الطاقة اإليطالية العمالقة " " Eniلدهيا استثامرات كبرية يف غرب ليبيا .لكل هذه األسباب،
دعمت روما حكومة طرابلس الرشعية التي اعرتفت هبا األمم املتحدة .لكن فرنسا التي
هتتم بجنوب ليبيا كان هلا رأي آخر ،إذ قدّ مت دعمها حلفرت .ومن َث ّم ال بد من القبول بقدوم
ٍ
ٍ
معقدة من االحتاد األورويب واألوروبيني بشأن استقرار املنطقة .بالنتيجة ،دخلت
إشارات
الدولتان العضوان يف االحتاد األورويب ،فرنسا وإيطاليا ،يف منافسة خطرية عىل الساحة
الليبية ،وأسهمتا يف انعدام االستقرار يف البالد 26.وبعد أن وقعت تركيا مع حكومة طرابلس
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اتفاق ترسيم حدود مناطق النفوذ البحري ،شعرت إيطاليا باحلاجة إىل مراجعة آرائها بشأن
خط أنابيب رشق البحر املتوسط ( .)East-Medفعرض رشق املتوسط الذي اقرتحه
ٍ
تكلفة قدرها  7,4مليار دوالر يف
اليونانيون عىل إيطاليا يف شهر كانون الثاين  2020محل معه
نظر وزير اخلارجية اإليطايل لوجيي دو مايو 27 .وال ننسى أن تركيا بعد االتفاق الذي أبرمته
كبريا بجدوى املرشوع بنا ًء عىل عالقاهتا الدبلوماسية مع ليبيا .وهذه
مع ليبيا أحلقت
ً
رضرا ً
األسباب وغريها دفعت دو مايو إىل االعتقاد بأن هذا املرشوع لن يكون ً
بديل جا ًّدا للغاز
28
الرويس عىل املدى املتوسط والبعيد.
ٍ
ٍ
طويل من تكلفة
وقت
ويف الواقع ،كان املسؤولون يف رشكة " "ENİيشتكون منذ
29
ترصح
املرشوع ،واحتاملية أن يكون سب ًبا للمشكالت مع تركيا .وكانت رشكة "ّ "ENİ
منذ ٍ
مدة بأن إيطاليا غري مستعدة ألن تتحمل تكلف ًة سياسي ًة مثل "شن حرب" من أجل
حتقيق مرشوع خط أنابيب رشق البحر املتوسط .وأعربت روما عن حتفظاهتا حول هذا
ٍ
ٍ
مبارشة ،بعد أن كانت قد أعربت عنها بصورة
بصورة
املرشوع عىل لسان وزير خارجيتها
ٍ
مبارشة عىل لسان املسؤولني يف رشكة " ."ENİوقد جاء هذا اإلعراب يف اليوم التايل من
غري
حفل توقيع مرشوع خط األنابيب رشق املتوسط يف أثينا من قبل الرئيس اإلرسائييل نتنياهو،
ورئيس إدارة جنوب قربص اليونانية أناستاسيادس ،ورئيس الوزراء اليوناين ميتسوتاكيس،
يف  2كانون الثاين  .2020وختلف عنه اإليطاليون كام هو معروف.

خالصة القول إن األوربيني مل يتمكنوا من تطوير سياسة مشرتكة يف رشق البحر املتوسط
باستثناء الوكالة األوروبية ملراقبة ومحاية احلدود اخلارجية (فرونتيكس) والسياسات اخلاصة
بكل دولة من دول االحتاد األوريب ،ومل تتمكن من فهرسة سياسات البحر املتوسط ضمن
سياسات دول جنوب أوربا يف البحر املتوسط .وعىل الرغم من أن قضية الالجئني والطاقة
ومكافحة اإلرهاب هي الكلامت املشرتكة لسياسات دول جنوب أوربا يف البحر املتوسط/
رشق البحر املتوسط ،فقد أظهرت السياسات اإلقليمية لفرنسا وإيطاليا أن هذه الكلامت
املشرتكة ال ختدم املصالح الوطنية املشرتكة .لذلك يبدو أن الركن األوريب لسياسات الغرب
عقيم عىل أقل تقدير.
بشأن البحر األبيض املتوسط
ٌ

كيف تعود الواليات المتحدة �إلى البحر المتو�سط؟ �إ�ستراتيجية المحاور
الجديدة:

ازداد الوجود اإلسرتاتيجي للواليات املتحدة يف البحر املتوسط ،يف عهد ترامب .يف
البدايات ،مل تُظهر إدارة ترامب اهتام ًما باحتياطيات غاز رشق البحر املتوسط ،والسبب يف
ذلك يعزى إىل تغري أولويات سياسة الغاز األمريكية التي تُذكَر باسم الرئيس .فاألولوية
الرئيسة للواليات املتحدة بحسب اعتقاد ترامب تتمحور حول حتقيق هيمنة الغاز الصخري
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األمريكي عىل األسواق العاملية 30.حدد ترامب السوق األوربية هد ًفا مناس ًبا من أجل الغاز
الطبيعي املس َّيل الذي يتم احلصول عليه من الغاز الصخري األمريكي .وكان هذا اهلدف
ٍ
ٍ
جانب
جانب ،ويسهم من
أرباحا من أجل قطاع الطاقة الوطنية األمريكية من
سيحقق
ً
آخر يف تنويع الطاقة يف أوربا ،أي يف تقليل اعتامدها يف تأمني الطاقة عىل روسيا .فالغاز
مصدرا وطن ًّيا
الطبيعي املس َّيل الذي يشجع ترامب عىل إنتاجه من الغاز الصخري باعتباره
ً
للطاقة كان يتطابق يف الواقع مع "نفوذ الطاقة" األمريكي؛ أي مع سياسة هيمنة الطاقة .فكام
هو معروف يف وثيقة إسرتاتيجية األمن القومي األخرية للواليات املتحدة األمريكية التي
ُأ ِ
علن عنها عام  ،2016أن الواليات املتحدة اعتقدت أهنا حتتفظ بقدرهتا عىل أن تصبح قوة

مرت بفرتة خاصة خ ّففت
الطاقة يف عهد ترامب .كام أظهرت األرقام أن الواليات املتحدة ّ
فيها اعتامدها عىل اخلارج يف تأمني الطاقة ،وأصبحت الدولة التي تصدّ ر الطاقة إىل اخلارج،
فتبوأت واشنطن املرتبة الثالثة بني منتجي النفط يف العامل ،واملرتبة األوىل بني منتجي الغاز
ّ
31
عام ( . )2016ومن َث ّم ،عندما تس ّلم ترامب رئاسة البالد ،أرسلت الواليات املتحدة
ٍ
إشارات بأهنا ستؤثِر دعم مواردها اخلاصة عىل دعم موارد (إرسائيل) ،أو موارد إدارة
جنوب قربص اليونانية ،من أجل تقليل اعتامد أوربا عىل روسيا يف تأمني الطاقة.

وهناك سبب آخر ملوقف ترامب هذا ،فكام هو معروف ،كانت موازين القوى العسكرية
يف البحر األبيض املتوسط طيلة احلرب الباردة تسري ملصلحة الناتو وضد االحتاد السوفييتي،
حتى أصبح يطلق عليه اسم "بحر الناتو" 32.واستمر هذا التفوق بعض الوقت يف فرتة ما بعد
احلرب الباردة ،لكن السبب الرئيس هلذا التفوق هذه املرة هو انسحاب املنافسني من الرصاع
اجليوسيايس املتوسطي .وعندما عادت روسيا لتصبح جز ًءا من الرصاع املتوسطي عسكر ًّيا
واقتصاد ًّيا وسياس ًّيا إبان تدخلها يف سوريا عام  2015بحجة دعوة النظام السوري -ظهرت
الشكوك حول الوضع الراهن يف البحر املتوسط .لكن إدارة ترامب رأت أن الوضع ال يدعو
الواليات املتحدة التي اشتد ساعدها اقتصاد ًّيا وعسكر ًّيا ،ونجحت يف أن تصبح قوة طاقة
عاملية -إىل التدخل بمفردها عسكر ًّيا يف املناطق البعيدة كام كانت تفعل يف املايض ،واعتقدت
بإمكانية تأسيس الردع األمريكي من خالل القوة األمريكية العقابية املهيمنة 33.ولكن بحلول
نيسان  2019أيقنت الواليات املتحدة أن قوهتا الرادعة عن ٍ
بعد ،ووسائلها العقابية بلغت
ٍ
لدرجة أن وزير اخلارجية األمريكي بومبيو رصح بأن رشق البحر املتوسط جبه ٌة
حدودها،
إسرتاتيجي ة يف الرصاع األمريكي الرويس .ومعلو ٌم أن أكثر ما يثري إزعاج بومبيو ومن حوله
هو القدرات التي متلكها روسيا يف السيطرة عىل امليدان وإغالقه أمام اآلخرين .)A2/AD(34
ويعود تاريخ تطوير موسكو هلذه القدرات يف بحر البلطيق ورشق البحر األبيض املتوسط
إىل الفرتة  .2018-2015لذلك ،ال يمكننا االعتامد عىل هذه القدرات فقط من أجل تعليل
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مهمة .فاحلقوق املستقبلية التي حصلت عليها روسيا عىل سوريا
اعتبار عام  2019نقطة حتول ّ
بحلول عام ( 2019حقوق االستفادة من القواعد العسكرية ،واالستفادة من احلرب األهلية
ٍ
بسهولة عن املناطق التي سيطرت عليها يف سوريا.
السورية) تشري إىل أن موسكو لن تنفك
هلذا السبب ،أرادت الواليات املتحدة منذ مطلع عام  2019التأكد من أن روسيا لن يكون
لدهيا املزيد من املناطق املغلقة للتنافس االقتصادي والسيايس والعسكري يف البحر املتوسط.
ومع ذلك ،فإن اليشء الذي دفع الواليات املتحدة إىل تطوير إسرتاتيجي ة جديدة يف البحر
املتوسط ليس النفوذ الرويس فحسب ،بل كذلك الوجود الرتكي املتنامي يف البحر املتوسط،
وسري العالقات الرتكية األمريكية ،والعالقات الرتكية الروسية.
كانت "إسرتاتيجية البحر املتوسط اجلديدة" 35التي أعلن عنها بومبيو تقوم عىل اعتامد
البحر املتوسط لبناء املحور اخلليجي املرشقي ضد إيران عام  ،2016أو باسمه املعروف
باملحور املوازي املشابه لتحالف الكرة (36كناية عن حتالف ترامب وسلامن والسييس).
حماور التعاون اجلديدة هذه التي ترتكز عىل الواليات املتحدة وتستند إىل ذراعني مها:
املكون
الذراع املكون من (إرسائيل) واليونان وإدارة جنوب قربص اليونانية ،والذراع
ّ
من (إرسائيل) وإدارة جنوب قربص اليونانية ومرص -كانت هتدف إىل تقييد الوجود
الرويس والرتكي يف منطقة البحر املتوسط .وقد عززت الواليات املتحدة األمريكية هذه
ٍ
متعددة معروفة باسم إسرتاتيجيات "اجلزرة" :تسليم اجلوالن لتل
املحاور بإسرتاتيجيات
أبيب إلعطاء األولوية ألمن (إرسائيل)  ،والدعم املمنوح ملرشوع خط أنابيب رشق البحر
املتوسط ،والدعم املمنوح ملنتدى غاز رشق املتوسط ،وطرح فكرة ضم قربص اجلنوبية إىل
وأخريا "مرشوع قانون حول رشاكة األمن والطاقة يف رشق البحر املتوسط
حلف الناتو،
ً
بتاريخ  ''2019الذي قدّ مه عضوا جملس الشيوخ األمريكي روبيو ومينديز إىل الربملان،
37
والذي يؤ ِّمن رفع حظر توريد األسلحة عن قربص اجلنوبية.
ٍ
باختصار إن اهلدف من التنافس األمريكي والرويس يف البحر املتوسط
يمكن القول
ال يقترص عىل احلد من حصول روسيا عىل مناطق جديدة ،بل يتعداه إىل ّ
شل حركة أنقرة
يف البحر املتوسط ،بسبب االمتعاض من املستويات التي وصلت إليها العالقات الرتكية
الروسية .يف كانون األول  ،2019قبِ َل جملس الشيوخ األمريكي "قانون صالحية الدفاع
ٍ
عقوبات عىل تركيا وروسيا .يف هذا القانون الذي يستند إىل
القومي" الذي يتضمن
مقرتحات روبيو ومينديز ،والذي يشدّ د عىل أمهية تطوير واشنطن عالقاهتا يف رشق البحر
املتوسط مع الثالثي املتمثل يف اليونان وإرسائيل وإدارة جنوب قربص اليونانيةُ -قبِ َل رفع
متحججني
ممارسا منذ عام ،1987
ّ
احلظر عن توريد األسلحة عن قربص اجلنوبية الذي كان ً
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بالوجود العسكري الرتكي يف قربص .وهبذا القرار ،هتدف الواليات املتحدة إىل منع إدارة
جنوب قربص اليونانية من تأمني أسلحتها من روسيا ودول العامل الثالث.

سيمهد الطريق أمام
وكان من املؤكّد أن رفع احلظر املفروض عىل توريد األسلحة
ّ
تسليح جزيرة قربص ،وسيع ِّقد الوضع أمام احلل السلمي يف جزيرة قربص .ووف ًقا للبيان
الذي أدىل به زورلو تورا ،وكيل رئيس جملس مجهورية شامل قربص الرتكية عىل شاشة قناة
 5القربصية ،فإن قربص اجلنوبية كانت تنفق األموال الطائلة من أجل التسليح ،وتشرتي
طائرات بدون طيار من (إرسائيل) ،وجتري مناورات عسكرية مع مرص وفرنسا .ومن َث ّم
كان من الرضوري أن متنح مجهورية شامل قربص الرتكية رئاس َة هيئة األركان العامة الرتكية
احلق يف استخدام قاعدة  Geçitkaleاجلوية العسكرية ،ونقل طائراهتا املسرية املس ّلحة وغري
املسلحة ( İHAو )SİHAإىل هذه القاعدة لتعزيز الردع 38.إذن جازفت واشنطن سياس ًّيا
يف إطار قضية قربص ،لكنها كانت سعيد ًة بإبعاد قربص اجلنوبية وروسيا عن بعضهام،
باستخدام ورقة عالقة تركيا بجمهورية شامل قربص الرتكية ،بعد أن كانت مستاء ًة من
العالقة الطيبة اخلاصة التي تربط بينهام منذ وقت طويل .والقانون املذكور ،كام هو معروف،
اشرتط بعض الرشوط عىل إدارة جنوب قربص اليونانية من أجل توريد األسلحة ،ومن
تستخدم موانئ قربص اجلنوبية،
هذه الرشوط التأكد من أن السفن العسكرية الروسية ال َ
39
وإبالغ الكونغرس األمريكي باستيفاء هذا الرشط.

ينبغي عدم النسيان أن قانون صالحية الدفاع القومي األمريكي بشأن رشاكات رشق
دعم قو ًّيا وغري مبارش ملرشوعات مثل مرشوع خط أنابيب رشق
البحر املتوسط يو ّفر ً
البحر املتوسط ،ومنتدى غاز رشق املتوسط .فهذا القانون الذي و ّقعه ترامب يقرتح بناء
مركز أمريكي للطاقة يف رشق البحر املتوسط؛ لتسهيل التعاون يف رشق البحر املتوسط
بني (إرسائيل ) واليونان وإدارة جنوب قربص اليونانية 40.ورغم كل هذه اجلهود،
واإلسرتاتيجية األمريكية يف "التطويق املزدوج" ملحاور التعاون الرتكي الرويس من خالل
الالعبني الضعفاء ،يبدو أن واشنطن ممتعضة من أن تشهد ليبيا حالة مشاهب ًة للتقارب الرتكي
الرويس الذي حصل يف أستانا بشأن سوريا .وجتدر اإلشارة هنا إىل أن الواليات املتحدة
عندما رأت أن الفجوة التي خلقها االحتاد األوريب يف ليبيا ُق َبيل قمة برلني متلؤها تركيا
ٍ
ٍ
كبرية -آثرت الصمت أمام فكرة العودة إىل وقف إطالق النار يف ليبيا.
بمهارة
وروسيا
متخضت قمة برلني عن رضورة انتظار حمادثات جنيف ّ
وعندما ّ
التاذ قرار هنائي بشأن
ّ
حل قضية ليبيا ،أصبح لدى واشنطن وقت ق ّيم ملراجعة سياساهتا .فالتطورات اجلارية يف
ليبيا ،وسياسات تركيا بشأن البحر املتوسط تضع نصب العني نقاط ضعف املحاور التي
تستعملها الواليات املتحدة لتطويق روسيا وتركيا .ويف الواقع ،يبدو أنه من غري املحتمل
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أن هذه املحاور ستقاوم األمر الواقع " "fait accompliالذي تفرضه روسيا و/أو تركيا.
فالدبلوماسية الرتكية يف ليبيا نجحت يف دفع إيطاليا إىل التشكيك يف مدى جدوى مرشوع
خط أنابيب رشق البحر املتوسط الذي هو أحد جزرات الواليات املتحدة .وهذا ّ
يدل عىل أنه
يف حال إخفاق إسرتاتيجيات املحاور األمريكية ،ستظهر الفروقات بني إسرتاتيجيات البحر
املتوسط التي ال تبدو واضحة بام فيه الكفاية اليوم بني فرنسا وإيطاليا .وال ينبغي أن ننسى أن
أكثر املستفيدين من هذا الوضع هو روسيا التي ستكون سعيدة بخروج البحر املتوسط من
ٍ
عثرة أمام طريق الواليات املتحدة
كونه بحر الناتو ،وهذا املكسب الرويس سيكون حجر
نحو اهليمنة عىل الطاقة يف رشق البحر املتوسط.

�إ�ستراتيجية الوجود التركي في البحر الأبي�ض:
يف مواجهة سياسة التطويق املدعومة من الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد األوريب،
والتي متارس بحق تركيا ومجهورية شامل قربص الرتكية ،استخدمت تركيا مجيع ما لدهيا
من أدوات السياسة والقانون وأنشطة البحث والتنقيب الزلزايل .وكانت اخلطوة األكثر
إسرتاتيجي ة يف هذا اإلطار هي اتفاقية منطقة النفوذ /اتفاقية اجلرف القاري األوىل مع مجهورية
شامل قربص الرتكية يف عام  .2011إذ فتحت هذه االتفاقية الطريق أمام السفن الرتكية للحفر
يف األعامق للقيام بأعامل احلفر والتنقيب يف املقاسم التي حددهتا مجهورية شامل قربص الرتكية
بنفسها؛ من خالل الرتخيص الذي منحته لرشاكة برتول تركيا املسامهة (.)TPAO

وهكذا ظهرت مرة أخرى أمهية سياسة األسطول احلديث ،وتطوير القدرات البحرية التي
بدأت هبا تركيا يف الربع األول من القرن احلادي والعرشين عند تنفيذ أنشطة التنقيب واحلفر
عن اهليدروكربونات 41.وكذلك استطاعت توفري احلامية ألعامل التنقيب التي تنفذها يف املياه
القربصية من جانب ،وردع الرشكات األجنبية التي حتاول التسلط عىل اجلرف القاري الرتكي
42
والشامل القربيص عىل حد سواء من خالل تطوير قدراهتا وكفاءاهتا يف إغالق املجال البحري.
حتول حوض البحر املتوسط إىل ساحة تشهد سبا ًقا حممو ًما بني مجيع الدول املطلة عليه
وعندما ّ
إلغالق جماالهتا البحرية بإمكاناهتا الذاتية -أعطت تركيا األولوية لتحديث أسطوهلا البحري
أخريا غواصة بريي رئيس إىل القوات
أيضا .ويف هذا السياق
من أجل تغطية جماهلا ً
ّ
انضمت ً
43
مؤخرا .كام أن السفينة اهلجومية الربمائية ( )TCG amfibiالتي ستنضم يف
البحرية الرتكية
ً
44
ستعزز قدرات تركيا يف إغالق املجاالت البحرية.
هناية عام  2020إىل األسطول
ّ

فاخلطوات التي تتخذها إدارة جنوب قربص اليونانية جتاه مجهورية شامل قربص الرتكية
قرارا ببدء أعامل احلفر -وفق
تشهد ازديا ًدا مطر ًدا .فعىل سبيل املثال؛ اختذت هذه اإلدارة ً
ٍ
ترصيح هلا -يف تسعة أماكن حول جزيرة قربص يف البحر املتوسط سنة  .2020ثم عادت
45
وأعلنت يف ترصحيات أخرى أهنا لن تقوم بذلك .لكن هذه الترصحيات تشري إىل أن هذه
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اإلدارة مستمرة يف سياساهتا التي تتجاهل حقوق ومصالح مجهورية شامل قربص .وكذلك
تشري هذه التحركات إىل أن نيقوسيا اجلنوبية تعتمد يف إسرتاتيجية الضغط عىل مجهورية
شامل قربص الرتكية عىل انشغال تركيا باملسألة السورية أكثر من اعتامدها عىل قدراهتا .يف
حني تبدو أنقرة حاسم ًة يف نقل "ملف رشق البحر املتوسط" يف سياستها اخلارجية إىل خارج
أيضا ،من أجل محاية احلقوق املرشوعة لثنائية تركيا/مجهورية شامل قربص الرتكية
سوريا ً
يف البحر املتوسط .و ُت َعدّ مذكرة التفاهم الرتكي الليبي حول حتديد مناطق النفوذ البحرية
مهم يف هذا الصدد .ففي هناية هذا التفاهم د ّقت تركيا إسفينًا يف البحر املتوسط بني
تطورا ًّ
ً
اليونان وإدارة جنوب قربص اليونانية ،ومن َث ّم قطعت االرتباط البحري بني الطرفني ،أي
ُوضع حدّ ملرشوع خط أنابيب رشق البحر املتوسط يف الساحة بشكل فعيل .وجاءت احلملة
املسية املسلحة وغري
اإلسرتاتيجي ة التالية لرتكيا عرب إرساهلا الدفعة األوىل من طائراهتا
ّ
املسلحة بدون طيار إىل مطار  Geçitkaleيف قربص الشاملية .فكان وضع هذه الطائرات
املسرية  İHAواملسلحة  SİHAالرتكية يف Geçitkale؛ ر ًّدا عىل تسليم (إرسائيل)  8طائرات
عززت بذلك قدرهتا اجلوية
املهم هنا هو أن تكون تركيا قد ّ
مسية لليونانيني .لكن ّ
مسلحة ّ
الرادعة يف  ،Geçitkaleإضافة إىل أهنا ستكون قادرة عىل مجع املعلومات واالستخبارات يف
46
منطقة أوسع يف البحر األبيض املتوسط.
فرتكيا من خالل مجيع التدابري املذكورة التي اختذهتا مل تكتف بإعادة التوازن امليداين
للمخاطر التي يمكنها أن تفسد عىل املجتمع الرتكي يف مجهورية شامل قربص الرتكية ،مثل
مهد الطريق أمام تسليح اجلزيرة) ،ومرشوع خط أنابيب رشق
القرار األمريكي (الذي ّ
البحر املتوسط (الذي استثنى مجهورية الشامل القربيص) فحسب -بل أكدت مرة أخرى
تفرق من الناحية السياسية بني حقوق ومصالح مجهورية قربص الشاملية وحقوق
أهنا ال ّ
ومصالح تركيا اخلاصة .ووحدة احلقوق واملصالح الرتكية -القربصية الرتكية هذه ،وسقوط
مرشوع دولة  PYDاإلرهابية يف سوريا ،واهنيار اللعبة اإلقصائية لرتكيا يف الساحة وعىل
تبي لنا أن أنقرة وجدت الفرصة إلغالق املجاالت البحرية املحددة يف
الطاولة يف ليبياّ -
البحر املتوسط .ومن أجل بيان املدى الذي وصلت إليه قدرة تركيا عىل إغالق املجاالت
البحرية؛ يكفي أن نذكر أن سفينة ياووز الرتكية حلفر األعامق قد ُأ ِ
رسلت إىل املقسم  Gيف
47
جنوب رشق جزيرة قربص ،والتي تدعى الفقوشا-1؛ أي (نيقوسيا. )-1

تنظر أنقرة إىل االحتاد األوريب بوصفه الطرف املسؤول عن خطر ارتفاع التوتر يف هذه
املرحلة .فقد أعلن املتحدث باسم الوزارة اخلارجية الرتكية حامي أقصوي يف بيان له حول
املوضوع أن "االحتاد األوريب جتاهل القبارصة األتراك ووجودهم يف جزيرة قربص يف
البيانات التي أصدرها منذ األلفة الثالثة حتى اليوم" .48ووصف موقف االحتاد األوريب
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بالسياسة البعيدة عن احلقيقة ،وباحلكم املسبق ،وباالزدواجية .كام ذكر أقصوي يف حال
عدم حتقيق الرشطني اللذين اقرتحتهام تركيا -ومها( :األول :ضامن حقوق شعب مجهورية
شامل قربص الرتكية املتساوية مع جنوب قربص يف املوارد الطبيعية .والثاين :إنشاء آليه
للتعاون املشرتك مع القبارصة اليونانيني يف إطار اقرتاح مجهورية شامل قربص الرتكية
للتعاون املشرتك يف تاريخ  13متوز  -)2019فإن تركيا ستستمر يف أعامل التنقيب يف
جنوب اجلزيرة ،ويف محاية حقوق القبارصة األتراك 49.وكام هو معروف ،فإن إرسال تركيا
سفينة حفر األعامق ياووز إىل املقسم  Gيف اجلهة اجلنوبية للجزيرة حصل بموجب اتفاقية
الرتخيص التي جرت بني تركيا ومجهورية الشامل القربيص سنة  .2011وهذه اخلطوة التي
مرشوع من حيث القانون الدويل .وهي هبذه اخلطوة التي
موقف
خطتها أنقرة يف هذا السياق
ٌ
ٌ
قامت هبا يف تاريخ  20كانون الثاين  ،2020تبعث يف الواقع رسالة بأن ًّ
كل من خط أنابيب
رشق البحر املتوسط الذي أقيم حفل توقيعه يف شهر كانون الثاين  2020يف أثينا ،ومنتدى
غاز رشق املتوسط الذي ُن ِّظم يف القاهرة مها يف حكم العدم.

وسياسة الردع التي تنهجها أنقرة يف هذا املجال ُت َعدّ رسالة جوابية (إلرسائيل) التي
تشكل أحد أطراف املحور الذي تسعى الواليات املتحدة األمريكية إلنشائه؛ لذلك صنّفت
القوات املسلحة اإلرسائيلية أنقرة يف قائمة البلدان التي تشكّل هتديدً ا ،يف تقرير استخباراهتا
العسكرية لعام  .202050وهذا التقييم للتهديد يبني يف الواقع أن كفاءة تركيا يف إغالق
املجال يف رشق البحر املتوسط قضت عىل إسرتاتيجية تطويق أنقرة .وإرسال أنقرة سفينة
املهمتني ليفيثان
حفر األعامق "ياووز" إىل املقسم  Gاملجاور ملنطقتي حقول الغاز البحريتني ّ
ومتار اخلاصتني بتل أبيب ُت َعدّ رسال ًة إىل (إرسائيل) ستحملها عىل العدول عن الدخول يف
إسرتاتيجية تطويق تركيا ،وكذلك ُت َعدّ رسال ًة إىل كل من جزأي جزيرة قربص ،بأن أنقرة
موجودة يف أطراف اجلزيرة باسم مجهورية شامل قربص الرتكية .وهبذه الرسائل تريد أنقرة
مفتوحا للدخول يف اتفاقيات مع مجيع القوى املط ّلة عىل البحر املتوسط مماثلة
إبقاء باب احلوار
ً
لالتفاق مع ليبيا حول املنطقة االقتصادية اخلالصة ،باستثناء إدارة جنوب قربص اليونانية،
وبذلك تدفع املحاور التي تدعمها أمريكا وتتطلع إليها فرنسا إىل حسابات (اربح-اخرس)
بشكل حتمي 51.يف املقابل تأمل أنقرة من القوى املط ّلة عىل حوض البحر املتوسط أن متيل
إىل اتفاقيات تعود بالفائدة عىل اجلميع عىل طريقة (اربح-اربح) يف مسألة اهليدروكربونات،
فستستمر تركيا يف ّاتاذ
ويف موضوع ترسيم حدود مناطق النفوذ البحري ،وما شابه ،وإال،
ّ
مجيع التدابري الالزمة ملواجهة االحتامالت كا ّفة .ويف حال نصب أنظمة أس -400يف جنوب
تركيا ستكون كفاءة أنقرة يف إغالق املجاالت يف البحر املتوسط قد وصلت إىل ذروهتا .وهلذا
السبب يبقى هناك احتامل محلة أخرية ألمريكا التي تسعى إىل تطويق تركيا وروسيا م ًعا فيام
أوربا عاجزة حتى اآلن يف تطوير بديل هلذه اإلسرتاتيجية الرتكية.
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مع نزول روسيا إىل املياه الدافئة يف البحر املتوسط يف األزمة السورية يف  2015اضطرت
الواليات املتحدة األمريكية إىل العودة بقوة أكرب إىل رشق البحر املتوسط .وبسبب هذه
العودة ،أضحى رشق البحر املتوسط ساحة للتنافس اجليوسيايس بني موسكو وواشنطن من
جديد .تعمل إدارة ترامب عىل إيقاف التوسع الرويس اإليراين يف رشق البحر املتوسط من
ناحية ،وحتويل تركيا إىل طرف جيب حصاره عىل األقل من ناحية أخرى .إن فكرة الواليات
مقره اليونان وف ًقا إلسرتاتيجيتها
املتحدة األمريكية يف إنشاء حزام للتعاون يف جمال الطاقة ّ
اجلديدة يف البحر املتوسط -أثارت انتباه أنقرة ،ودول أخرى ،مثل فرنسا وإيطاليا .فعملت
أنقرة عىل منع حصول أي تقدّ م هلذا احلزام يتناقض مع مصالح اجلمهورية الرتكية ومجهورية
شامل قربص الرتكية .وسعت فرنسا يف املقابل إىل عدم البقاء خارج هذا احلزام ،وأن تكون
صاحبة الكلمة يف إدارة مصادر الطاقة يف أطراف اجلزيرة من خالل اتفاقها مع إدارة جنوب
قربص اليونانية .ويف هذا السياق ،كان ال بد هلا من دعم قوات حفرت يف املسألة الليبية من
َ
تتوان يف مواجهة إيطاليا
أجل مستقبل خط أنابيب رشق البحر املتوسط ،ومن أجل ذلك مل
دور ف ّع ٍ
التي تسعى إىل أداء ٍ
ال يف التوازنات الليبية اجلديدة ،وطاولة ليبيا الغربية عىل األقل؛
من أجل محاية مصاحلها الوطنية يف مسألة الطاقة واللجوء ،كام تريد أن تكون طر ًفا ف ّع ًال يف
هذا اخلصوص يف سياسة االحتاد األوريب.
مل تتمكن اجلهات الغربية من إبداء تنسيق وانسجام وتطوير إسرتاتيجية يف رشق البحر
ً
ووصول إىل سياساهتا يف قربص وليبيا اليوم.
املتوسط بد ًءا من سياساهتا يف سوريا ومرص،
ومل تتمكن الواليات املتحدة من تأسيس التقارب مع الدول الغربية الذي كانت تأمله يف
إسرتاتيجية التطويق املزدوج لروسيا وتركيا ،ومن سعيها إىل إنشاء حماور للتعاون املشرتك
مركزها اليونان و(إرسائيل) ،فربزت اخلالفات بينهام ،وتشكّلت أجواء االستقطابات
باعتبارها عامل ضغط عىل أمن أوربا واستقرارها؛ ألهنا ستقرب بني تركيا وروسيا يف خط
البحرين األسود واملتوسط ،بل أثار القلق لدى اجلهات الغربية التي تريد إقامة حوار بني
روسيا وتركيا ،وتريد جزئ ًّيا حتديد بعض السياسات اإلقليمية وفق هذا احلوار ،مثل برلني.

باختصار ،ختتلف الدول الغربية يف سياساهتا املتعلقة بالبحر املتوسط ورشق البحر
املتوسطّ .
وإن هواجسها املتم ّثلة يف حركة اهلجرة من اجلنوب ومنع التطرف تفرض عليها
العمل من أجل السيطرة عىل احلروب األهلية يف دول اجلنوب وحتسني األوضاع فيها،
وتفرض عليها من َث ّم إقامة آليات للحوار والتعاون املشرتك مع اجلهات اإلقليمية املؤ ّثرة
يف امليدان عمو ًما ،وبشكل رسيع وشامل مع تركيا عىل وجه اخلصوص ،وبشكل حمدود مع
روسيا وإيران ،ويتطلب كذلك ،االعرتاف بدور أنقرة يف التوازن بني الغرب وروسيا .ويف
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ّ املقابل
 واإلرصار عىل،فإن استخدام املحاور من أجل تطويق تركيا يمنع حتقيق هذه الغايات
.هذه املحاور يرفع من كلفة إخفاق اإلسرتاتيجيات الغربية يف هذا االجتاه كلام تأخر الزمن
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