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 المقدمة

الفرنسي شارل   ترومان، لطلب نظيره  الرئيس األميركي هاري  ازدراء  لم يكد مشهد 

الثانية" يبارح أذهان المراقبين حتى   ديجول، بالحضور في تسويات العالمية  "الحرب 

 حل محله مشهد آخر مماثل. 

الحالي  الفرنسي  الرئيس  لجوء  في  أيضا  تمثل  التاريخية  للواقعة  األحدث  المشهد 

يونيو/حزيران   "الناتو"،  األطلسي  شمال  حلف  اجتماع  خالل  ماكرون"،  "إيمانويل 

 ، للرئيس األمريكي جو بايدن.2021

مباركةماكرو على  للحصول  سعى  أو   1ن،  التركية  القوات  سحب  لخطة  بايدن، 

تنفيذها   من  يتمكن  لم  التي  الرؤية  لتنفيذ  كمدخل  ليبيا  من  أنقرة  على  المحسوبة 

التمويل اإلماراتي والسعودي   العربية اإلفريقية رغم  الرئيس الفرنسي، في الدولة 

 صر واليونان. والدعم اللوجيستي واالستخباراتي من من م 2السخي،

غرب   في  "برخان"  عملية  من  باالنسحاب  نواياها  فرنسا  إعالن  أعقب  الناتو،  مشهد 

 القارة السمراء، مفسحة المجال لعمل دولي مشترك. 

وهنا بدأ التساؤل ُيطرح بشأن نجاعة السياسة الخارجية الفرنسية بأدواتها المختلفة من  

والدبلوماسية، وحتى قوتها الصلبة العسكرية واالقتصادية  القوة الناعمة الخطابية  

 في دعم الحضور الدولي الفعال لباريس. 

 
1

RYM MOMTAZ, Macron pitches Biden on plan to get foreign fighters out of Libya. POLITICO, 16 June 2021.  

https://politi.co/3cVSfrn 
2

"العرب   صحيفة  وإماراتية،  سعودية  بأموال  أفريقيا  في  فرنسا  حرب  اللندنية،  مراسلون،  الجديد"  ديسمبر    14ي 

2017.https://bit.ly/35OPkga 
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عتيدة  دبلوماسية  مؤسسات  مواجهة  على  فرنسا  قدرة  بشأن  كذلك  والتساؤل 

من   أكثر  في  حضورها  ودعمت  باريس،  معها  نسقت  التي  الروسية  كالدبلوماسية 

حضورها الحقا بملفات غرب وشمال إفريقيا،  ملف، دون أن تتمكن من احتواء تأثيرات  

 .2021وصوال إلى انقالب مالي األخير مطلع يونيو/حزيران  

تلك التساؤالت كشفت عن مساحة كبيرة للتراجع ووهن التأثير، تستعرضها الدراسة، 

الخارجية  السياسة  تراجع فاعلية  وراء  التي تقف  الرئيسة  الثالثة  بالعوامل  مشفوعة 

 الفرنسية.

 هي صور التراجع؟ وما هي أسبابه؟".  "فما
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 أ. مالمح التراجع الفرنسي خارجيا

تشهد األداتان الدبلوماسية والعسكرية من أدوات السياسة الخارجية الفرنسية ضعف 

ما انعكس سلبا على قوة الحضور الفرنسي في مناطق مثل "القوقاز"،   ،أداء الفت

 للحضور الفرنسي بشرق أوروبا كذلك. مع تراجع واضح  وغرب وشمال إفريقيا،

لكنه تراجع يترافق مع تمسك فرنسي بأهداب الحضور في الشمال الشرقي للمنطقة  

تكون المناطق األكثر استقرارا فيما يتعلق بالحضور   -لسيولتها- العربية، والتي تكاد  

 الفرنسي. 

 لتساؤل. ما مالمح هذا التراجع؟ المحور األول من هذه الدراسة يجيب على هذا ا 

 

 :. تراجع "برخان"1

الفرنسية ضد  2021يونيو/ حزيران    10في    ، أعلن ماكرون، أن العمليات العسكرية 

تعمل   الفرنسية هناك  القوات  وأن  إفريقيا ستنتهي،  بغرب  "المسلحين اإلسالميين" 

 .3اآلن في إطار جهود دولية أوسع

وهو القرار الذي اتخذ على مستوى اجتماع مجلس  

اع الفرنسي في تسعة يونيو/ حزيران  شؤون الدف

اللمسات  2021 أن  الفرنسي،  الرئيس  أعلن  فيما   ،

النهائية للتغيير ستوضع بحلول نهاية يونيو/حزيران  

، بعد مشاورات مع أميركا والدول األوروبية  2021

الغربي   الساحل  ودول  المنطقة  في  المشاركة 

 اإلفريقي الخمس.  

بع للقضية،  الثاني  يعد  الطرح  قرار هذا  عن  تراجع  قد  الفرنسي،  الرئيس  كان  أن  د 

 .2021بخصوص خفض القوات، بعد قمة افتراضية في فبراير/شباط 

 
3

اليوم"،     "المصري  صحيفة  إفريقيا،  غرب  في  »برخان«  العسكرية  عمليتها  ُتنهي  فرنسا  .  2021يونيو    11وكاالت، 

https://bit.ly/2SCSW1P 

 

تشــ د ااتان ا الدوماس ةـــ    

ســ   توا    ــ   والــعرــــــأــري

الرــ  ةــ  الي  ا   الية رــ    

 ضعف  تاء الفت
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إلى  وصوال  "المشاركة"؛  إلى  "القيادة"  مربع  من  لالنتقال  التحضيرات  جانب  وإلى 

نهاية   بحلول  التام  أفراد  2023االنسحاب  من  مئات  استمرار مشاركة  فرنسا  قررت   ،

الخاص "تاكوبا"، القوات  أخرى، في قوة مهام  أوروبية  إلى جانب دول  الفرنسية  ة 

 التي تقاتل المسلحين في منطقة الساحل، إلى جانب جيشي مالي ونيجيريا.

"برخان" عملية ضمن الجهود الدولية في إطار "مكافحة اإلرهاب"، وتتعلق بمنطقة 

، بالتعاون 2014الساحل اإلفريقي. وبدأت هذه العملية في األول من أغسطس /آب  

مع خمسة بلدان، تمثل مستعمرات فرنسية سابقة تمتد بمنطقة الساحل اإلفريقي،  

باسم  إليها  يشار  والتي  والنيجر(،  وموريتانيا،  ومالي،  وتشاد،  فاسو،  )بوركينا  وهي: 

 الساحل".   5مجموعة "جي 

بعد   جندي،  5100، نحو  2020وبلغ عدد الجنود الفرنسيين المشاركين بالعملية عام  

 جندي إضافي.  600أن قررت فرنسا حينها دعم هذه القوات بنحو 

العمليات   تلك  خالل  الفرنسيين  الجنود  من  وُقتل 

مجموعات    55نحو   مع  مواجهات  أثناء  جنديا، 

على   استولت  كانت  القاعدة"،  بـ"تنظيم  مرتبطة 

بدء  قبل  مالي،  شمال  في  وبلدات  مدن  عدة 

   العملية بنحو عام.

أن تكون تلك العملية دائمة، ما  كان من المفترض  

التشادية  العاصمة  في  لها  دائم  مقر  باتخاذ  الفرنسي  الدفاع  شؤون  مجلس  دفع 

 .4"نجامينا"

عملية  تدير  التي  فرنسا  من  لكل  مكثفا  حضورا  تشهد  المنطقة  بأن  القول  ويمكن 

ت  فشلت فرنسا في كبح نشاط الجماعا  فيما"برخان"، وتركيا، وإيران، وحتى إسرائيل،  

 .المسلحة التي نجحت في السيطرة على نحو ثلث مالي

 
4
"  24عسكري )رسمي(، موقع "قناة فرانس    5100  إلى  4500المحرر، فرنسا ترفع عديد قوة عملية برخان في منطقة الساحل من    

 https://bit.ly/3zQAYti. 2020فبراير   20بالعربية، 

 
فـشمت فة ـر  فك ح ن  ـش   

ال ك   ــم ــ   المرــ الجمــ تــ   

تم    ــ ىة   الرــ فك  ــت   ج 

   ا ثمث س لك
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غير أن مراقبين يرون أن الحضور األخطر هو الحضور الروسي، وهو الحضور الذي ال  

ينبغي تقييمه باالستناد للدعم العسكري، حيث تنشط الشركات الروسية في نشاط 

الوة على ، وهي أنشطة حيوية من جهة، ع5التعدين، والتنقيب عن الماس والذهب

 االستخدامات الخفية للشركات في األنشطة االستخبارية.

قوية  إفريقية  معارضة  أسباب ظهور  أهم  أحد  الفرنسية  الجهود  مردود  كان ضعف 

للوجود الفرنسي بشكل خاص، إذ شهدت العاصمة المالية "باماكو" تظاهرات طالبت  

يتعل أولهما  أمرين؛  الروسية، وهو ما يعكس  القوات  الثقة في باستدعاء  ق بضعف 

 جيش مالي نفسه، وثانيهما يتعلق بتدريب الضباط االنقالبيين في روسيا.

العقيد  به  قام  والذي  مالي،  في  الثاني  لالنقالب  بالنظر  مربكا  المشهد  يجعل  ما 

"عاصمي جويتا"، وبخاصة بعد إسباغ "المحكمة الدستورية المالية" الشرعية القانونية 

، وهو ما دفع مراقبين للتساؤل حول  6ني في أقل من عام(على قائد االنقالب )الثا

 .7احتمالية حلول القوات الصينية الروسية محل القوات الفرنسية في غرب إفريقيا 

الغربي،  اإلفريقي  المسرح  الفرنسي يعكس عدة متغيرات شهدها  الموقف  أن  غير 

 يمكن إيجازها فيما يلي: 

o   التي الواسعة  االقتصادية  يبدو الموارد  والتي ال  "برخان"،  تنفق على عملية 

لنهايتها أو فاعليتها أي أفق، وبخاصة مع محدودية االنتصارات التي حققتها  

 فريقيا. إالقوات الفرنسية على المجموعات المسلحة في غرب 

حد وصف صحيفة  األمر  وبلغ  الداخل،  أنفسهم في  الفرنسيين  أثار حفيظة  ما  وهو 

 .8الفرنسية النتصاراتها باعتبارها "وهما" "لوموند" 

 
5

اللندنية،     "العرب"  صحيفة  أفريقيا،  في  الفرنسي  والتراجع  الروسي  االختراق  دياب،  أبو  .  2021يونيو    21خطار 

https://bit.ly/3vSbtVa 
6

مالي     في  االنقالب  يحمل  هل  بالعربية،  المحرر،  فيله"  دويتشه  "قناة  موقع  الكرملين؟،  .  2020أغسطس    28بصمات 

https://bit.ly/3gP0hDc 
7

الساحل     بمنطقة  فرنسا  محل  وروسيا  الصين  تحل  هل  كنان،  "الرؤية"،  اإلفريقيغنوة  صحيفة  .  2021يونيو    19؟، 

https://bit.ly/2UyStyb 
8
عسكري     فشل  نهاية  برخان..  عملية  الخولي،  األناضول،  سهام  أنباء  وكالة  ضخمة،  خسائر  فرنسا  .  2021يونيو    11كلف 

https://bit.ly/3vC6c3X 
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o   بشأن  يترافق مع ضعف الفاعلية هذه تساؤالت عدة تثار من جانب الفرنسيين

غرب   في  الفرنسي  الوجود  أرواح إجدوى  إزهاق  إلى  يؤدي  والذي  فريقيا، 

أثار   الذي  نتائج حاسمة، وهو األمر  الفرنسيين من دون  الدول    حفيظةالجنود 

 نفسها.  فريقيةالخمسة اإل

o اتجاه االنقالبيين الجدد للتفاوض مع الجماعات المسلحة، وهو األمر الذي أزعج 

بعد   "برخان"  عمليات  لتعليق  اضطره  ما  ثم    3ماكرون"،  االنقالب،  من  أيام 

اضطراره إلعالن االنسحاب الفرنسي التدريجي من العمليات لصالح وجود دولي  

ستقوده   بالد  أميركاأكبر  تكتفي  كانت  لهذه  التي  الداعم  اللوجستي  ور 

العمليات من قبل. ووصف "ماكرون" الوضع في مالي باعتباره "انقالبا داخل 

 االنقالب". 

o   الفشل الفرنسي أدى لتعزيز الحضور الروسي في غرب إفريقيا كما سبق أن

حساسية  الرتفاع  أدى  ما  السمراء،  القارة  وشمال  شرق  في  موسكو  فعلت 

اعتبا ،واشنطن يمكن  ما  فرنسيا  حيال  تخبطا  النظر   إستراتيجياره  وجهة  من 

 والتركية.   األميركية

طيب   رجب  التركي  الرئيسين  من  كل  لقاء  سطور  بين  من  بدا  ما  ردوغان أوهو 

 . 2021يونيو/حزيران والفرنسي ماكرون على هامش اجتماع "الناتو" خالل  

o   من المعلن  الفرنسي  الموقف  عن  مالي  تشهده  الذي  التوتر  فصل  يمكن  ال 

دين   يمثل  والذي  السني    90اإلسالم،  المذهب  على  الماليين  من  بالمئة 

المالكي، هذا عالوة على الحضور الصوفي  

القوي عبر الطريقتين التيجانية والقادرية، ما 

الدين   "أزمة  تجاه  تصريحاته  من  يجعل 

الوجود   شرعية  لتقويض  مصدرا  اإلسالمي" 

الفرنسي في هذه الدولة، وظهوره بمظهر  

  الغزو.

 

 

 

اليشــا الية رــك  تع ل ع     

ال ضـــا  اليوةـــك فك  ة   

ــ ع  ا فعـمت   إفريقـ   حـم  ةــ

ساةــأا فك قــشم وقــم    

ــ   تع   س الرـــــمـياء   ــ     ق اـل

 ال تي ع حر ة   واقنى 

" 
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 :. التراجع في الشمال اإلفريقي2

التراجع الفرنسي في غرب إفريقيا سبقه تراجع في الشمال كذلك. فهذه المنطقة 

مصالحها   من  واسع  خارجي  لقطاع  وموطنا  لفرنسا،  حيويا  مجاال  تمثل  كانت  التي 

االقتصادية واالجتماعية يفلت من بين أيديها المربع تلو اآلخر، بدءا من تونس وحتى  

 ، مرورا بالجزائر والمغرب.  ليبيا

الراية  بتسليم  يبدو متعلقا  المساحة  يقوده ماكرون في هذه  الذي  الطريق  أن  غير 

ألميركا بعد اإلخفاق اإلستراتيجي النسبي لفرنسا في مواجهة كل من تركيا وروسيا، 

هذا عالوة على الحفاظ على بعض مصالح االتحاد األوروبي المتمثلة في مكافحة 

 ر الشرعية ومكافحة اإلرهاب. الهجرة غي

 فما هي مالمح الحضور الفرنسي في الشمال اإلفريقي؟

o   الرئيس إدارة  عمر  من  األخيرة  األيام  فإن  التونسي،  بالملف  يتعلق  فيما 

في تونس من واشنطن  شهدت تكريس حضور    ،دونالد ترامب  األميركي السابق

 .أعوام 10خالل اتفاق للتعاون اإلستراتيجي لمدة 

اإلستراتيجي  وهي خ االهتمام  دائرة  تونس ضمن  تعني دخول  جنبا   األميركيطوة 

بالدولة  تأتي على حساب االستئثار الفرنسي  كما  إلى جنب مع كل من اليونان وتركيا،  

 بصورة قطعية.  المغاربية

في    جاءوتمثل الحصاد التونسي في هذا اإلطار باتجاهها للتطبيع مع مصر، وهو ما  

للقاهرة في  زيارة   "قيس سعيد"  التونسي  /نيسان  التاسع  الرئيس  أبريل  ، 2021من 

 إسرائيل.وهي زيارة تضمنت بحث الخطوة التونسية في اتجاه العالقة مع 

فاتحة  تمثل  ضخمة  "إسرائيلي"  قمح  صفقة  في  الحقا  تونس،  ترجمته  ما  وهو 

 .9وتل أبيب التعاطي بين تونس 

 
9
بلعيد     إدارة ميناء رادس تكشف حقيقة دخول سفينة قادمة من إسرائيل،    -فتحي  الروسية    وكالةوكاالت، تونس..  "سبوتنيك" 

 https://bit.ly/3cUJQV5. 2021مايو  30بالعربية، 
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في منطقة سيدي أحمد    أميركيةقاعدة عسكرية  هذا عالوة على استضافة تونس  

برغم نفي تونس وجود قاعدة، بمحافظة بنزرت، تضم طائرات استطالع من دون طيار،  

وتأكيد "القيادة األميركية في إفريقيا" )أفريكوم( على أنه لن تتخذ تونس منطلقا  

 .10لعمليات القيادة اإلفريقية

o والشراكة  هناك   األميركيالحضور    وفيما يخص المغرب كذلك، فإن وتيرة تأكيد

بالرغم من كون   األميركيةالدفاعية   المغربية تتعزز حتى اآلن يوما بعد يوم؛ 

 .ثالث أكبر مستورد للسالح الفرنسي الرباط 

ما يفسر التعاون القوي بين الواليات المتحدة والمغرب عسكريا، إلى الحد الذي  وهو  

"، 2021تركة حملت اسم "مصافحة البرق  بلغت فيه العالقة حد ترتيب مناورات مش

إسبانيا "خطوة   اعتبرته  الخاضعة للسلطة اإلسبانية، فيما  الكناري"  بالقرب من "جزر 

 مفاجئة". 

بورتر"  إس  إس  "يو  الموجهة  الصواريخ  ذات  المدمرة  مشاركة  المناورات  وتضمنت 

 وحاملة الطائرات "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور". 

ات وترتيبات باتجاه استضافة المغرب للمركز الرئيس لقوات  هذا عالوة على مفاوض

"أفريكوم"، والذي ما زال حتى اللحظة قابعا في مدينة "شتوتجارت" األلمانية؛ بعيدا  

، وهو ما يتوقع تغييره قريبا بعد اتجاه فرنسا لسحب  11عن مسرح العمليات األساسية

 مشاركة قواتها تدريجيا من "عملية برخان". 

o  يتصل بالشأن الجزائري، فإن الجزائر تشهد حضورا قويا من جانب السالح    أما فيما

السابق،   الفرنسي  النفوذ  حساب  على  يأتيان  الصيني،  المال  ورأس  الروسي، 

فيما تبذل جهودا قوية للحصول على هامش مناورة واسع، بعيدا عن التبعية 

 العسكرية الكاملة ألي من القوى الدولية الكبرى.  

 
10
.  2020يونيو    10رته األزمة الليبية.. هل توجد في تونس قواعد أمريكية غير معلنة؟، موقع "عربي بوست"،  وكاالت، جدل فج    

https://bit.ly/2ShZi6y 
11
اللندنية،     "االستقالل"  صحيفة  أميركي،  وتدخل  شائكة  قضايا  اإلسبانية..  المغربية  العالقات  البحوث،  .  2021أبريل    11قسم 

https://bit.ly/3nwgPmv 
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ا تفتيت  الحضوران  أنقاض  على  قاما  وروسيا  الصين  من  لكل  إليهما  اإلشارة  لسالف 

، وهو ما يجعل الجزائر، البعيدة 12النفوذ الفرنسي، وتقسيمه بين كل من روسيا والصين

والذي    األميركي،بقوة عن المتناول الفرنسي اليوم، في مرمى الهجوم الدبلوماسي  

 .بوتين" -بلغ حد وضعها على جدول أعمال "قمة بايدن 

بصواريخ    الجزائر  بعدم تزويد  نظيره الروسي بوتين،طالب الرئيس األميركي بايدن،  إذ  

 ، وهو ما تحفظت عليه روسيا. 13"400"إس 

القوات   اتجاه  سبقها  الواقعة  هذه  أن  الحتواء  األميركيةكما  مناورات   لتنفيذ 

دولة تقوم بنشر  . جدير أن الجزائر هي ثالث  14" 400المنظومات الثالثة من نظام "إس  

 .152021هذه المنظومة التي حصلت عليها في مطلع 

نلفت إلى أن مصادر القلق من الجزائر ترتبط بعمليات تصنيع عسكري واسعة بإذن كما  

لقوى    - )روسي   قلقا  يسبب  ما  والتكتيكية،  اإلستراتيجية  القطع  من  لعدد  صيني(، 

 جنوب أوروبا، وخاصة فرنسا وإسبانيا. 

o لف الليبي، يشهد الموقف الفرنسي اهتزازا كبيرا فيما يتعلق  فيما يمس المو

من تعاظم النفوذ الروسي فيها    أميركاخاصة بعد استياء   الفعال   باريسبحضور  

 عطفا على تعاون فرنسي روسي في الملفين الليبي واألرميني. 

وإيطاليا، هذا عالوة على الغطاء السياسي واألمني الذي توفره المملكة المتحدة،  

 ابن العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.  لسيف اإلسالم القذافي،

التابعين لكل من تركيا   ،  وروسياوبرغم إصرار فرنسا على إخراج ما تسميهم المرتزقة 

" خالل لقاءاته بهما على وأردوغانطلع عليها كل من "بايدن" اخطة  ماكرون،ووضع 

"الناتو" قمة  "بو  ؛هامش  مجلة  أن  إلى    األميركي،ليتيكو"  إال  الخطة أأشارت  ن 

 تحوال تكتيكيا من جانب ماكرون. الفرنسية تمثل

 
12
.  2021فبراير    21قسم البحوث، الجزائر وشركاء المستقبل.. قراءة في خريطة صراع القوى الكبرى، صحيفة "االستقالل" اللندنية،    

https://bit.ly/35DwTL5 
13
 https://bit.ly/3qk428b. 2021يونيو   17موقع "يوتيوب"،  ،قناة "عبد الحميد العوني"، بوتين و الجزائر 

14
يونيو    18تستهدف عدوا افتراضيا سالحه روسي، موقع "قناة روسيا اليوم" بالعربية،    2021ت األسد اإلفريقي  المحرر، مناورا   

2021 .https://bit.ly/3gMLE3r 
15

air Missile System, Global Defense Corp, 6 -to-Editorial, Algeria is the Third Country to Deploy S 400 Surface 

march 2021. https://bit.ly/3zQGZGu 
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الفرنسي،   الرئيس  فإن  المجلة،  الجماعية ووفق  بالحركة  ارتباطا  أكثر  نهجا  يتبنى 

ستهدي فوزا سياسيا لشخص   -في حال نجاحها-الغربية، لكنها لفتت إلى أن الخطة  

 .16فرنسا وليس ل األميركيآخر هو الرئيس 

ليبيا خليفة حفتر األخيرة تجاه   المتقاعد في  اللواء  نفس األمر ينطبق على تحركات 

تحت غطاء مكافحة اإلرهاب، وهو ما يمكن ربطه بخطوة االنسحاب  الحدود الجزائرية،  

 الفرنسي من "برخان". 

إماراتي، عالوة على   أميركي فرنسي وتمويل  إذ تمت تحركات "حفتر" بضوء أخضر 

"قاعدة   في  الموجودة  التركية  القوات  تدخل  حال  محتمل  مصري  عملياتي  غطاء 

 الوطية" ضد هذا التحرك األخير لحفتر.  

ماكرون  ترتيبات  بانتظار  ليبيا،  في  لفرنسا  الراهن  الوضع  تقدير  المبكر  من  أنه  غير 

"نجامينا" في  الفرنسي  الوجود  ثم  ومن  "برخان"  عملية  حيال  تمثل   النهائية  التي 

 .طلقا فرنسيا تجاه ليبيامن

o   وفيما يرتبط بالعالقة مع مصر، يبدو المشهد المصري مشوشا قليال، وإن كان

يميل لصالح إعادة إنتاج عالقات التحالف القديمة تحت ضغط أزمة سد النهضة،  

 .والتي يبدو فيها الالعبون الخليجيون يملكون بعض أدوات الحل

صري سامح شكري للدوحة؛ مشاركا في أعمال  وهو ما يفسر زيارة وزير الخارجية الم

، وزيارة ولي العهد  17اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي دعم مصر في مواجهة إثيوبيا

السعودي محمد بن سلمان، للقاهرة متوسطا بين مصر واإلمارات التي خطت بجدية 

  .18في اتجاه دعم مشروع السد خالل الفترة الماضية 

 
16

RYM MOMTAZ, Macron pitches Biden on plan to get foreign fighters out of Libya. POLITICO, 16 June 2021.  

https://politi.co/3cVSfrn 
17
المحرر، خالل اجتماعهم بالدوحة.. وزراء الخارجية العرب يشكلون لجنة لمتابعة األحداث بالقدس ويدعون مجلس األمن لبحث أزمة    

 https://bit.ly/3gImlAN. 2021يونيو   15ة، الجزيرة نت، سد النهض
18
المحرر، صحيفة لبنانية تكشف تفاصيل ما جرى بين السيسي وابن سلمان في شرم الشيخ، موقع "قناة العالم" اإليرانية بالعربية،   

 https://bit.ly/3qd2mgy. 2021يونيو   15
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المصرية العالقات  القديمة   بعث  المصرية  التحالفات  بعودة  مجددا يشي  اإلماراتية 

 ( الشهر  هذا  مطلع  في  الفرنسي  المصري  البحري  التدريب  مع  وبخاصة    5كاملة، 

 .(2021يونيو/ حزيران 

كما أدت زيارة ابن سلمان، لالتجاه نحو تجميد المباحثات المصرية التركية على نحو ما  

األمني األولي الذي كانت عليه قبل زيارة    ؛ وقصرها على المستوى19يرى مراقبون

 الوفد االستكشافي التركي للقاهرة. 

األمر الذي تدلل عليه زيارة رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس" للقاهرة  

، والتي كان الملف الليبي أحد أبرز العناوين التي تناولتها  2021يونيو/ حزيران    21

 .20ا للزيارة الصحافة المصرية ضمن تغطيته

وهي الزيارة التي أعقبتها مباشرة زيارة مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل 

 .21يونيو الجاري 16إلى العاصمة الليبية في 

 . التراجع في شرق أوروبا وأرمينيا:3

أو   وحدها، سواء شمالها  اإلفريقية  القارة  على  الفرنسي مقصورا  التراجع  يكن  لم 

ثمة تراجعات ملموسة في شرق أوروبا وغرب القوقاز، يمكن إجمالها فيما  غربها، إذ  

 يلي: 

o يشهد الملف األرميني بحسب  : أرمينيا تتجه لحسم الوجودين الروسي والغربي

وتقليص   روسيا  لصالح  األجنبي  التنافس  حسم  نحو  اتجاها  المراقبين  غالبية 

 وبخاصة الفرنسي هناك.  ،النفوذ الغربي

الحرب األو رافقتها مواجهة من   - ذرية  كانت  األولى؛  الدرجة  األرمينية مواجهة من 

 من جهة أخرى.   وإسرائيلالدرجة الثانية بين تركيا من جهة، وكل من روسيا وفرنسا 

 
19
 https://bit.ly/3qpXlBt. 2021يونيو   17قع "يوتيوب"، "، أردوغان والسيسي، موالعوني الحميدقناة "عبد   

20
"مصراوي"،     موقع  والدولية،  اإلقليمية  التطورات  القاهرة  في  يبحث  اليوناني  الوزراء  رئيس  .  2021يونيو    21وكاالت، 

https://bit.ly/3wXK4mo 
21
ليبيا، موقع "قنا   إلى  المصرية  المخابرات  رئيس  زيارة  الكشف عن تفاصيل  بالعربية،  وكاالت،  اليوم"  .  2021يونيو    17ة روسيا 

https://bit.ly/3qmrbH3 
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الحضور   عن  التصنيع   اإلسرائيلي وبعيدا  مجال  في  بتعاون  أذربيجان  مع  المرتبط 

إلحراج روسيا التي سعت لتعزيز  العسكري، فقد أدى االنتصار األذري في "قره باغ"  

 نفوذها في أرمينيا على حساب الغرب.  

قد يكون مبكرا ألوانه أن نحسم الجدل بخصوص انحسار الحضور الفرنسي في أرمينيا،  

تعكس    حاليان االنتخابات التشريعية التي تجري  إذ إالتي رافقت الهزيمة األرمينية،  

 .بيةعدة شخصيات سياسية وحز استقطابا حادا بين 

حزب "العقد المدني" الذي يتزعمه القائم بأعمال رئيس الوزراء حاليا ورئيس الوزراء  

"روبرت   يتزعمها  التي  "أرمينيا"  له  المنافسة  والكتلة  باشينيان"،  "نيكول  السابق 

حدر من "قره باغ" وشغل منصب الرئيس األرميني خالل الفترة بين  نكوتشاريان" الذي ي

ك أول رئيس لجمهورية "ناغورنو كاراباخ" )غير المعترف  ، وكذل2008و  1998عامي  

  .221998و 1994بها دوليا( بين عامي  

  األرمينيوموضوع االستقطاب يتعلق بصورة كبيرة بهزيمة "قره باغ" وعجز الجيش  

حسم المواجهة   تؤدي إلىعن القتال والعالقات مع روسيا، وهذه النقطة األخيرة قد  

 قزيم الحضور الفرنسي / الغربي في أرمينيا أو تثبيته.االنتخابية حيالها إلى ت

o إيطاليا مع  أهم    :العالقة  باعتباره  وليبيا  المتوسط  شرق  لملف  النظر  يمكن 

الملفات التي حاولت فرنسا تعبئة االتحاد األوروبي والناتو خلفها، انطالقا من  

فرنسية مبدأ بلورة العدو وتمثيله في صورة تركيا. فهل نجحت الدبلوماسية ال

 في هذا الصدد؟

دأت الحكومة اإليطالية بقيادة "ماريو دراجي"، والتي وصلت لسدة السلطة منتصف ب

إثبات حضورها في شرق المتوسط بإصدار بيان مشترك   ،2021فبراير/ شباط من العام  

العملية السياسية المزمعة في ليبيا، وطالبتا بانسحاب القوات   مع فرنسا دعمتا فيه

 األجنبية. 

 
22
.  2021يونيو    20رامي القليوبي، االنتخابات التشريعية األرمينية: مساءلة مؤجلة لباشينيان، صحيفة "العربي الجديد" اللندنية،    

https://bit.ly/2SP03nF 
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ليبيا،   تجاه  "ماكرون"  المستقرة في خطاب  للصيغة  البيان  معه  يتطرق  لم  ما  وهو 

في   يعكس  والمتمثلة  ما  المرتزقة"،  نظيرتها  "إخراج  عن  اإليطالية  الرؤية  اختالف 

من   قدرا  يظهر  موقف  من  أكثر  أوضحه  ما  وهو  ليبيا،  في  الوضع  حيال  الفرنسية 

 التركية هناك.  التوافق بين المصالح اإليطالية و

في هذا اإلطار، فإن إيطاليا كانت ثالث ثالثة قوى اجتمعت في صقلية؛ إلى جانب 

كل من تركيا والمملكة المتحدة لبحث وضع إطار لتأمين شرق المتوسط، وهي خطوة  

 بالقرب من سواحل ليبيا.تها إسرائيل جاءت ردا على تدريبات "ضربة الصقر" التي باشر 

اء الذي عقد على مستوى وزراء الدفاع في الدول الثالثة أنه الالفت في هذا اللق

تجاوز كال من فرنسا واليونان، وأراد وضع المصالح التوافقية والتاريخية للدول الثالث  

 أمام أعين القوى التي تحاول وضع أقدامها في ليبيا.

o أوروبا وشرق  خالل  تركيا  أوروبا  شرق  في  المصالح  تشبيك  لعبة  تعقدت   :

أداء    السنوات خالله  من  نقيس  لمحك  معه  نحتاج  فيما  الماضية،  الخمس 

 الدبلوماسية الفرنسية فيما يتعلق بخدمة إستراتيجيتها. 

وفيما كانت فرنسا منكفئة على ملفات في شمال وغرب إفريقيا، تمكنت تركيا من  

نسجت شبكة مصالح واسعة في ترميم الصدع الذي أصابت به فرنسا حلف الناتو، و

عالقات تدافع تمثل األقلية من    بأنقرةربما باستثناء بلغاريا التي تجمعها   باشرق أورو

أصول تركية في بلغاريا، وسلوفاكيا محورها الرئيس، عالوة على النمسا التي تشهد 

 تناميا لليمين المتطرف المعادي لألتراك. 

إلى تعزيز   وبالرغم من حاجة فرنسا التي تقدم نفسها كقائد لالتحاد األوروبي وللناتو،

المنظمتين، نجد أن خصمها األوروبي األقوى:   بالدول األعضاء في  شبكة عالقاتها 

تركيا قد تمكنت من نسج عالقات قوية مع كل من رومانيا والمجر وبولندا، وكذلك  

محور  تكوين  ألنقرة وشاطرتها في  إستراتيجيا  اليوم شريكا  تعتبر  التي  أوكرانيا  مع 

 جانبها المملكة المتحدة. داخلي لـ"الناتو" ضم إلى

وبلغت قوة هذه العالقات حد مشاركة تركيا في رشق فرنسا بالتصريحات التي تحمل  

 معاني ضعف الرؤية اإلستراتيجية على نحو ما سنرى تباعا.  

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
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جانب   وإلى  ثانية،  جهة  من    مشترياتهاومن 

األسلحة التركية، شاركت بولندا في عملية لتأمين  

يا بمحاذاة سوريا. وتجمع كل  الحدود الجنوبية لترك

وبوخارست  من   ووارسو  التضامن  أنقرة  "آلية" 

 .23الثالثي" 

المجر عبر  التركية في  الناعمة  القوة  وإلى جانب 

فإن   "تيكا"،  األوروبيةمؤسسة  الدولة  من    هذه 

لسالح التركي، حيث تعد أول دولة  المشترين لأهم  

العالم،   حول  والسادسة  األوروبي  االتحاد  في  لتلبية عضو  التركية  المدرعة  تختار 

  .25. كما استعانت المجر بتركيا لتكوين وكالة فضاء محلية24احتياجات قواتها األمنية

أوروبا شرق  تأمين  في  التركي  الدور  أهمية  على  المجرية  الخارجية  وفي    ؛وتؤكد 

أوروبا  تصريحات لوزير الخارجية المجري "بيتر زيجارتو"، قال إن "قسما مهما من أمن  

  .26بيد األتراك، سواء أعجب ذلك األوروبيين أم لم يعجبهم" 

من الدول الحليفة لتركيا في شرق أوروبا، وأعرب الرئيس   ومن جهة ثالثة، تعتبر بولندا

حلفائها   البولندي أوثق  تركيا  أن  دودا"  األول    .27"أندريه  المشتري  بولندا  وتعد 

 .28للمسيرات التركية من بين دول "الناتو"

 
23

مهم   مكانة  لرومانيا  تاريخًيا  تركيا:  فاران،  األناضول،  جوكهان  أنباء  وكالة  الخارجية،  سياستنا  في  .  2021أبريل    22ة 

https://bit.ly/3df6qrJ 
24
 . 2020ديسمبر   23مركبة مدرعة من تركيا، وكالة أنباء األناضول،  40مراسلون، المجر تشتري   

https://bit.ly/3iWkpWT 
25
لتأسيس وكالة فضاء     التركية  بالخبرات  تستعين  بالعربية،    ،محليةوكاالت، هنغاريا  اليوم"  روسيا  "قناة  .  2021يونيو    9موقع 

https://bit.ly/3cTNHli 
26
 https://bit.ly/3h3Xwyn.  2020ديسمبر    8وكاالت، وزير خارجية المجر: قسم مهم من أمن أوروبا بيد تركيا، موقع "تركيا برس"،    

27
 https://bit.ly/35GC90t.  2021مايو   24المنطقة، وكالة األناضول لألنباء،  مراسلون، رئيس بولندا: تركيا أوثق حليف لنا في   

28
لألنباء،     األناضول  وكالة  بولندا،  إلى  مسلحة  "مسيرات"  تصدر  تركيا  أردوغان:  الرئيس  قبالن،  .  2021مايو    24أنس 

https://bit.ly/3zDnQaS 

 

وومغــت ةا  هـال العتةـ    

حد سشــ  ح  تةح   فك  قــع  

ــري ـ   ال ك   ــ  وـ ل  ــ فة رـــ

ــعف الي ـي   ت ـما سـع  ك ضــ

ســ   تم    ا  ــ   ــ يان ج  اإلةــ

 ةنةع ت  ت .

" 
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تقيم   الذي  لوبلين"  "مثلث  باسم  يعرف  ما  ليتوانيا  مع  وأوكرانيا  بولندا  وتشكل 

االستخبارات العسكرية الروسية عالقة تركيا به باعتبارها تهدف إلى "احتواء" النفوذ 

 .29الروسي في وسط وشرق أوروبا"

المشروعات   خالل  من  عمق  لمزيد  وصربيا  تركيا  بين  العالقة  بين  وتتجه  المشتركة 

البلدين في مجال البنية التحتية على وجه الخصوص، وأهمها مشروع الطريق الواصل 

راد"، عالوة على التنامي المضطرد لعدد الشركات التركية في غبين "سراييفو" و"بل

والذي تتقدمه مشروعات ترميم المواقع ها،  صربيا، ونشاط القوة الناعمة التركية في

 .30األثرية

ربيا نحو بناء عالقات متنامية كذلك مع اإلمارات الوكيل عن الجانب الفرنسي  ص  وتتجه

عالقة   وتتعاظم  أوروبا،  شرق  في  أبوظبي  في  الصناعي  العسكري  المجمع  مع 

ماتية وتوازنا، غ ما يجعل صربيا أكثر برا ، وهو  عالوة على االستثمارات العقارية  بلغراد،

   الة انقسام الناتو.يفسر انحيازها لفرنسا إبان ح  األمر الذي 

o   البوسنة وتشيكيا وكرواتيا، حيث تركيا في كل من  وفي نفس اإلطار تعمل 

تبدو القوة الناعمة التركية، وبخاصة الطبية، بالتزامن مع جائحة كورونا أحد أبرز 

 ، باإلضافة لمشروعات البنية التحتية. 31المداخل لتعميق عالقتها بهذه الدول

ت بين  المتنامية  تمثل  العالقات  أوروبا  وشرق  ركيا 

دول   بين  من  خاص  بشكل  لفرنسا  إزعاج  مصدر 

 االتحاد األوروبي. 

في  التوازن  نحو  أوروبا  شرق  دول  اتجاه  وبرغم 

أن   إال  أوروبا،  في  المتصارعين  بالطرفين  عالقتها 

عالقات تركيا المتنامية بدول شرق أوروبا أحبطت  

 
29
.  2021مايو    30دد األمن القومي الروسي، موقع "ترك برس"،  المحرر، محلل روسي: تعاون تركيا العسكري مع مثلث لوبلين يه  

https://bit.ly/3gFqW6G 
30
األناضول،     أنباء  وكالة  المنطقة،  استقرار  في  تساهم  تركيا  مع  عالقاتنا  صربيا:  سانين،  كرنوفر  .  2021فبراير    26سانيال 

https://bit.ly/2SQSYDf 
31
 https://bit.ly/35ImEoQ. 2021 أبريل  17 ، "برس  تركيا" موقع ،رعت بها تركياوكاالت، البوسنة تستلم شحنة لقاحات ثانية تب 

 
لعتـة   الم ـن سـ       تةحـ   ا

ــشم  و وـو  تمـدا س ــــد   وقــ

إزت ج لية ر  وشأا خ ص س  

     تو  االت  ت ااو ووك.

" 

https://twitter.com/alestiklal
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والن األوروبي  االتحاد  داخل  وضغوطها  فرنسا  على جهود  عقوبات  فرض  باتجاه  اتو 

 تركيا. 

بعد  لباريس،  ترضية  لفرضها  االتحاد  اضطر  التي  العقوبات  وتراخي  لضعف  أدى  ما 

وهولندا  النمسا  من  بعضوية كل  فرنسا  تقودها  التي  التشدد  جبهة  تصعيد ضغوط 

ألمانيا؛  ثم  إيطاليا  من  كال  تضم  التي  المرونة  جبهة  مقابل  في  وقبرص،  واليونان 

 .32إسبانيا، عالوة على غالبية دول شرق أوروبا، وعلى رأسها بولندا والمجر   وبشكل أقل

 

 :. تهديدات أخرى للنفوذ الفرنسي4

وإلى جانب هذا التراجع، يبدو أن ثمة اهتزازات قوية في موقف فرنسا في أكثر من  

 مجال، وبخاصة فيما يتعلق بوضعها في كل من اليونان وسوريا والعراق.  

تبدو اليونان، التي تستغل فرنسا عداءها لتركيا بسبب ملفي ليبيا وشرق فمن جهة،  

المتوسط متأرجحة بين إبداء العداء القوي لتركيا من ناحية، وتهدئة التوتر بينهما كلما 

 ارتفعت درجة حدته لتقترب من شفير المواجهة. 

أكثر   أميركيا  إستراتيجيا  اليونان مسرحا  بكون  التردد  تفسير هذا  منها مسرحا ويمكن 

، وتطور األمر مؤخرا ليتسع بها النفوذ اإلسرائيلي على نحو ربما يتجاوز النفوذ 33فرنسيا 

 .34الفرنسي

ومن جهة ثانية، وفيما يتعلق بالحضور الفرنسي في سوريا، فإن الضغوط األميركية  

على فرنسا دفعت األخيرة لتأطير تحجيم حضورها في سوريا في إطار وضع تصور جديد 

 مه التزام نظام بشار األسد بنموذج للتسوية الدائمة.قوا

 
32
.  2021فبراير    24أحمد نظيف، االنقسام األوروبي حول تركيا والمسارات المحتملة للعقوبات ضدها، مركز اإلمارات للسياسات،    

https://bit.ly/3xGygog 
33
زيادة   من  أمريكا  هدف  ما  الروس،  أبو  "عربي    عماد  موقع  باليونان؟،  العسكري  ونفوذها  .  2021فبراير    24"،  21قواعدها 

https://bit.ly/32X0sGh 
34
عامر"،     أبو  "عدنان  موقع  المنطقة،  في  التركي  للنفوذ  اإلسرائيلية  المزاحمة  آليات  عامر،  أبو  .  2020سبتمبر    29عدنان 

https://bit.ly/2SM4wb0 
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إال أن هذا ال يعني تراجعا فرنسيا قويا، إذ كانت باريس أحد الداعمين الرئيسيين إلنشاء  

شبه  قوات  من  العظمى  غالبيته  تحالف  وهو  )قسد(،  الديمقراطية  سوريا  قوات 

 عسكرية كردية. 

التراجع؛ إثر إعالن النهاية الرسمية للحرب وبعد اتجاه العالقات األميركية الكردية نحو  

 ضد "تنظيم الدولة"، تبقى فرنسا محاولة اإلبقاء على خطها الخاص مع األكراد. 

وهو توجه يحده اعتبار تركيا األكراد تهديدا إرهابيا ألمنها القومي، بما يعني أن حدود  

 .35فرنسا تتمثل في تجنب المواجهة المباشرة مع تركيا في هذا الصدد 

أما فيما يخص العراق، فإن الحضور الفرنسي معتمد على التسهيالت التي تتمتع بها  

 فرنسا في القواعد العسكرية في قطر واإلمارات على حد سواء.

المسلحة الجماعات  احتواء  محاوالت  الفرنسي  الدور  عالقات  36ويتجاوز  بناء  لصالح   ،

أو حتى االستثمارات التي    37التدريبقوية مع العراق وأكرادها، سواء عبر التسليح أو  

 .38تسير على استحياء

وهي عملية تبدو كما لو كانت موجهة ضد النفوذ التركي باألساس، ويبدو أفقها 

محكوما بعدة عوامل، على رأسها استمرار عالقة التخوفات الخليجية من إدارة "بايدن" 

 من جهة، ومدى تحسن عالقات فرنسا مع إيران من جهة ثانية. 

وتعظيم آليات التعاون مع اإلقليم الكردي شمال العراق من جهة ثالثة، وهو ما يجعل  

تركيا   من  كل  بين  وعسكري  واقتصادي  سياسي  لتنافس  عرضة  العراقي  المسرح 

 وفرنسا. 

 

 
35
نقطة     تجد  فرنسا  سوبوتين،  بالعربية،  إيغور  اليوم"  روسيا  "قناة  موقع  سوريا،  شرق  شمال  في  .  2021أبريل    30ارتكاز 

https://bit.ly/3wNc4cc 
36
يونيو    4فاطمة بدوي، فرنسا والعراق يتفقان على استمرار محاربة داعش وتطوير العالقات الثنائية، صحيفة "األخبار" المصرية،    

2021 .https://bit.ly/3d0FFXz 
37

ف   عربية"،  المحرر،  نيوز  سكاي  "قناة  موقع  العراقية،  للقوات  وتسليحها  دعمها  تعلن  .  2020أغسطس    27رنسا 

https://bit.ly/3xTdu5d 
38
ه الفرنسي نحو العراق: حماية السيادة مقابل االستثمارات، موقع "مركز اإلمارات للسياسات"،     سبتمبر    28إدارة المركز، التوجُّ

2020 .https://bit.ly/2UlaoYZ 
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 ب. أسباب التراجع الفرنسي

ثمة عوامل ثالثة تمثل مداخل تكاملية لتفسير التراجع الفرنسي النسبي البادي، لعل 

 زها ما يتعلق ببنية خطاب السياسة الخارجية الفرنسية ذاته.أبر

عالوة على سخط حلفاء فرنسا؛ وبخاصة أميركا حيال استدعائها روسيا في منطقة 

 "قلب العالم". 

وتالعب األخيرة بها في كل من ليبيا وغرب إفريقيا، عالوة على السبب األكثر حضورا 

 الفرنسية.   -مواجهة التركيةفي وسائل اإلعالم العالمية والمتعلق بال 

 وفيما يلي نتناول مسارات تأثير هذه المداخل:

  :. طبيعة خطاب السياسة الخارجية الفرنسية1

لآلخر  ومعاداة  وعنصرية  استعالء  من  يحمله  بما  الخطاب  هذا  بأن  القول  يمكن 

الحضاري، يمثل العامل األساسي وراء تراجع الحضور الفرنسي في مناطق نفوذها  

 تعتبرها مجالها الحيوي. التي

إذ تتسم هذه المناطق بشكل عام باالختالف الحضاري عن النسق الحضاري األوروبي؛  

إن كان في الدين أو في التقاليد االجتماعية والثقافية؛ وحتى السياسية، التي يحاول  

 قادة دول الشرق األوسط بشكل عام تلبيسها باالستبداد والقمع.  

المشكلة األساسية للحضور الفرنسي، والذي ال يكاد يجد له وفي هذا اإلطار تكمن  

وسيطا إيجابيا إال تطلعات قطاع من الحكام المستبدين، أو االرتباطات الجيوسياسية 

 عظيمة التأثير في التوقيت من ظرف قارات العالم القديم بشكل خاص. 

قيقة، سواء إن إطاللة على مالمح خطاب السياسة الخارجية الفرنسية تكشف تلك الح

كنمط  وليس  كديانة،  اإلسالم  على  بالهجوم  يتعلق  ما  الخطابية  المالمح  هذه  من 

 تدين. 

ومهاجمة رموز هذه الديانة، وفي مقدمتهم )رسول اهلل محمد صلى اهلل عليه وسلم( 

 خالل أزمة الرسوم المسيئة وتداعياتها، أو من خالل مهاجمة فريضة الحجاب. 
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االست أئمة  تقليد  االتجاه إلخضاع ومحاوالت  عبر  واإلفريقية  العربية  الدول  بداد في 

الفرنسي على  الحياة  لفرض نمط  الفرنسي، وضغوطه  المجتمع اإلسالمي  قيادات 

عرضة   المجتمع  هذا  الفرنسيين  الساسة  ترك  برغم  فرنسا  في  اإلسالمي  المجتمع 

 للتهميش والتمييز واإلفقار.  

بشأن  وتعد   وماكرون  أردوغان  بين  تدهور المجابهة  مالمح  أبرز  أحد  اإلسالموفوبيا 

حتى أن اللقاء الذي جمعهما على هامش اجتماع "الناتو"،   ا،العالقة بين تركيا وفرنس

لنحو   امتد  الخطاب   49والذي  اإلسالم، وعن  الحديث عن معاداة  فيه  غلب  دقيقة؛ 

 الفرنسي حياله. 

ح وزير خارجيته جان تتبدى عنصرية ماكرون، في هذا اإلطار، أكثر ما تتبدى في تصري

، بأن "األسد عدو للشعب السوري فقط، وليس  2015إيف لودريان، في سبتمبر/أيلول  

، وكأنه مخول له أن يقتل السوريين وأن يكون صديقا للمجتمع  39للمجتمع الدولي"

   الدولي في آن.

وقفة الجانب اآلخر من خطاب السياسة الخارجية الفرنسية يتعلق برفض فرنسا بلورة  

جادة أمام خبراتها االستعمارية وما خلفته من "جرائم ضد اإلنسانية" بحق الشعوب  

 المستعمرة.  

خرائط   الجزائر  منح  فرنسا  رفض  ذلك  دالالت  وأبرز 

أو  االستعمار،  فترة  خالل  النووية  النفايات  دفن 

شعوب  حق  في  المرتكبة  المذابح  عن  االعتذار 

 مستعمراتها. 

ا المستعمرات  عدد  نحو  وتبلغ  في    48لفرنسية 

 23في آسيا، و 29في إفريقيا، و 47األميركتين، و

 مستعمرات في القارة القطبية الجنوبية. 6في المنطقة اإلقيانوسية، مع إغفال 

 
39

"ميدان"،     موقع  حلفاءه،  وُيغضب  بالناتو  يصطدم  ماكرون  الروسي..  والتقارب  فرنسا  التحرير،  .  2020يوليو    21فريق 

https://bit.ly/3jdNEor 
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وتخشى فرنسا من كم هائل من التعويضات؛ ال يتعلق فقط بضحايا المجازر الجماعية،  

تعمار الفرنسي وحتى يومنا هذا بل يرتبط كذلك بحقبة فساد استمرت منذ رحيل االس

 في غالبية المستعمرات السابقة.

 :. الغضب األميركي من اضطراب األداء الخارجي الفرنسي2

اإلمبراطوريات   محل  الحلول  أساس  على  المعاصرة  األميركية  اإلمبراطورية  قامت 

السياسي   االستعمار  نمط جديد من  السابقة، مع فرض  - القديمة في مستعمراتها 

 الثقافي بعيدا عن االستخدام المباشر لألداة العسكرية.  -صادياالقت

وهو ما ال يعفي أميركا من صيغة تنافسية استعمارية مع عدد من الدول المتقدمة 

إفريقيا   وغرب  شمال  في  أميركا  مع  ضروسا  مواجهة  تشهد  التي  فرنسا  بينها  من 

خاص  األميركي  40بشكل  العداء  في  اليوم  تتبلور  كما  االقتصادي ،  النفوذ  لتمدد 

 الصيني حول العالم. 

العالقة  وتيرة  تصاعد  في  يتمثل  آخر  لسبب  كثيرا  تأثرت  فرنسا  مع  العالقة  أن  غير 

التعاونية مع روسيا والتساهل حيال حضور األخيرة عسكريا في المناطق التي تشهد  

 حضورا قويا للنفوذ واآلليات العسكرية الفرنسية.  

ليبيا والجزائر وحتى غرب إفريقيا، وسبق أن أشرنا لتظاهرات يمكن مالحظة ذلك في  

لمواجهة  هناك  الفرنسية  القوات  محل  الروسية  القوات  بحلول  تطالب  مالي  في 

 الجماعات المسلحة.  

ويجد هذا النزوع الفرنسي لالستقالل عن سياسة الغرب في المجال العسكري موردا 

موحدة لحلف "الناتو" إبان فترة حكم  قديما تمثل في انسحاب فرنسا من القيادة ال

 .1966مارس /آذار  7"شارل ديجول" في 

من نفس    11قبل أن تعود فرنسا للقيادة إبان فترة رئاسة "نيكوالي ساركوزي" في  

 .  2009الشهر في عام 

 
40

على     الفرنسي  األميركي  التنافس  الدبابي،  اللندنية،  إفريقيامختار  "العرب"  صحيفة  معلنة،  حرب  .  2020أكتوبر    18: 

https://bit.ly/35DWDXU 
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تتجدد مخاوف أعضاء الحلف من فرنسا، لكن التخوف هذه المرة بسبب مرة أخرى،  

والتنسيق معه )في أكثر من ملف؛ وعلى  استدعاء الروس    اتجاه فرنسا "ماكرون" نحو

 رأسهم الملف األرميني(. 

ماكرون"   -وحافظت على مسافة بين باريس وبين "الناتو" الذي تراه فرنسا "هوالند

)أنجلو الدماغي -حلفا  بالموت  إياه  واصفة  باألساس،  روسيا  41أميركا(  أن  ومعلنة   ،

 .42ب" هو العدووالصين ليستا العدوين، وإنما "اإلرها

، وهو االنقالب الذي  43لوضع خطوط حمراء لروسيا  -الحقا    -ولم تلبث فرنسا أن دعت  

الروسي بفرنسا وبخاصة في   التالعب  لتبين  يرجع إما لضغوط اإلدارة األمريكية، أو 

 الغرب اإلفريقي. 

)الفرنسية العالقات  في  خبراتها    -التطور  من  قطاع  لفض  أميركا  دفع  الروسية( 

األميركي  التح اللوجيستي  الدعم  حيال  صارخ  بشكل  تبلور  ما  وهو  فرنسا،  مع  الفية 

 لباريس في عملية "برخان". 

من   الماليين  مئات  "ننفق  بأننا  "يورونيوز"  لموقع  بارز  أميركي  مسؤول  صرح  إذ 

الدوالرات على قوة فرنسية ال تزال عاجزة عن قلب الموازين.. ال يبدو أننا نحصل على  

 ه". ثمار ما ننفق

هذا األمر بدا معه أن أميركا تتجه نحو وقف دعمها  

المالي واللوجستي للقوات الفرنسية في الساحل 

اإلفريقي؛ وهو ما يبدو مدخل االنسحاب الفرنسي  

 الراهن من "برخان". 

تطور موقف حلفاء فرنسا بعد تصريحات "ماكرون"  

عن الموت الدماغي لحلف "الناتو"، وهو ما فسره  

 
41
بالعربية،     اليوم"  روسيا  "قناة  موقع  للناتو،  الدماغي"  "الموت  على  مجددا  يعلق  ماكرون  .  2019ديسمبر    4وكاالت، 

https://bit.ly/35NqMEk 
42
 https://bit.ly/3h2gsNE. 2019ديسمبر    4وكاالت، ماكرون: روسيا لم تعد عدوا للناتو، موقع "قناة روسيا اليوم" بالعربية،  

43
 https://bit.ly/3A1nECH. 2021أبريل   18هاكان تشابور، ماكرون يدعو لـ"خطوط حمراء" مع روسيا، وكالة أنباء األناضول،  
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ألما الروسي  مراقبون  الفرنسي  التقارب  بسبب  يأتي  تصريح  بأنه  وأميركيون  ن 

 المتناقض مع العقيدة الراهنة للحلف.  

الليبي  للعسكري  فرنسية  مساعدات  بعد  الحقا  االنتقادات  لركب  إيطاليا  وانضمت 

 "خليفة حفتر" المدعوم روسيا باتجاه دخول العاصمة "طرابلس".  

ناطق النفوذ الروسي بشكل عام، تالعب  وتشهد الساحة اإلفريقية بشكل خاص، وم

الفرنسية بالدبلوماسية  باريس  44روسيا  قدرات  األميركية في  الثقة  انعدام  يعزز  ما   ،

الحرب   أعقبت  التي  بالفترة  أسوة  محلها"  "الحلول  معاودة سياسة  ثم ضرورة  ومن 

 العالمية الثانية.

 :الفرنسي -. الصراع التركي 3

در زعزعة مكانة فرنسا في مناطق نفوذها بالمنطقتين  يمثل هذا الصراع أحد أهم مصا

 العربية واإلفريقية. 

الموقف المتوازن لتركيا بين روسيا والواليات المتحدة واالتحاد األوروبي عكس قدرا 

عالقة   على  الحفاظ  من  أنقرة  مكنا  والدبلوماسي،  اإلستراتيجي  النضجين  من  عاليا 

 فيفة على الجانب الغربي. متوازنة مع كل هذه الكيانات مع خسائر ط 

أميركا   من  كل  بها  تالعبت  التي  بفرنسا  أسوة  إستراتيجية  أخطاء  تقدم  لم  لكنها 

 وروسيا خالل المواجهات في شمال وغرب إفريقيا. 

االضطراب    حالة  أكبر منما جعل الموقف الفرنسي من روسيا يبدو مضطربا إلى حد  

 ت لضعف فاعلية العملية بأكملها. التي رافقت إدارتها لمعارك "برخان"، والتي أد

القوتين   التصعيد مع تركيا أدى لتوجيه األخيرة لمواردها من  ومن جهة أخرى، فإن 

الناعمة والصلبة لتحقيق إستراتيجية قامت على أساس احتواء فرنسا والحلول نسبيا  

 محلها. 

 
44
 https://bit.ly/3zEQ8lr.  2021يونيو    17" بالعربية،  كارلوالمحرر، روسيا تتحدى فرنسا في منطقة الساحل، موقع "إذاعة مونت    

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar


  
                   
   الشــعب يـريـد    

 
 

24 
 

خاصة  وهي اإلستراتيجية التي نجحت نسبيا في القوقاز وفي شمال وغرب إفريقيا، وب

فرنسا   بين  التوازن  تحقيق  مبدأ  على  األميركية محافظة  اإلرادة  لتبقى  الجزائر،  في 

 وتركيا إقليميا.  

ساندا تركيا في مواجهة فرنسا    -رغم االضطراب النقدي-القوة االقتصادية التركية  

 التي تكابد أزمة نمو قوية خالل السنوات الخمس الماضية. 

العسكرية التركية، مقرونة بتصاعد البنية التحتية للصناعة ومن جهة ثالثة، فإن القوة  

األزمات  تركيا على تطويع  نوعي، وقدرة  تقني  بتطور  العسكرية فيها، والمدعومة 

 الخارجية باتجاه تطوير بنية ذاتية للتصنيع العسكري. 

سياسته هذا إلى جانب ارتفاع الروح القومية التركية، وصرامة أردوغان القيادية في  

 الخارجية، وقوة الجهاز الدبلوماسي التركي.

فرنسا    مع  المواجهة  لحافة  الوصول  على  تركيا  إلقدام  أدت  االعتبارات  هذه  كل 

واليونان مرات عدة في "شرق المتوسط"، وهي الحافة التي تراجعت عنها كل من  

 مصر واليونان أكثر من مرة. 

ه باغ" والمواجهة مع روسيا في سوريا  بخاصة بعد تأثير الردع الذي نتج عن حرب "قر 

ومع فرنسا في شمال العراق، وفعالية اآللة العسكرية والتقنية التركية خالل هذه 

 المواجهات. 

آلياتها   قوة  صورة  تراجع  وإلى  فرنسا  مكانة  زعزعة  إلى  أدت  االعتبارات  هذه  كل 

رأسها وعلى  السياسية  المحافل  في  تركيا  أمام  والعسكرية  االتحاد    الدبلوماسية 

 األوروبي واألمم المتحدة.

مخاوف   من  بالرغم  الناتو،  رأسها  وعلى  كذلك؛  اإلستراتيجية  المحافل  في  وأيضا 

 المراقبين من مواجهة عالمية محتملة مبدؤها ومسرحها منطقة شرق المتوسط.  
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 خاتمة

تراجعات واستماتة فرنسية واسعة في الحفاظ على بعض مواطئ القدم، واهتزاز 

اء أدواتها الدبلوماسية والعسكرية، بلغ األمر معه حد تصور كثير من المراقبين  في أد

 أن استمرار حضور "ماكرون" في مستقبل فرنسا السياسي أمر غير مضمون.

قلب   في  المباشر  بالحضور  الديجولي  اإلرث  الستعادة  يطمح  جيش  أمام  وذلك، 

يجدان في اهتزاز األداء   المؤسسة السياسية والدبلوماسية، وأمام يمين وحتى يسار

الداخلي مطمعا للهجوم على الرئيس الفرنسي، وسحب البساط السياسي من تحت  

 قدميه.

ضعف اآللة العسكرية تبدى في تراجعات حفتر في ليبيا وضبابية النصر الذي تزعمه  

القوات الفرنسية في برخان، وقصور عن المواجهة مع تركيا في طرابلس وكردستان 

 الشمال السوري.  العراق وحتى

نظرائها   مواجهة  في  التركية  الخاصة  القوات  أبدتها  التي  بالكفاءة  مرورا  وأيضا، 

الروسية والفرنسية واإلسرائيلية في مسرح "قره باغ"، وتضارب رؤى "ماكرون" حيال  

 العالقة مع كل من روسيا وحلف "الناتو".

ال  العسكرية  القدرة  في  الثقة  لفقدان  أدت  اعتبارات  استياء كلها  وأثارت  فرنسية، 

دو   "بيار  الجنرال  السابق  أركانها  رئيس  يستعد  التي  الفرنسية  العسكرية  المؤسسة 

فيلييه" لترشيح نفسه لرئاسة فرنسا أمال في إصالح الضرر الذي تسببت فيه سياسة 

 "ماكرون". 
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األداة   في  نظيره  عن  الفرنسية  الدبلوماسية  األداة  في  البادي  الوهن  يقل  ال 

رية، وبخاصة مع ضعف القدرة على حشد التأييد في االتحاد األوروبي لسياسة العسك

 فرنسا الخارجية حيال كل من تركيا وروسيا وإفريقيا. 

واضطرار ماكرون لالنحناء أمام بايدن العائد بقوة للمزاج األميركي التدخلي في أكثر  

ناء تحالف معتبر من قضية، من بينها قضايا يبدو فيها ماكرون وقد خاب مسعاه في ب

 مع روسيا في كل من القوقاز وغرب إفريقيا وحتى شمالها. 

المكانة   صعيد  على  جديدة  خسارة  بذل  لعدم  جاهدة  اليوم  تعمل  فرنسا  أن  ويبدو 

الـ الرئيس  يمثلها  قوية  قيادة  مترقبة وصول  انتخابات    22الخارجية،   23لفرنسا في 

اليمين،2022أبريل/نيسان   مرشحي  من  وفرة  وسط  على   ،  واحد  يساري  ومرشح 

 األرجح، ومرشح آخر من أصول عسكرية. 
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