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توتر العالقات الثنائية
ــرب  ــذ الح ــن من ــن البلدي ــايس ب ــاف دبلوم ــوأ خ ــع أس وق
العامليــة الثانيــة يف فربايــر 2019؛ حينــا التقــى نائــب رئيــس 
الــوزراء اإليطــايل، لويجــي دي مايــو، بقــادة حركــة “الســرات 
الصفــراء” الفرنســية، والتــي كانــت تناهــض سياســات الرئيــس 
ــذا  ــبب ه ــام 2018. وتس ــرون، يف ع ــل ماك ــي، إميانوي الفرن
اللقــاء يف تنامــي االســتياء الفرنــي مــن رومــا، وأســفر عــن 

ــا للتشــاور. اســتدعاء ســفريها يف إيطالي

ــو،  ــات دي ماي ــن ترصيح ــي م ــب الفرن ــد الغض ومل يح
بــل متــادى يف تأكيــده أنــه ليــس نادمــاً عــى اللقــاء مــع قــادة 
ــه  ــداً أن لدي ــية، مؤك ــعبية الفرنس ــة الش ــة االحتجاجي الحرك
الحــق يف الحــوار مــع القــوى السياســية األخــرى التــي متثــل 
ــداً  ــدو أن وصــول الشــعوبين، وتحدي الشــعب الفرنــي. ويب
ــام  ــا ع ــم إيطالي ــة، إىل حك ــس والرابط ــوم الخم ــة النج حرك
2018 أدى إىل تصــدع يف العاقــات بــن البلديــن، ويرجــع 

ــة أســباب رئيســية، وهــي:  ــك إىل أربع ذل

1- تبايــن األيديولوجيــات السياســية: كانــت وجهــات النظــر 
متباعــدة بــن حكومــة ماكــرون، والتــي تؤيــد سياســات 
ــة الشــعبوية،  ــة اليميني االتحــاد األورويب، والحكومــة اإليطالي
والتــي صــدرت فكــرة مفادهــا أن االتحــاد األورويب، هــو 
االقتصاديــة  التقشــف  سياســات  عــن  الرئيــس  املســؤول 

ــايل.  ــعب اإليط ــا الش ــي يعانيه ــية الت القاس

وهكــذا، بــات مــن الواضــح أن قيــادات اليمــن يف إيطاليــا 
والرئيــس الفرنــي كانــوا يقفــون عــى طــريف نقيــض، فبينــا 
يســعى ماكــرون إىل إقامــة جيــش أورويب موحــد ووضــع 
سياســات اقتصاديــة نيو-ليرباليــة، كانــت الحكومــة اإليطاليــة 
تؤمــن باملفاهيــم القوميــة املناهضــة لفكــرة االتحــاد األورويب. 

ــرب  ــت ح ــرة: اندلع ــف الهج ــول مل ــاف ح ــد الخ 2- تصاع
كاميــة بــن البلديــن بالتزامــن مــع وصــول الحكومــة اليمينية 
الشــعبوية إىل الســلطة يف إيطاليــا يف يونيــو 2018، بعــد 
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بعــد ســنوات مــن التوتــرات الدبلوماســية بيــن فرنســا وإيطاليــا، أبرمــت البلــدان فــي 26 نوفمبــر الماضــي 
المعــزز”  اإليطالــي   – الفرنســي  التعــاون  “معاهــدة  عليهــا  أطلــق  تاريخيــة،  وتعــاون  صداقــة  اتفاقيــة 
)French-Italian Enhanced Cooperation Treaty(. وتهــدف المعاهــدة إلــى إنهــاء الخالفات الثنائية، 

التــي وصلــت ذروتهــا فــي عــام 2019، وكانــت مســتترة العاميــن التالييــن. 

اســتعادة التفاهمــات: إنهــاء معاهــدة كيرينالــي للخالفــات الفرنســية - اإليطاليــة, تقديــرات المســتقبل, العــدد 1414، 9 ديســمبر 2021، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمة.
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ــض  ــر األبي ــوب البح ــفينة تج ــتقبال س ــا اس ــت روم أن رفض
ــذي  املتوســط وعــى متنهــا أكــر مــن 600 مهاجــر، األمــر ال
جعــل فرنســا تنــدد مبوقــف رومــا، وتصــف هــذا املوقــف بــــ 

ــري املســؤول”.  ــب وغ “املعي

وباملثــل، ردت الحكومــة اإليطاليــة بأنهــا ال ميكــن أن 
تقبــل دروســاً منافقــة مــن دولــة فضلــت غــض النظــر عــن 
تحملهــا املســؤولية الدوليــة تجــاه مشــكلة الهجــرة، وخــال 
هــذه الجــداالت تــم التلويــح بإلغــاء لقــاء رئيــس الحكومــة 
اإليطاليــة، جوزيبــي كونتــي، مــع الرئيــس الفرنــي ماكــرون، 
ومل تنتــِه األزمــة ســوى بعــد قبــول إســبانيا اســتقبال الســفينة. 
ويف ســياق آخــر، كان دي مايــو يتهــم فرنســا دامئــاً بأنهــا 
املســؤولة عــن ترســيخ الفقــر يف أفريقيــا، والتســبب يف تدفــق 

ــا.   ــة إىل أوروب ــن األفارق ــرية مــن املهاجري أعــداد كب

3- تعــارض مصالــح البلــدان يف ليبيــا: مثـّـل الخــاف بــن روما 
وباريــس حــول ليبيــا القطــرة التــي أفاضــت كأس الخافــات 
بــن باريــس ورومــا وفتحــت البــاب أمــام حزمــة مــن امللفــات 
ــا أن  ــك إىل إدراك إيطالي ــع ذل ــن. ويرج ــن البلدي ــة ب العالق
فرنســا تريــد مزاحمتهــا يف ليبيــا، والتــي كانــت مبنزلــة الظهــري 
االســراتيجي لرومــا، ومجــال نفوذهــا األفريقــي األول، وســوق 
واســعة لصادراتهــا ورشكاتهــا يف مجــال الطاقــة، وعــى رأســهم 

إينــي اإليطاليــة. 

ــا  ــه بين ــا، إذ إن ــدان بشــكل واضــح يف ليبي ــس البل وتناف
تدعــم رومــا حكومــة الوفــاق يف الغــرب، كانــت فرنســا، تؤيــد 
ــي  ــة ملنطقت ــر بأهمي ــرق، وتنظ ــر يف ال ــة حف ــواء خليف الل
ميكــن  باعتبارهــا مكســباً  النفطــي  ليبيــا والهــال  رشق 
ــال الفرنســية. وهكــذا، وجــدت  اســتثاره لصالــح رشكــة توت
إيطاليــا وفرنســا نفســيها تدعــان طرفــن متعارضــن يف 

ــا.  ــاب أوروب ــة عــى أعت حــرب أهلي

ــات  ــت الخاف ــريب: تفاقم ــرب الع ــاف للمغ ــداد الخ 4- امت
الدبلوماســية بــن فرنســا والجزائــر بســبب انتقــادات ماكــرون 
ــة  ــود أم ــكيكه يف وج ــة، وتش ــة الجزائري ــتمرة للحكوم املس
جزائريــة قبــل االســتعار الفرنــي. وقابــل ذلــك تقــارب 
ــايل  ــس اإليط ــارة الرئي ــوج بزي ــذي ت ــري، وال ــايل – جزائ إيط
للجزائــر يف مطلــع نوفمــرب املــايض، إذ وصــف املحللــون هــذه 
الزيــارة بأنهــا محاولــة مــن رومــا لطــرح نفســها كبديــل عــن 

فرنســا. 

ــة  ــاً جبه ــد ضمني ــا تؤي ــح أن إيطالي ــن الواض ــا كان م ك
البوليســاريو، نظــراً لتقاربهــا مــع الجزائــر، بينــا تدعــم 

ــة،  ــة الصحــراء الغربي ــاً الطــرح املغــريب يف قضي فرنســا ضمني
ــات املتحــدة، يف االعــراف  ــل الوالي مــن دون أن تنجــرف، مث
بالســيادة املغربيــة عــى الصحــراء الغربيــة، حتــى ال تتــرر 
املصالــح الفرنســية مــع الجزائــر، والتــي تراجعــت خــال 
ــا  ــل تركي ــوم، مث ــن وخص ــح منافس ــن، لصال ــن األخريي العام

ــا. ــن وإيطالي والص

دوافع تعزيز العالقات 
مــع تــويل ماريــو دراجي، رئاســة الحكومــة اإليطاليــة يف فرباير 
2021، اتفــق مــع ماكــرون عــى رضورة رأب صــدع العاقــات 
املتوتــرة بــن البلديــن. وعــى الرغــم مــن أن حكومــة دراجــي 
ــا  ــا أصبح ــة، فإنه ــس والرابط ــوم الخم ــم النج ــزال تض ال ت
ــض  ــم املناه ــع تأثريه ــايل، تراج ــابق، وبالت ــن الس ــف م أضع

لفرنســا. 

وعــى هــذا النحــو، جــاءت املعاهــدة لتكــون عــى غــرار 
ــام  ــود لع ــي تع ــا الت ــا وأملاني ــن فرنس ــه ب ــدة اإلليزي معاه
1963، والتــي شــكلت العمــود الفقــري للعاقــات عــرب نهــر 
الرايــن منــذ ذلــك الحــن، وباملثــل، فــإن معاهــدة “كريينــايل” 
ــاالت  ــن يف املج ــن البلدي ــة ب ــر العاق ــاس تطوي ــتكون أس س
ــص عــدد مــن األســباب وراء حاجــة  ــة، وميكــن تلخي املختلف

ــة: ــرام هــذه االتفاقي ــن إلب البلدي

1- التحســب للتطــورات األوروبيــة: تــأيت االتفاقيــة يف وقــت 
حــرج سياســياً، يف أعقــاب خــروج بريطانيــا مــن االتحــاد 
ــتمرت  ــي اس ــريكل الت ــة م ــاء حقب ــن انته ــاً ع األورويب، فض
مهيمنــة عــى السياســة األوروبيــة، مــا يفتــح الطريــق 
لتحالفــات جديــدة، وهــو مــا دفــع إىل تعزيــز العاقــات بــن 
البلديــن، منعــاً لحــدوث انقســامات أوروبيــة إضافيــة، خاصــة 
ــات  ــع تطلع ــق م ــا تتواف ــأن أوروب ــي بش ــات دراج أن سياس

ــرون. ماك

2- دعــم فرنســا يف مواجهــة لنــدن: تســعى باريــس لتعزيــز 
ــا،  ــع بريطاني ــادة م ــاكلها الح ــوء مش ــاً يف ض ــا أوروبي موقفه
خاصــة أن األخــرية شــّنت حملــة انتقــادات عنيفــة ضــّد 
املهاجريــن  باســتخدام  إيّــاه  متّهمــة  الفرنــّي،  الرئيــس 
للضغــط عــى بريطانيــا متامــاً كــا يفعــل الرئيس البيــارويّس، 
ــايل  ــدا، وبالت ــع بولن ــدود م ــى الح ــينكو، ع ــندر لوكاش ألكس
ــوا عــى دعــم رومــا يف مواجهــة  ــد الفرنســيون أن يحصل يري

ــدن.  لن

ــا الجديــدة: كانــت  3- التحــوط الفرنــي مــن سياســة أملاني
ــاً  ــا دامئ ــة واليته ــريكل، املنتهي ــا م ــة، أنجي املستشــارة األملاني
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تقــاوم مشــاريع ماكــرون الداعيــة إىل االســتقالية األوروبيــة، 
ــن  ــن الايق ــة م ــه حال ــا تواج ــل فرنس ــا يجع ــري إن رحيله غ
بشــأن العاقــات املرقبــة بــن باريــس وبرلــن، نظــراً ألن كل 
حــزب يف الحكومــة االئتافيــة األملانيــة الجديــدة يتبنــى مبــدأ 
مــا يقلــق فرنســا، ســواء كان ذلــك بســبب السياســة الدفاعيــة 
الضعيفــة لاشــراكين الدميقراطيــن، أو التقشــف االقتصــادي 
ــا  ــكل القضاي ــة ل ــة الرس ــرار، أو املعارض ــن األح للدميقراطي
النوويــة للخــر. وبالتــايل، فــإن هــذه املعاهــدة مبنزلــة نــوع 
مــن التحــوط االســراتيجي لفرنســا نتيجــة قلقهــا بشــأن 

ــا باالتحــاد األورويب.  ــا وعاقاته موقــف أملاني

إعادة تشكيل الخريطة األوروبية 
مــن املتوقــع أن يكــون لهــذه االتفاقية عــدد من االنعكاســات 

اإلقليميــة، التــي ميكــن اإلشــارة إليهــا فيــا ييل: 

ــون  ــرى املحلل ــوب األورويب: ي ــر للجن ــز التأث ــال مرك 1- انتق
ــو  ــا نح ــري يف أوروب ــز التأث ــتنقل مرك ــايل س ــة كريين أن اتفاقي
الجنــوب األورويب، ورمبــا ســتعزز مــن التفاهــات، ليــس 
ــان  ــتفيد اليون ــا س ــن رمب ــا، ولك ــا وفرنس ــن إيطالي ــط ب فق

ــا.  ــربص ومالط ــبانيا وق وإس

ــر  ــة أك ــة اإلقليمي ــتنقل السياس ــرى، س ــة أخ ــن ناحي وم
املشــاريع  يف  خاصــة  األورويب  االندمــاج  تعزيــز  باتّجــاه 
الدفاعيــة؛ حيــث يتبلــور توجــه لــدى بعــض الــدول األوروبيــة 
ــتقّل  ــكل مس ــرّك بش ــى التح ــارّة ع ــدرة الق ــز ق ــول تعزي ح
كقــّوة عســكريّة، وهــو توجــه يدعمــه الرئيــس األمريــي جــو 

ــدن. باي

ــون  ــد املتابع ــية: يعتق ــات الفرنس ــول أورويب للسياس 2- قب
للشــأن األورويب أن هــذه الخطــوة تُــرى بشــكل إيجــايب مــن 
قبــل الــدول األصغــر يف االتحــاد األورويب، فقــد كان دامئــاً 
يوجــه إىل فرنســا وأملانيــا اتهامــات بأنهــا ال تضعــان يف 

ــى  ــان ع ــا تهيمن ــرى، وأنه ــدول األخ ــا أي آراء لل اعتباراته
صناعــة القــرار يف بروكســل، إال أن اتفاقيــة كريينــايل، وكذلــك 
اتفاقيــة الدفــاع املشــرك مــع اليونــان، تعكــس تطلــع باريــس 
إىل تنــوع تحالفاتهــا مبــا يعــزز مــن مكانتهــا يف النظــام الدويل، 
ال ســيا يف شــعورها بالعزلــة بعــد تشــكيل تحالــف “أوكــوس” 

ــربا.  ــدن وواشــنطن وكان ــن لن ــايث ب الث

3- التوافــق الفرنــي – اإليطــايل حــول ليبيــا: ســتنعكس 
االتفاقيــة بشــكل مبــارش عــى األزمــة الليبيــة بحكــم أن 
الجانبــن الفرنــي واإليطــايل كانــا العبــن متنافســن يف تلــك 
األزمــة. وبالتــايل، فــإن التوافــق بينهــا ســيحول دون اســتمرار 
االســتحقاق  نجــاح  ضــان  يف  سيســهم  ورمبــا  الصــدام، 
االنتخــايب يف ليبيــا املرتقــب، وصــوالً إىل إمكانيــة االتفــاق عــى 

ــة.  ــات القادم ــه يف االنتخاب ــح بعين ــم مرش دع

4- حــل الخافــات الفرنســية – اإليطاليــة: يتوقــع أن ينعكــس 
االتفــاق عــى تهدئــة التوتــر يف العاقــات الثنائيــة، والتــي كان 
ــال  ــفن ناف ــاء الس ــي بن ــن رشكت ــديد ب ــرصاع الش ــا ال أبرزه
جــروب الفرنســية، وفينكانتــريي اإليطاليــة عــى تصديــر 
ــات  ــك اتهام ــدول، وكذل ــن ال ــدد م ــة إىل ع ــلحة البحري األس
ــاً   ــاً مطلوب ــليمها 14 إيطالي ــد تس ــس ال تري ــأن باري ــا ب روم
بتهمــة اإلرهــاب، فــروا إىل فرنســا، فيــا تقــول األخــرية إنهــا 

ــات رســمية لتســليمهم.  ــق طلب مل تتل

ويف الختــام، ميكــن القــول إنــه عــى الرغــم مــن أن تنفيــذ 
املعاهــدة الجديــدة ســيعتمد إىل حــد كبــري عــى نتائــج 
االنتخابــات املقبلــة عــى جانبــي جبــال األلــب، فإنــه ال ميكــن 
تجاهــل انعكاســاتها اإلقليميــة، ســواء يف القــارة األوروبيــة، أو 
يف رشق املتوســط، إذ يتوقــع أن تعكــف فرنســا وإيطاليــا عــى 
عــاج معضلــة املهاجريــن يف أوروبــا، وتبنــي مواقــف مشــركة 
حــول مســتقبل أوروبــا والــرصاع يف رشق املتوســط، باإلضافــة 

إىل بلــورة موقــف موحــد مــن األزمــة الليبيــة. 
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