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فرنسا

النقاش حول زيادة ميزانية الدفاع:
ّ
أي توجه استراتيجي؟
لينا كنوش

برغم التأكيدات
أن مفاوضات عفرين
نجحت ،لكن ال اعالنات
رسمية

تبحث أوروبا عن
وسائلها ،تمهيدًا
للتخلي عن المظلة
األميركية

ّ
ع ـم ـل ـيــا ،ي ـض ـيــف ع ـب ـي ــدي ،إن فــرنـســا
وأملــان ـيــا إذا اسـتـطــاعـتــا رف ــع مــوازنــة
دفــاع ـه ـمــا إلـ ــى ن ـس ـبــة  2ف ــي امل ـئ ــة من
ّ
الناتج املحلي الخام ،فإن ذلك سيكون
تمهيدًا لتشكيل نواة أمنية للدفاع عن
أوروبا خارج حلف األطلسي.
ووفقًا له ،فإن ما تسعى إليه فرنسا
ص ــاحـ ـب ــة أك ـ ـبـ ــر ق ـ ـ ــوة عـ ـسـ ـك ــري ــة فــي
االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي ب ـع ــد ان ـس ـحــاب
بـ ــري ـ ـطـ ــان ـ ـيـ ــا ،هـ ـ ــو م ـ ـحـ ــاولـ ــة إق ـ ـنـ ــاع
أملانيا التي ال تــزال مـتــرددة ألسباب

الكردية من منبج« :ال أستطيع القول
إننا توصلنا إلى حلول نهائية بهذا
الشأن ،لكن العمل جار بني الطرفني
بهذا الخصوص» .وفــي تصريحات
الفتة للوزير األميركي ،لفت إلــى أن
بالده «لم تتأكد بعد» من الجهة التي
ـوات يــدعـمـهــا «الـتـحــالــف
هــاجـمــت قـ ـ ٍ
ال ــدول ــي» فــي ري ــف دي ــر الـ ــزور ،شــرق
نهر ال ـفــرات ،مضيفًا الـقــول« :ال أزال
غ ـي ــر ق ـ ـ ــادر ع ـل ــى ت ـق ــدي ــم املـ ــزيـ ــد مــن
املـعـلــومــات عــن سبب قيامهم بذلك،
لكنهم حـصـلــوا عـلــى تــوجـيـهــات من
أح ـ ـ ـ ــد ...هـ ــل ك ـ ــان ت ــوج ـي ـه ــا م ـحـل ـيــا؟
ه ـ ــل ك ـ ـ ــان م ـ ــن م ـ ـص ـ ــادر خ ــارجـ ـي ــة؟
ال تـ ـس ــأل ــون ــي .ال أع ـ ـلـ ــم» .وي ـت ــزام ــن
الـ ـح ــدي ــث األخ ـ ـيـ ــر مـ ــع ت ـص ـع ـيــد فــي
لهجة مسؤولني أميركيني ،ملصلحة
مواجهة إي ــران فــي ســوريــا ،إذ أعــرب
م ـس ـت ـش ــار األمـ ـ ــن الـ ـق ــوم ــي ،ه ــرب ــرت
مــاك ـمــاس ـتــر ،ع ــن ق ـلــق بـ ــاده بسبب
«شبكة الــوكــاء التي تبنيها إيــران»
في دول مثل سوريا واليمن والعراق،
مضيفًا خالل مؤتمر ميونيخ لألمن
أن ــه «ح ــان الــوقــت اآلن فــي اعـتـقــادي
إيران».
للتصرف ضد ّ
وعـلــى األرض ،كــثـفــت ق ــوات الجيش
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوري اس ـ ـت ـ ـهـ ــداف ـ ـهـ ــا امل ــدفـ ـع ــي
وال ـص ــاروخ ــي ل ـب ـلــدات وم ــدن غــوطــة
دمشق الشرقية ،بعد وصول تعزيزات
عـ ـسـ ـك ــري ــة ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة إلـ ـ ـ ــى الـ ـجـ ـبـ ـه ــات
املشتركة مع الفصائل املسلحة هناك.
وأفادت مصادر معارضة عن سقوط
ع ـ ـشـ ــرات ال ـ ـصـ ــواريـ ــخ مـ ـس ــاء أمـ ــس،
على بلدات دومــا وعربني وجسرين،
وم ـ ــواق ـ ــع أخ ـ ـ ــرى فـ ــي وسـ ـ ــط وشـ ــرق
مناطق سيطرة املسلحني .وبرغم ما
نقل عــن وج ــود مـحــادثــات تستهدف
إخ ـ ـ ــراج «ه ـي ـئ ــة ت ـح ــري ــر ال ـ ـشـ ــام» مــن
الـ ـ ـغ ـ ــوط ـ ــة ،نـ ـ ـف ـ ــى ف ـ ـص ـ ـيـ ــا «جـ ـي ــش
اإلسالم» و«فيلق الرحمن» هذا األمر،
م ــؤك ــدي ــن فـ ــي الـ ــوقـ ــت ن ـف ـســه أن ـه ـمــا
بصدد االسـتـعــداد للتصدي لهجوم
مرتقب من قبل الجيش السوري في
الغوطة الشرقية.
(األخبار)

تاريخية ،باملضي فــي هــذا املـشــروع
ّ
املشترك .ويعتبر أن الدافع الفرنسي
خلف ذلــك ،هــو فــي أن تتقاسم معها
أملــان ـيــا ،بــاعـتـبــارهــا أكـبــر ق ــوة مالية
واقتصادية داخل االتحاد األوروبي،
أعـبــاء مكافحة اإلرهـ ــاب ،خــاصــة في
منطقة جـنــوب املـتــوســط والـســاحــل،
وذل ــك بـعــدمــا وج ــدت فــرنـســا نفسها
وح ـيــدة فــي منطقة الـســاحــل وليبيا
وغيرها ،وذهبت لتبحث عن مــوارد
مالية لتمويل عملياتها العسكرية
في دول الخليج على غرار السعودية
واإلم ـ ـ ـ ــارات ال ـل ـتــن ت ـع ـهــدتــا بــالــدفــع
للقوة اإلفريقية التي ترعاها فرنسا
بالساحل.
ّ
ل ـك ــن ال ـط ـم ــوح ال ـف ــرن ـس ــي ،ف ــي قـ ــراءة
الـ ـخـ ـبـ ـي ــر ال ـ ـج ـ ــزائ ـ ــري ،ق ـ ــد ي ـص ـط ــدم
ُ
ب ــال ـح ــواج ــز ال ـت ــي تـ ـل ــزم ب ـه ــا أملــان ـيــا
نفسها في مجال الــدفــاع ،حيث يحدُّ
الدستور األملاني من مسألة مشاركة
جنود أملان خارج الحدود ،كذلك فإنه
يمنع تصدير مواد عسكرية إال تحت
شروط معينة.
(األخبار)

اعـتـمــد مـجـلــس الـ ـ ــوزراء الـفــرنـســي ف ــي ال ـثــامــن م ــن شـبــاط/
فبراير الـجـ ّـاري مشروع قانون البرمجة العسكرية -2019
 2025املتعلق بتمويل االستراتيجية الــدفــاعـيــة العسكرية
لـفــرنـســا لـعــدة س ـن ــوات .ويـتـمـ ّـيــز ه ــذا ال ـقــانــون عــن الـقــوانــن
السابقة بـ«جهد غير مسبوق في املوازنة» (على ّ
حد تعبير
الرئيس إيمانويل ماكرون) من خالل تخصيص موارد مالية
كبيرة ل ــوزارة الــدفــاع ،مــن املتوقع أن تصل إلــى  295مليار
يورو بحلول عام  ،2025أي ما يعادل  ٪2من الناتج املحلي
اإلجمالي لفرنسا .ووفقًا لتوقعات قانون البرمجة العسكرية،
ُ
فــإن مــوازنــة الــدفــاع التي تـقـ َّـدر بـ  34مليار يــورو في ،2018
يفترض أن تشهد زيادة قدرها  1.7مليار يورو سنويًا حتى
عــام  .2022وسيكون على الحكومة التي ستأتي على إثر
االنتخابات الرئاسية املقبلة ،تكثيف الجهود للوصول إلى 3
مليارات سنويًا.
ويـتـضـ ّـمــن م ـشــروع قــانــون الـبــرمـجــة الـعـسـكــريــة األول ــوي ــات
والتحديات التي ّ
حددتها وثيقة استراتيجية الدفاع واألمــن
الوطني ا ّملـنـشــورة فــي تشرين األول /أكتوبر  ،2017والتي
ّ
حلت محل تقارير األوراق البيضاء السابقة ،حيث ّ
حدثت
األف ـكــار الـتــي جــرى الـتـ ّ
ـوصــل إليها فــي عــام  2013بأخذها
ّ
ينصب
بــاالعـتـبــار الــوضــع االسـتــراتـيـجــي الـعــاملــي ال ـجــديــد.
ّ
التركيز فــي هــذه الوثيقة على الخطر ال ــذي يشكله تنامي
التهديدات غير املتكافئة ،وانتشار النظم التقليدية املتطورة
والنزعة العسكرية املفرطة لبعض ال ــدولّ .أمــا االتـجــاه العام
للنص ،فهو عن ضرورة إعادة التأهيل على مستوى التحديث
التكنولوجي ملواجهة املنافسة الشرسة بني القوى العظمى
ّ
لالستراتيجية التي
إلتقان نظم التكنولوجيا املتقدمة .ووفقًا
لضرورة تأقلم فرنسا في سياق عاملي يشهد
تعكس إدراكًا ّ
سباقًا نحو التسلح ،فــإن «ظـهــور التكنولوجيات الجديدة
ّ
وانـتـشـ ّـارهــا ،ال ــذي يـشــكــل مـصــدر ف ــرص ،مــن شــأنــه أيضًا
أن يـخــل بالتفوق التكنولوجي للجيوش الغربية ويضعف
صناعاتها الدفاعية».
من جهته ،يــرى املــؤرخ واملتخصص في الجيواستراتيجيا
والرئيس املؤسس للمعهد الفرنسي للتحليل االستراتيجي
فرنسوا جيريهّ ،أن الهدف هو «رفع مستوى الدفاع املتراجع
ً
أص ــا وال ــذي فقد مــا يـقــارب الستني ألـفــا مــن قــوتــه العاملة،
ويـعــانــي مــن نـقــص فــي امل ـعــدات وتــأخــر فــي الـ ًتـحــديــث .إذن،
يعكس مشروع قانون البرمجة العسكرية ،رغبة في استعادة
ُ
مستوى كان قد ف ِق َد ،وذلك من خالل توفير وسائل لتجديد
ّ
ويخصص جزء كبير من املوازنة
الجيش وتحديث معداته».
ّ
النووية بغية تمكني فرنسا من الحفاظ
لتحديث قـ ّـوة الــردع
ّ
على عتبة قـ ّـوتـهــا .ووف ــق جـيــريــه ،ف ــإن فرنسا «تـحـتــاج إلى
تجديد ّ
غواصاتها النوويةوصواريخ الجو ـ أرض ذات املدى
املتوسط ،وهما قوتا ردع مكلفتان للغاية».
ِّ
بيير كونيسا ،وهــو أسـتــاذ ال ـتــاريــخ ومـتـخــرج فــي املــدرســة
الــوطـنـيــة لـ ــإدارة وعـضــو ســابــق فــي اللجنة االستراتيجية
ُ ِّ
ذك ُر َّ
بأن «برامج تحديث التكنولوجيا النووية
لوزارة الدفاع ،ي
فرنسا كما يصفها شارل ديغول» .ويوضح
هي جوهر ّقوة
ّ
ّ
ّأن هــذه الحاجة ال تقل أهمية عن ضــرورة تحديث القدرات
الــدفــاعـيــة التقليدية (امل ــدرع ــات وزوارق ال ــدوري ــات البحرية
وطــائــرات االسـتـطــاع الخفيفة ،وغـيــرهــا) .لـكـ ّـن الخبير في
ال ـشــؤون االستراتيجية الــدولـ ّـيــة والـعـسـكـ ّ
ـريــة ،يلفت إلــى ّأن
ال ــزي ــادة فــي االع ـت ـمــادات املـخـ ّـصـصــة لـلــدفــاع هــي فــي الــوقــت
الحالي «التزام أخالقي وليست التزامًا ماليًا» .ومن املتوقع أن
ُيعرض قانون البرمجة أمام البرملان في الصيف املقبل ،وهو
يحمل الكثير من الجوانب االفتراضية .ويشرح كونيسا أنه
ّ
العسكرية ،فإن جميع
«إذا ما استثنينا أول قانون للبرمجة
القوانني األخرى واجهت قيودًا تتعلق باملوازنة .وبرغم إعالن
ماكرون أن جميع االلتزامات مغطاة قطعًا حتى عام ،2023
ّ
فإنه ليس هناك ما يضمن ّأن الحكومة املقبلة ستلتزم ذلك».
عــاوة على ذلــك ،وفــي سياق جيوسياسي ّ
متغير ،ما زالت
املصالح والتحديات االستراتيجية في مرحلة إعادة تعريف.
ّ
التصور االستراتيجي الفرنسي قــد نــأى بنفسه
وإذا كــان
ّ
حتى اللحظة عن املقاربة األميركية ،فإن من غير املستبعد
أن ن ــرى فــي املـسـتـقـبــل ت ـقــاربــا أك ـبــر بـيـنـهـمــا .وك ـمــا يشير
فرانسوا جيريهّ ،
فإن «رؤية (فرنسا) للتحديات والتهديدات
تختلف اليوم كثيرًا عن رؤيــة الــواليــات املتحدة .ففي نشرة
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يصور البينتاغون الصني
ّ
وروسيا على أنهما منافسان استراتيجيان على الصعيد
ّ ًّ
الدولي ،ويعد ّ كل من كوريا الشمالية وإيران مصدر تهديد.
وهذا أمر محل نقاش وال يتوافق مع الرؤية الفرنسية التي ال
ترى لنفسها ً
أعداء في ما عدا التهديدات اإلرهابية وبرنامج
بيونغ يانغ البالستي» .يتوافق هذا االستنتاج جزئيًا مع رأي
بيير كونيسا الذي يشير إلى ّ
تغير في املوقف اإلستراتيجي
لفرنسا منذ وصول الرئيس إيمانويل ماكرون ،إلى السلطة،
ال ــذي أع ــاد الـتــواصــل مــع نـظـيــره الــروســي فــاديـمـيــر بــوتــن،
على الــرغــم مــن حــالــة التنافر املستمرة بــن البلدين بشأن
شبه جزيرة القرم وأوكرانيا .ويدين كونيسا سياسة الكيل
بمكيالني (التي تتوارى خلف خطاب نمطي عن الديموقراطية
وح ـقــوق اإلن ـس ــان) الـتــي تحكم عــاقــات أوروبـ ــا بموسكو.
ويضيف ّأن« :انفصال شبه جزيرة القرم الذي تريده موسكو
هو نفسه الــذي ّأيــده الغربيون عند استقالل كوسوفو عن
صربيا».
ّ
ّ
بعاملية التهديدات األمنية
وفــي الــوضــع الحالي الــذي يتسم
ّ
وتقلب التحالفات التقليدية ،والــذي يدعم تشخيص وزيــرة
ّ
الـجـيــوش الفرنسية فـلــورانــس بــارلــي( ،يفيد بــأنــه ال يمكن
الفرنسيني «أن يعتمدوا في كل مكان ودائمًا» على «شركائهم

التقليديني») ،تدعو الوثيقة االستراتيجية إلى الحفاظ على
«نموذج الجيش املتكامل» مع طموح مــزدوج« :الحفاظ على
االستقاللية االستراتيجية» لفرنسا و«املـســاعــدة فــي بناء
أوروبا أقوى في مواجهة تضاعف التحديات املشتركة» .وقد
ّ
أثــارت الـعــودة الدراماتيكية إلــى أحـ ّ
األميركية،
ـاديــة (الـقــرار)
ّ
ال ـن ـقــاش م ـجــددًا فــي االسـتـقــالـ ّـيــة االسـتــراتـيـجــيــة لــاتـحــاد
األوروبي.
ّ
ويشرح فرنسوا جيريه أن هذا هو الهدف الذي تسعى إليه
كل من فرنسا وأملانيا اللتان «ترغبان في تعزيز التعاون على
املستويني االقـتـصــادي والصناعي لتطوير ق ــدرات دفاعية
أكـثــر اسـتـقــالـ ّـيــة ،ول ـكــن دائ ـمــا فــي إط ــار حـلــف األطـلـســي».
ّ
االستراتيجية
ويـشـيــر بيير كونيسا إلــى أن االسـتـقــالـ ّـيــة
ت ــؤدي حـصـرًا إلــى تطوير ق ــدرات «التقييم» االستراتيجية
من خالل األقمار الصناعية ووسائل االستهداف ،ما يتيح
تقدير األزم ــات ال ــذي يجلبه
لــأوروبـيــن ،بــالــدلـيــل ،مناقشة
ّ
يتعلق بالوسائل العسكريةّ
األميركيون .في املقابل ،و«في ما
إلدارة األزم ــات ،مــا زال األوروب ـيــون يعتمدون اعتمادًا كليًا
على حلف األطلسي ،بما ّأن دولـهــم مجتمعة ال تملك قـ ّـوة
الـبــرنــامــج الــدفــاعــي لـلـبـنـتــاغــون» .ولـلـحـ ّـد مــن ه ــذا االعـتـمــاد
عـلــى ال ـق ــدرات األم ـيــركـ ّـيــة ،أق ـ ّـر قــانــون الـبــرمـجــة العسكرية
استثمارات كبيرة في مجال االستخبارات من خالل امتالك
مجموعة مــن األقـمــار الصناعية للتصوير االستخباراتي
الكهرومغناطيسي والـتـنـ ّـصــت .لـكـ ّـن بـنــاء هــذه االستقاللية
ّ
ّ
أوروبية ّ
موحدة.
دفاعية
االستراتيجية يصطدم بغياب ثقافة
ويختم بيير كونيسا بالقول إن هناك «تنافرًا عميقًا بني دول،
مثل فرنسا ،تريد القضاء على التهديدات من خالل املشاركة
في عمليات خارجية والــدول االسكندنافية التي ،على غرار
السويد ،تدعو إلى الحياد».

