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مقدمة
ر لمشـــروع »االستقالل اإلســـتراتيجي«، الذي طرحته فرنسا، من زوايا مختلفة في 

َ
ُينظ

ل االتحاد األوروبي من   هذا المشروع سُيحوِّ
َّ

ى دول االتحاد األوروبي، إذ ترى باريس أن
َّ
شت

 عن الواليات المتحدة. وقد حِظيت 
ّ

ة اقتصادية إلى العب جيوسياسي دولي مستِقل قوَّ

هذه الفكرة بشـــعبي�ة في أوروبا، ال سّيما خالل عهد الرئيس األمريكي دونالد ترامب 

2م(، حيث لم تُكن التبعية األوروبي�ة المتن�امية لواشنطن في  0 ى بداية 21
َّ
2م حت 017(

2م(.  2م-017 ذلك الحين مرغوبة، بالمقارنة بعهد الرئيس األســـبق باراك أوباما )009

رص 
ُ
ق المشروع، وف

ُّ
يات التي تقف أمام تحق

ِّ
سُين�اقش هذا التقرير حجم العوائق والتحد

 
ًّ

نجاح هذا المشروع الفرنسي للوصول إلى أن تكون أوروبا العًبا جيوسياسًيا دولًيا مستِقال

عن الواليات المتحدة.
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يات أمام المشروع اًل: العوائق والتحدِّ أوَّ

 دولة علـــى عالقاتهـــا الثن�ائي�ة مع 
ّ

تقف المصالح المتضاربة لدول أوروبا وتركيز ُكل

 هناك 
َّ

 أمام تحقيق »االستقالل اإلستراتيجي« األوروبي، كما أن
ً

 رئيسة
ً

واشنطن عقبة

 
ً

ال
ُّ
 االتحاد األوروبي -في غرضه ومفهومه األساســـي- ليس تكت

َّ
خرى، وهي أن

ُ
 أ

ً
عقبـــة

ة، ومن المهم التركيز على هذه الحقيقة عند الحديث عن إنشاء أوروبا  الستعراض القوَّ

ة. بالنسبة لمعظم دول أوروبا، كان إنشاء سوق مشتركة الدافَع وراء االنضمام لالتحاد  قويَّ

األوروبي، وبدأ هذا المشروع االقتصادي عام 1957م بإبرام »اتفاقية روما«، التي كانت 

ا لتكاُمل السوق األوروبي�ة المشتركة. 
ً

ل االقتصادي األوروبي، وتجسيد
ُّ
نواة هذا التكت

 الســـبب الذي يمنع االتحـــاد األوروبي من أن يصبح 
َّ

ـــح هذا الدافع االقتصادي أن
ِّ

ويوض

 على المسرح الدولي، ليس نقص اإلمكانات، بل غياب اإلرادة السياسية، 
ً

ة
َّ
 مستِقل

ً
ة قوَّ

خرى في 
ُ
 أ

ٌ
ل عقبة

َّ
جِمع دوُل االتحاد األوروبي على رؤية جيوسياســـية واحدة. وتتمث

ُ
إذ ال ت

 األطراف الفاعلة 
ّ

َعد
ُ

 المشروع الفرنســـي يقوم على دعم الســـيادة األوروبي�ة، بينما ت
َّ

أن

ة جزًءا من النظام االقتصادي الدولي القائم على القواعد األمريكية.  األوروبيـــ�ة الخاصَّ

20م، دعا الرئيُس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيَس  وخالل الفترة من 2019م إلى 20

الروســـي فالديمير بوتين لبدء حوار مع روسيا دون مشاورات، مع باقي شُركاء باريس 

ين في االتحاد األوروبي، وهذا أحد األســـباب وراء عدم تأيي�د دول البلطيق أو دول  المهمِّ

ة للمشروع الفرنسي. وُيضاف إلى ذلك تصريح ماكرون  أوروبا الشرقية بصورة خاصَّ

ى هذا 
َّ

 دماغًيا«، وقد أد
ٌ

ت  »الناتو ميِّ
َّ

ة »إيكونوميست«، بأن
َّ
في مقابلة أجرتها معه مجل

حادي الجانب نحو روسيا، إلى تقويض مصداقية 
ُ
ك الفرنسي أ االنتقاد لـ »الناتو« والتحرُّ

 المشـــروع الفرنسي 
َّ

ماكرون عند غالبي�ة دول أوروبا والواليات المتحدة، ومن ثمَّ يب�دو أن

 الفرنسيين لطالما 
َّ

 القول، فإن
َّ

 عنه. وإن صح
ً

 لحلف شمال األطلسي، وليس بديال
ٌ

ل مكمِّ

اع 
َّ
 واقعية ُصن

َّ
 لمواجهة الواليات المتحدة و»الناتو«، وإن

ً
وا االتحاد األوروبي وســـيلة

ُّ
عد

مون مبادرة مشـــروع باريس 
ِّ

ـــا براغماتًي�ا، ويقد
ً

ِخذون موقف
ّ
القرار في فرنســـا جعلتهم يت

 
َّ

اع القرار الفرنسيين بأن
َّ
 له. ويؤمن ُصن

ً
 لـ »الناتو«، وليست منافســـة

ٌ
لة ها مكمِّ

َّ
على أن

ية مشروع  ســـاعدهم في إقناع غالبي�ة أعضاء االتحاد األوروبي بأهمِّ
ُ

هذه البراغماتي�ة، ست

الدفاع األوروبي.

ة  ر 30 من رؤســـاء الدول األعضـــاء فيه -خالل القمَّ ومن جانب حلف الناتو، فقد قرَّ

 
َ
الثامنة والعشرين للحلف التي ُعِقدت في بروكســـل االثنين 14 يونيو 2021م- تعزيز

https://carnegieeurope.eu/2021/03/08/eu-s-strategic-autonomy-trap-pub-83955
https://www.economist.com/europe/2019/11/07/emmanuel-macron-warns-europe-nato-is-becoming-brain-dead
https://www.institutmontaigne.org/blog/la-diplomatie-demmanuel-macron-ou-le-risque-de-la-solitude-strategique
https://www.institutmontaigne.org/blog/la-diplomatie-demmanuel-macron-ou-le-risque-de-la-solitude-strategique


مستقبل »الناتو« ومشروع »االستقالل اإلستراتيجي« األوروبي 4

ل األهداف الثالثة الرئيسة 
َّ
شراكتهم األمني�ة، وفتح فصل جديد في تاريخ الحلف. وتتمث

ل أعمال روسيا 
ِّ
لحلف الناتو في: الدفاع الجماعي، وإدارة األزمات، واألمن التعاوني. وتشك

ف الدفاع الجماعي، لكن خطر اإلرهاب المتن�امي بات 
ُ
د تحال

ِّ
»العدواني�ة« أهم خطٍر يهد

ة »الناتو«  ز عليها أجندة دول حلف الناتو منذ عام 2001م. ثمَّ كشـــفت قمَّ
ِّ

 ترك
ً

أولوية

ل في بروز الصين ونفوذها 
َّ
الثامنة والعشـــرين لعام 2021 عن تهديد جديد للحلف، يتمث

ة، إذ »دعا قادة  على الســـاحة الدولية، وُطِرح هذا التهديد على طاولة النقاش خالل القمَّ

ف بمسؤولية في النظام الدولي،  »الناتو« الصين إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية، والتصرُّ

يات التي يفرضها النفـــوذ الصيني المتن�امي، 
ِّ

ي للتحد
ِّ

فقـــوا على الحاجة إلـــى التصد
ّ
وات

وسياسات الصين الدولية، وإلى التعامل مع الصين للدفاع عن مصالح الحلف األمني�ة«.

وكما ذكرت كوري شيك في كتابها »الممّر اآلمن: االنتقال من الهيمنة البريطاني�ة 

 التهديد الصيني الجديد للنظام الدولي القائم على القوانين، يب�دو 
َّ

إلى األمريكية«، فـــإن

مي من القيادة البريطاني�ة إلى القيادة األمريكيـــة للعالم، خالل 
ْ
ُمغايًرا لالنتقال الِســـل

ي الصيني الجديد على رأس أجندة دول »الناتو« 
ِّ

القرن العشرين، وسيكون هذا التحد

 دولة في الحلف بصورة 
ّ

 الخطر الصيني ال يقتصر على ُكل
َّ

في المستقبل المنظور؛ ألن

قتـــه الصين من إنجازات في التقني�ات 
َّ

د الحلف نفســـه؛ نظًرا لما حق
ّ

منفـــردة، بل يهد

التها في أفريقيا 
ُّ

العسكرية، وبسبب أنشطتها المتزايدة في المجال السيبراني، وتدخ

ل المسار القادم لـ »الناتو« 
َّ
ما يتمث وأمريكا الالتيني�ة وآسيا والشرق األوسط؛ وبالتالي فُربَّ

ف مناهض للغرب، ومناهض للهيمنة بين الصين 
ُ
-كحلف عسكري- في منع إنشاء تحال

وروسيا وأفغانستان تحت ُحكم »طالبان« وإيران.

ر على مستقبل 
ِّ
وى غير الغربي�ة، مثل روسيا والصين، يؤث

ُ
 النفوذ المتن�امي للق

َّ
كما أن

ف عســـكري- أن يضع دراســـة األنشـــطة 
ُ
ســـوريا؛ وبالتالي على »الناتو« -كتحال

د نفوذ دول الحلف في إدارة األزمات 
َّ

الدبلوماسية/العسكرية غير الغربي�ة، التي تهد

وى الجديدة 
ُ

ي لصعود هـــذه الق
ِّ

على رأس أجندته. وســـتكون العقبة األهّم في التصد

ي الصيني 
ِّ

 مشـــترك على التحد
ّ

االنقســـامات بين دول »الناتو«، إذ ال ُيجِمعون على رد

دي الحوار   حالي بين مؤيِّ
ٌ

ن بعض الدعم من روســـيا(، حيث يدور جدل )الذي قد يتضمَّ

ع النفوذ الصيني والروســـي في الشرق األوسط 
ْ

واالحتواء الغربيين، ومن يرْون ضرورة رد

وجنوب آسيا وآسيا الوسطى والقوقاز. وال ينبغي على أطراف هذا الجدل إخفاء مصلحتهم 

ٍل مشتركة 
ُ
ف عسكري، يقوم على ِقَيٍم ديموقراطية، وُمث

ُ
المشتركة في الحفاظ على تحال

https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_184998.htm?selectedLocale=en
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_184998.htm?selectedLocale=en
https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674975071
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 من 
ّ

يات القديمة، الُبد
ِّ

يات الجديدة والتحد
ِّ

في حقوق اإلنســـان. ولمواجهة هذه التحد

ف العسكري )الناتو(، ال سّيما 
ُ
ية تعزيز العالقات السياسية، التي تربط التحال إدراك أهمِّ

ل أفغانســـتان تحت ُحكم »طالبان« إلى قاعدة إقليمية  عند التفكير في احتمالية تحوُّ

ا عند النظر إلى النفوذ الروسي 
ً

لإلرهاب الدولي، وإلى دولة موالية للصين، ال ســـّيما أيض

المتن�امي في ســـوريا، وإلى احتمالية تهميـــش دول »الناتو« في العملية الدبلوماســـية 

ذ في 
ُ

قة بإنهاء الحرب في سوريا )محادثات أستانة(. وعلى دول »الناتو« أن تأخ
ِّ
المتعل

الُحسبان الرابط الجديد بين النزاعات في سوريا ولبن�ان وجنوب القوقاز )حرب كاراباخ(، 

ك المقاتلون  ث في المسرح األفغاني/الباكستاني؛ ففي مناطق النزاع تلك يتحرَّ
ُ

وما يحد

خـــرى؛ وبالتالي فعلى 
ُ
)الميليشـــيات الشـــيعية والمرتزقة األتراك( من معركة إلى أ

»الناتو« إعادة النظر في نهجه اإلقليمي تجاه دور الفاعلين العسكريين من غير الدول 

سات الوطني�ة في بلدان مثل  ما في أعقاب إضعاف المؤسَّ في الحرب الحديث�ة، ال ســـيِّ

سوريا والعراق وأفغانستان، ونقل وانتشار التقني�ات العسكرية الجديدة بين األطراف 

الفاعلـــة من غير الدول المعادية للغرب، مثل حزب هللا والميليشـــيات الشـــيعية في 

ســـوريا والعراق والحوثيين في اليمن و»داعش« و»طالبان« في أفغانستان وباكستان، 

رة والصواريخ البالستي�ة كثيًرا  ر التقني�ات العســـكرية مثل الطائرات المسيَّ ل تطوُّ إذ سهَّ

 
ّ

دراتها في المجالْين الدفاعي والهجومي. ويجب أن يُرد
ُ

على هذه الجماعات، تحســـين ق

ه مسألة الدعم الروسي/الصيني لهذه 
ّ

»الناتو« على هذه الوقائع الجديدة، وأن يشمل رد

ا إيران؛ فالردود غير المتماثلة واألنشطة الهجين�ة، التي  الجماعات، أو العالقات معها. أمَّ

ا تقليدًيا من »الناتو« عليها، 
ًّ

تقوم بها على سبي�ل المثال، من األسباب التي تســـتلِزم رد

لكن ذلك لم يُعد كافًيا لحماية أمن دول الحلف.

فقـــي )بين الدول غير 
ُ
 آخر يكُمن في االنتشـــار النووي األ

ٍّ
ا تحد

ً
وأمام »الناتو« أيض

النوويـــة(، والعمودي )زيادة ترســـانة الدول النووية(، ومن ثمَّ يجب أن ينَصّب تركيز 

دول الحلف على األنشـــطة النووية الروســـية والصيني�ة، وعلى تنقيح إستراتيجية دول 

، مثل إيران.
ً

 مستقبال
ً

»الناتو« الدبلوماسية تجاه الدول، التي قد تصبح نووية

ثانًيا: ُفرص نجاح المشروع

 هذه الظروف، هل يمكن تحقيق مشروع »االستقالل اإلستراتيجي« األوروبي، 
ّ

في ِظل

أو إنشـــاء »ركيزة أوروبي�ة« داخل حلف الناتو؟ ُهناك ُبعدين يمكن مناقشتهما، وهي 

https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780429306716-10/beyond-horizontal-vertical-proliferation-towards-integrated-approach-nuclear-weapons-material-clifford-singer
https://www.lefigaro.fr/international/les-europeens-doivent-sortir-de-la-naivete-vis-a-vis-des-etats-unis-et-se-faire-respecter-dit-macron-20210928
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: ال يمكن إغفال مخاوف حلف شمال األطلسي واالتحاد األوروبي من تركيا، بعد 
ً

ال أوَّ

شـــرائها نظام الصواريخ الروسي إس400، وتدريب�اتها العسكرية في شرق البحر األبيض 

ب الصدام 
ُّ
ف إلى تجن

ُ
 النزاع، التي تهد

ّ
 بآلية فض

ً
 ملتزمة

ّ
ل

َ
المتوسط،   وما إذا كانت ستظ

ت تركيا عضًوا ملتزًما 
َّ
ى في حال ظل

َّ
المباشر بينها وبين اليونان )آلية خّط االتصال(. وحت

ا لما ذكره األمين العام 
ً

ة خالفات كبيرة بين أعضاء الحلف. ووفق بحلف الناتو، فإن ثمَّ

 هذه الخالفات، والتخفيف من 
ّ

درة الكاملة على حل
ُ

 الحلف يملك الق
َّ

لحلف الناتو، فإن

ف 
َّ
ط؛ نظًرا للوجود العسكري المكث مخاطر أّي حادثة عسكرية تقع شرق البحر المتوسِّ

ف العسكري اليوناني-
ُ
ف التحال

ُ
للقّوات اليوناني�ة والتركية. وعلى الرغم من ذلك، يهد

 مباشرة  ، وتعكس 
ً

ركي الملموس ألثين�ا مواجهة
ُ

الفرنسي لمواجهة التهديد العســـكري الت

هذه الشراكة العسكرية الجديدة اإلرادة السياسية لعضوي »الناتو« )اليونان وفرنسا(، 

 عضو ثالث في الناتو )تركيا(.
ّ

الهادفة إلى التجهيز لمواجهة عسكرية ضد

 الدور األوروبي في الساحة 
َّ

ا الُبعد الثاني الذي يجب تســـليط الضوء عليه، فهو أن أمَّ

ِفق ميركل ودراجي وسانشيز ومورافيكي 
ّ
الدولية ال يزال مسألة خالف في أوروبا، إذ تت

ة حلف الناتو، فيمـــا يرى عديد من قادة  ة أوروبـــا ال يتن�افى مع تعزيز قوَّ علـــى أن تعزيز قوَّ

تها  ز قوَّ
ِّ
عز

ُ
ة أوروبـــا االقتصادية ســـت  قوَّ

َّ
أوروبـــا -بمـــن فيهم المستشـــارة األلمانيـــ�ة- أن

ا دول البلطيق فال تزال غير  السياســـية، وال تقصرها على مشـــروع الدفاع المشترك. أمَّ

ث 
ُّ

د التحد ه »بمجرَّ
َّ
مقتنعة بالفكرة الفرنسية، إذ ذكر أحد الدبلوماسيين الفرنسيين أن

دون الناتو، الناتو، الناتو«. ولم 
ِّ

إليهم عن االستقالل اإلســـتراتيجي لالتحاد األوروبي يرد

ى اآلن بتصريحات بايدن، التي يدعو فيها ضمنًي�ا إلى تعزيز الدفاع 
َّ
ر دول البلطيق حت

َّ
تت�أث

 
ً

ر على حلف الناتو مشـــكلة  تلك البلدان أّي تهديد حقيقي أو ُمتصوَّ
ّ

األوروبـــي، إذ تُعد

ح أن تعكـــس رؤية الحلف »الورقة  وجودية؛ بســـبب مجاورة روســـيا لها. ومن المرجَّ

ر في عام 2022م أثن�اء 
َ

نش
ُ

البيضاء The White Paper« بشـــأن الدفاع األوروبي -التي ست

 باريس في »االســـتقالل اإلستراتيجي«. وقبل 
َ

رئاسة فرنســـا لالتحاد األوروبي- طموح

مها الممثل السامي جوزيب بوريل في منتصف نوفمبر 2021م 
ِّ

اعتمادها الرسمي، سيقد

إلـــى وزراء دفاع االتحاد األوروبي، ثمَّ تن�اقشـــها الدول األعضاء فـــي االتحاد األوروبي في 

ديســـمبر. ولن تقضي هذه الورقة علـــى انعدام إجماع دول االتحاد األوروبي في مســـألة 

ب على الخالفات الداخليـــة األوروبي�ة 
ُّ
»االســـتقالل اإلســـتراتيجي« األوروبي، وللتغل

ن على محتـــوى »الورقة البيضاء« تحديد المصالح األوروبي�ة المشـــتركة، ال  ســـيتعيَّ

https://www.aa.com.tr/en/europe/greece-ready-for-dialogue-with-turkey-greek-premier/1997444
https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_182812.htm
https://www.lefigaro.fr/international/defense-europeenne-emmanuel-macron-tente-d-enroler-les-europeens-sur-l-autonomie-strategique-20211006
https://www.lefigaro.fr/international/defense-europeenne-emmanuel-macron-tente-d-enroler-les-europeens-sur-l-autonomie-strategique-20211006
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ق بالتعاُمل مع جيـــران االتحاد األوروبي، إذ ال يحظى المقترح الفرنســـي 
َّ
ســـّيما فيما يتعل

-الرامي إلى تحقيق »االستقالل اإلستراتيجي« األوروبي وتقليل االعتماد على الواليات 

المتحدة- باإلجماع بين الـــدول األعضاء في االتحاد األوروبي البالغ عددها 27 دولة، وقد 

ف باستقاللية.   الواليات المتحدة عن التصرُّ
َ
أثبت االنسحاب الفوضوي من كابول عجز

وفي أعقاب اتفاقية أوكوس الثالثي�ة بين أستراليا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة، 

 مع اليونان بتسليمها 
ً

ا رئيسية
ً

عت عقود
َّ

ها وق
َّ
رت فرنسا التزامها تجاه »الناتو«، لكن كرَّ

فرقاطات وطرادات، باإلضافة إلى طلب حديث لشـــراء طائرات »رافال« الفرنسية. 

نت   هذه العقود تضمَّ
َّ

دها، ال سّيما أن
ِّ

 اليوناني�ة-الفرنسية خطًرا يهد
َ

 تركيا الشراكة
ُّ

ُعد
َ
وت

ز  ا للمساعدة المتب�ادلة. وفي هذا السياق، هل يمكن أن يواجه الجيش التركي المجهَّ
ً

بن�د

بغواصات ألماني�ة في يوٍم ما، السفن اليوناني�ة، التي باعتها فرنسا لليونان في بحر إيجه؟

درة 
ُ

ف تحقيق »االســـتقالل اإلســـتراتيجي« األوروبـــي على ق
َّ

وفي النهاية، ســـيتوق

مة أوروبي�ة 
َّ

الدبلوماسيين الفرنســـيين على إقناع ُحلفائهم األوروبيين بضرورة وجود منظ

ـــا على قبول الواليات 
ً

جديـــدة إلى جانب »الناتو«، وســـيعتمد تحقيق المشـــروع أيض

 الرئيس األمريكي جو بايدن لدوافع سياسية، لكن من 
ُ

المتحدة، وقد تواِفق عليه إدارة

ا من »البنت�اغون«.
ً

 رفض
َ

ح أن يواجه الُمرجَّ

https://www.nytimes.com/2000/09/20/world/suave-rival-has-words-for-the-us-en-garde.html
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