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وتذكرنا الطموحات التحریفیة  أعادت السنوات القلیلة الماضیة المأساة إلى حیاتنا والقدر إلى وطننا.
المستفحلة، واالنتھازیة غیر المقیدة،  وأزمات الصحة و المناخ، وعودة الحرب الشدیدة على األراضي 

ني والدولي في مجاالت الغذاء و االقتصاد و األوروبیة، باالرتباط المتبادل العمیق بین المشھدین الوط
  الطاقة.  تأخذ مسألة سیادتنا ومقاومتنا في عالم مترابط منعطفًا جدیًدا .

، اتخذت فرنسا خیار إعادة االستثمار في جیوشھا، نشر استراتیجیة السیادة الفرنسیة 2017منذ عام 
وساھم العامان الماضیان في تسریع واألوروبیة في مواجھة اضطرابات في التوازنات العالمیة.  

 وتكثیف التحّوالت.

یحمل تفكك النظام العالمي تحدیات ومخاطر یتوجب علینا التعامل معھا للحفاظ على حریتنا.  في 
مواجھة الحرب الھجینة الُمعولمة ھذه، رغبت في نھج وطني یمیل إلى االستمرار ویضاف إلى البوصلة 

المعتمدة في ظل الرئاسة الفرنسیة والمفھوم االستراتیجي لحلف الناتو  االستراتیجیة لالتحاد األوروبي
)OTAN والذي تم اعتماده أیًضا في تلك السنة.2019) الذي تم إطالقھ بناًء على طلبنا في عام ،  

تبقى ذات صلة بواقعنا  2017ویمكننا القول أن المعاینات واالستنتاجات التي توصلنا إلیھا في سنة 
م نكن مخطئین، لذلك توجد استمراریة في رؤیتنا، ولكن استمراریة لیست خموًال في مواجھة الحالي.  ل

التاریخ الذي یتقوى ویتسارع. حان الوقت لتعبئة شاملة أكثر لتسلیح أنفسنا بشكل أفضل من جمیع 
ستراتیجیة. یتعلق األمر بتحدید تحالیلنا من أجل النواحي في مواجھة التحدیات التاریخیة لعالم یمیز بین المنافسة االستراتیجیة والمواجھة اال

  استخالص استنتاجات فعّالة.

قد عززت دورھا كقوة توازنات، موّحدة، مشعّة، مؤثّرة، محركة لالستقالل الذاتي األوروبي، وأن تتحمل  2030أرید فرنسا أن تكون في عام 
  لحفاظ على آلیات االتفاقات المتعددة األطراف القائمة على القانون الدولي. مسؤولیاتھا من خالل المساھمة، كشریك موثوق بھ ومتضامن، في ا

 ) بتعزیز استقالل وقوة أمتنا في السیاق االستراتیجي الجدید الذي نعیشھ. RNSتسمح استنتاجات المجلة االستراتیجیة الوطنیة (
         

 

 إیمانویل ماكرون
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ات�ج�ةتقدير البيئة    االس�ت
 

ي  )1
اير/شباط  24�مثل الغزو الرو�ي ألوكران�ا �ف ا.   2022ف�ب ات�ج�� ا اس�ت

�
 ، من جهة، إ� جانب التطورات اله�كل�ة األخرى، صحة معاينةفهو يؤكد انزالق

ات�ج�ة للدفاع واألمن القو�ي لعام  ي عام 2017تطّور التهد�د المستخلص من المجلة االس�ت
ي تم تحديثها �ف .  و�حرض، من جهة أخرى، 2021، واليت

ات�ج�ة الرام�ة إ� تع��ز قواتنا األخ  نا و���ــــع ع�نة أداة الدفاع لدينا. الق�ة ومرونتنا وتوط�د حلفائع� تكي�ف استجابتنا االس�ت

 

ي مفاه�م تأ��د. فرضت  )2 ات�ج�ات العدوان�ة، اليت ه�ب أو االس�ت ، وآثار مواقف ال�ت ات�ج�ة، و�ضعاف أدوات بن�ة األمن الجما�ي �شد�د المنافسة االس�ت
ه�ب، ف أنماط العمل العسكري وغ�ي العسكري، والتالعب بالمعلومات، وحيت التهد�د النووي لغرض ال�ت ي المجلة االس�ت  تخلط بني

ات�ج�ة الموصوفة �ف
ف مواطنينا.  ،2017لعلم  ي أعني

ف العالم، وال س�ما �ف ي أعني
نتنفسها �ف ي �س� إ� تحقيق أجندات  واق�ت إزالة القيود عن القوى العالم�ة واإلقل�م�ة اليت

اجعات االنعزال�ة أو اله ب االنتشار، سواًء كان من ناح�ة أخرى، فإن عواق��ات�ة. تح��ف�ة وس�اسات عسك��ة انتهاز�ة مع تع��ز االتجاە نحو ال�ت
ي ال  ا أو غ�ي ذلك، واستمرار التهد�د اإلرهايب ا �فرضون أنفسهم. و تكنولوج�� تضاف إ� هذە الصورة تحد�ات عالم�ة رئ�س�ة أخرى �مكنها يزالون أ�ض�

، الهجرة؛ الد�موغ ي
 راف�ا، إلخ. أن تغذي اختالالت هامة، مثل آثار تغ�ي المناخ: الحصول ع� الماء، انعدام األمن الغذايئ

 
، فضالاستجابتنا الشاملة ��عة، و���ــــع جهودنا الرام�ة إ� تع��ز بروز مف تتطلب منا هذە المعاينة تكي�ف )3 ي ك للدفاع األورويب  هوم مش�ت

، وتع��ز نقاط قواتنا األخالق�ة، مرونتنا وتحالفاتنا.   ي ، وتحد�ث أداة دفاعنا الوطيف ي ات��ب ي تعكما عن استقالله االس�ت
  أوكران�ا توافق قرارزز الحرب �ف

ي عام 
 �شأن ع�نة أداتنا الدفاع�ة.  2017رئ�س الجمهور�ة المتخذ �ف

 

ي �شهد تطورا )4 ي مواجهة التهد�دات اليت
ي �ف ات��ب ت توط�د. �جب علينا مواصلة جهودنا المبذولة، ول�ن مع ���ــــع وتكي�ف واستكمال موقفنا االس�ت

تها وطب�عتها ونطاقها. دون أن تحل محل  ي وت�ي
ي إطار �شهد شدة التهد�دات اإلرهاب�ة أو إدارة األزمات،�ف

عال�ة للمواجهة  تندرج التهد�دات �ف
ون�ة والرقم�ة، و  ات�ج�ات "الهجينة" (الهجمات اإلل��ت ف القوات النظام�ة واالس�ت قاء الثقل ع� الفضاء) أو الحرمان من الوصول إللالمحتملة بني

ي التدفقا
 ت اللوجست�ة أو البيف التحت�ة، والفضاءات الج��ة والبح��ة). مصالحنا (استغالل نقاط الضعف �ف

 

ات�ج�ة، والتمحور ، ومنح نفسها الوسائل الالزمة لالنتقال إ� اقتصاد حرب، وتكي�ف نقاط وجودمن خالل تع��ز مرونتها  )5 ا لمصالحها االس�ت  ها وفق�
 شد�دة ال�ثافةنحو مناطق �اع جد�دة و 

ً
ا شام�  امل كقوة توازنات وتع��ز نظام دو�ي  للعب دورها بال�، فإن فر�سا تتبيف نهج�

ي 
كائها بغ�ة تع��ز االستقرار واألمن �ف ا العمل ع� دعم تع��ز س�ادة �ش م أ�ض� ف ام القانون وتعدد�ة األطراف. وتع�ت المناطق  مستقر، ع� أساس اح�ت

 المعن�ة. 

 

وري للغا�ة مواصلة جهودنا الرام�ة إ�هذە المالحظة تجعل  )6 ، فضً� عن استقالليته  من ال�ف ي ك للدفاع األورويب تع��ز بروز وتنف�ذ مفهوم مش�ت
ا�اتنا المختلفة، من خالل حما�ة أنفسنا من اآلثار  ي منظمة حلف شمال األطل�ي (الناتو) و�ش

ات�ج�ة، المكملة لمشاركتنا النشطة �ف الجانب�ة االس�ت
ات�ج�ةلتغي�ي األول��ات  ف هؤالء الحلفاء. أو الجغراف�ة المتقلبة أح االس�ت ا بني

�
 �ان

 

ي السائد منذ عام  . األهداف )7 ات��ب ي التحل�ل االس�ت
ي أوكران�ا ال �شككان �ف

، إال أنهما 2017ع� الرغم من أن �سارع التدهور الشامل لبيئتنا والحرب �ف
ران مجة العسك��ة الحا�ي بناًء ع� تع��ف تم تعد�له حسب األهد ،مع ذلك ،ي�ب ات�ج�ة اله�كل�ة (إعادة تقي�م قانون ال�ب ي المجلة SOاف االس�ت

) �ف
ات�ج�ة الوطن�ة هذە.   االس�ت

 

ات�ج�ة ه�كل�ة رقم  قوةأوً�، تب�ت األساس�ات: فر�سا  )8 ي وحما�ة 1وستظل قوة تتمتع بردع نووي قوي وموثوق [اس�ت ات��ب ة مه�كلة للحوار االس�ت ف ]، م�ي
 مصالحنا الحي��ة. 

 

ي اآلخر، ما �دعم نموذ )9
ي الطرف النهايئ

ات�ج�ة �ف ، أي فر�سا موحدة ومرنة [االس�ت ف جنا و�منحه المصداق�ة هو قوتنا األخالق�ة: ف�ما يتعلق بالفر�سيني
ات�ج�ة اله�كل�ة رقم 2اله�كل�ة رقم  ات�ج�ة اله�كل�ة  ة]، مرون3]، اقتصاد قادر ع� التحّول إ� اقتصاد حرب [االس�ت ون�ة من الدرجة األو� [االس�ت إل��ت

وط ا4رقم   لس�ادة الوطن�ة. ]، �ش
 

ي س�اق متدهور. ترغب ف ،ل�ن )10
ي العالم أن �ستند إ� مبدأ الس�ادة لوحدە. �فرض مبدأ التضامن نفسه، ال س�ما �ف

ر�سا ال �مكن لقدرتنا ع� التأث�ي �ف
ا داخل المنطقة األورو��ة ا وصارم� ا مثال�� ات�ج�ة اله�كل�ة رقم -أن تكون حل�ف� ي نفس الو 5األطلس�ة [االس�ت

قت كأحد محركات االستقالل ] و�ف
ات�ج�ة اله�كل�ة رقم  ي [االس�ت ي األورويب ات��ب ات�ج�ة اله�كل�ة 6االس�ت ي عالقاتها الدبلوماس�ة الدفاع�ة، مزود أمن موثوق به [االس�ت

ا به �ف
�
ا موثوق

�
�ك ] و�ش

 ]. 7رقم 

 

ي ع� أساس  )11 ي التأث�ي مبيف ات��ب ي و . اس�ت
ا �ف ا رئ�س�� قدرتنا ع� تع��ز مصالح فر�سا ومواجهة ت�فات منافسينا ع�ب تمثل هذە الوظ�فة الجد�دة عن��

ف بأ�مله، وهو جانب أسا�ي من جوانب التعب�ي عن القوة اليوم.   شبح التهجني
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ات عمل�ات�ة  )12 ا�اتنا، �سمح لنا قدراتنا العسك��ة ب�حداث تأث�ي دفاعنا.  لصالحمن خالل دعم الردع المستند إ� القوة المعن��ة، بدعم من تحالفاتنا و�ش
ي التقدير والفهم 

ي تعد خطوة أساس�ة تع�ي معيف للحقائق والنوا�ا  -و�ي �ستند إ� القدرات الس�اد�ة، واالستقالل�ة �ف والتوقع والقرار  -اليت
ات�ج�ة اله�كل�ة رقم  ات�ج�ات العدوان�ة أ��� 8[االس�ت ي مواجهة اإلس�ت

ي المجاالت الهجينة �ف
ي التحا�ل  ]، واإلرادة والقدرة ع� العمل �ف

فأ��� والرغبة �ف
ات�ج�ة اله�كل�ة رقم  ي مجاالت ال�اع الممتدة 9من قبل منافسينا [االس�ت

]، باإلضافة إ� قدرة مثبتة ع� إجراء عمل�ات عسك��ة عال�ة ال�ثافة �ف
ات�ج�ة اله�كل�ة رقم   ]. 10[االس�ت

 

ات�ج�ة الموصوفة ع� هذا النحو تجعل من الم . اآلفاق )13 وع س�ا�ي وعسكري األهداف االس�ت ي نفس الوقت، وتط��ر نموذج مكن ه�كلة م�ش
�ف

 الج�ش
 . مجة المستقب�ي ي قانون ال�ب

 الذي سيتم إدماجه �ف

 

مجة العسك��ة المتعامل )14 شد بها عمل�ة إعادة التقي�م لقانون ال�ب ي �س�ت ح العنا� الضمن�ة اليت ات�ج�ة الوطن�ة �ش به. و�ي  تتيح هذە المجلة االس�ت
ا  � ح تفك�ي ي مجال القوى المعن��ة ومرونة األمة من خالل الخدمة الوطن�ة الشاملة تق�ت

ور�ة، ع� سب�ل المثال، �ف يرتكز ع� العمل والتحوالت ال�ف
ي سيتم ع� أساسها �سخ هذە التحّوال  ا، �سمح المجلة بوضع المبادئ اليت � . وأخ�ي ي أو اقتصاد الحرب أو ف�ما يتعلق بنموذج الج�ش المستقب�ي

ت �ف
مجة العسك��ة المقبل قانون   . 2030 -  2024ال�ب
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 المتجددة التوترات �سودە عالم 
 

 االستراتیجیة المواجھة إلى المنافسة من .1.1
 

ات�ج�ة للدفاع واألمن القو�ي لعام  )15 ات�ج�ة، الذي تم تحد�دە منذ المجلة االس�ت ي  2017أصبح تجد�د ظاهرة المنافسة االس�ت
التحد�ث  ثم �ف

ي لعام  ات��ب ي تك��نات  ، ع� أنه اتجاە ط��ل األجل، متاح2021االس�ت
، �ف ف العال�ي واإلقل��ي ها �شكل أ��� تكشف عنتتعمم و اآلن ع� المست��ني

ا  ق البحر األب�ض المتوسط.  تفاقمت الطموحات التح��ف�ة، مما أدى، من الساحل إ� المح�ط الهادئ، موضوح� ا ��ش ، إ� ظهور العد�د من رور�
ا�د، إ� منافسة متفاقمة مع عروض االنتهاز�ة غ�ي  ف المق�دة. وهكذا ننتقل من منافسة كامنة إ� مواجهة مفتوحة من جانب روس�ا، وع� نحو م�ت

ف  ابط العميق بني ي األورو��ة بال�ت
ف الشعب�ة. �ذكرنا ال��اء وأزمة المناخ وأزمات الهجرة وعودة الحرب الشد�دة ع� األرا�ف المشهد  جمهور�ة الصني

ي والدو�ي  ي المجاالت الس�اس�ة واالقتصاد�ة والطاقة والغذاء. وترسم  الوطيف
ي العمل. هذە األزمات ك�ف �مكن للنظام اللنا �ف

عال�ي أن �ق�د ح��تنا �ف
ات�ج�ة الوطن�ة لعام  ي والمفهوم 2022كما تعد المجلة االس�ت ات�ج�ة لالتحاد األورويب  للبوصلة االس�ت

ً
ا واستكما� ي لحلف شمااالس  استمرار� ات��ب ل �ت

، اللذا ات�ج�ات من خالل دمج خصوص�اتنا األطل�ي  الوطن�ة.  ن تم تبنيهما هذا العام. و�ي تهدف إ� تنف�ذ هذە االس�ت
 

ي األمم المتحدة، أو منظمة )16
اض وااللتفاف ع� النظام الدو�ي القائم ع� التعدد�ة وس�ادة القانون، سواء انعكست �ف  أصبحت ممارسات االع�ت

، معاهدة  )OIAC�ة (حظر األسلحة ال��م�ائ اع، شائعة ومتنوعة، تضاف لالنتها�ات السابقة (مبادئ هلسن�ي ف ي إعادة تنش�ط مناطق ال�ف
أو �ف

مذكرة بودا�ست، إلخ). و�شهد مجموعة االتفاقات  )،(Ciel ouvertاتفاق�ة السماوات المفتوحة ) و FNIالصوار�ــــخ النوو�ة متوسطة المدى (
ي تم وضعها منذ نها ا بتسارع حاد منذ عام والمعاي�ي اليت ، ع� الرغم من أن أسبابه غ�ي حديثة. ع� سب�ل التوضيح، 2014�ة الحرب الباردة انه�ار�

ي استقرار التوازنات األورو��ة األطلس�ة، لم يبق اليوم سوى معاهدة ستارت الجد�دة، المحك
ي ساهمت، حيت وقت ق��ب، �ف وم من االتفاق�ات اليت

ي عام 
ي تم تجاوزها و�فراغها من جوهرها عندما ال يتم التند�د و وخالفتها غ�ي مؤكدة.  2026عليها باالنتهاء �ف تجد بن�ة الحد من التسلح هذە، اليت

ا.  ف عام� ا من أي وقت آخر منذ ما �قرب من أر�عني ورة أ��� وأ��� ضعف� ، نفسها اليوم �ف  بها �شكل مبا�ش

 

 الرئ�س�ة العداوات تبلور . 2.1
 

 معلنة روس�ا: طموحات تح��ف�ة

 

ات�ج�ة ا )17 ، و تنتهج روس�ا اس�ت ي ي األمن األورويب
ي شنتها ضد أوكران�ا بتار�ــــخ لتشك�ك �ف اير/شباط  24تمثل الحرب اليت ا  2022ف�ب

�
أ��� المظاهر انكشاف

" ي إطار تنف�ذ طموحها للحصول ع� السلطة المتصّورة ع� أنها معارضة لما �ش�ي إل�ه روس�ا باسم "الغرب الجما�ي
، فضلت موسكو ووحش�ة.  �ف

ي المقام األول ع� عمل تق��ض س�ا�ي 
، مراهنة �ف ا غ�ي مبا�ش ة ط��لة نهج� : حرب المعلومات والتدخل، طرق عمل �صعب  -منذ ف�ت دبلوما�ي

ي 
ي الدخول �ف

ات�ج�ة اآلن بالرغبة �ف ن هذە االس�ت ، تق�ت ي
، وما إ� ذلك. دون أن تخت�ف مواجهة �سبها، البحث عن انفصال لدول المح�ط األطل�ي

ي روس
، تؤكد الدائرة الحا�مة �ف ي ي شنتها ع� أوكران�ا. ب�عادة كتابة التار�ــــخ وال�د الوطيف ي حرب العدوان اليت

ة، وتتجسد �ف �ا �شكل عسك��ة مبا�ش
اطوري من خالل ي أ��� طموحها اإلم�ب  منطق توازن القوى.  عليف

 

ي نها�ة هذە المحنة تحد��  )18
ا للحلف األطل�ي وأورو�ا ع� مدى العقود المقبلة، كما يؤكد بقوة س�شكل مستقبل القوة العسك��ة الروس�ة �ف � ا كب�ي

ي ( ات�ج�ة المعتمدة تحت الرئاسة الفر�س�ة لمجلس االتحاد األورويب ي المعتمد بقمة مدر�د والبوصلة االس�ت ات��ب ). وأ�ا كانت PFUEالمفهوم االس�ت
 نت�جة الحرب،

اف كب�ي لإلم ف ي است�ف
�ة والماد�ة للقوات الروس�ة. وستواجه الحاجة إ� تجد�د هذە اإلمكانات آثار العق��ات فإنها ستكون قد �سببت �ف كانات الب�ش

. و�مكن أن يؤدي الضعف  )،BITDع� االقتصاد الرو�ي والقاعدة الصناع�ة والتكنولوج�ة الدفاع�ة ( ل�ن من األرجح أن تظل ممّولة إ� حد كب�ي
ات�جيتها. المستمر لقواتها النظام�ة إ� إعطاء  ي اس�ت

ة مع تع��ز دور أسلحتها غ�ي النظام�ة �ف  أ��ب لم��د من أنماط المواجهة غ�ي المبا�ش
ً

 موسكو مجا�

 

ات�ج )19 ي من التنافس �ة الروس�ة توقع مواجهة مع موسكو �ستوجب االنفصال الذي أحدثته الحرب والرجع�ة الخ�ارات االس�ت
 -، ع� شكل ثالي�

ي إف��ق�ا، من خالل المواجهة، ع� الم -االحتجاج
ي مناطق وفضاءات متعددة. و�تجسد هذا التطور نحو المواجهة �شكل فع�ي �ف

دى الط��ل و�ف
ي و المناورات الدبلوماس�ة الهجوم�ة المرتبطة بالهجمات اإلعالم�ة المعاد�ة للغرب واستخدام مرتزقة. 

هذە الحرب الهجينة المعولمة ترى موسكو �ف
ي تهجر نحوها اآلن أشكال عمل جد�دة. وهكذا يوفر كل من البحر األب�ض المتوسط ملموسة ع� المسارح ال مقابض ي البيئات اليت

، خارج�ة و�ف
ق األوسط، احتماالت مواجهة ط��لة مقرونة بخطر وق�  ، وكذلك إف��ق�ا وال�ش ع البحر األسود، منطقة البلطيق، البلقان، شمال المح�ط األطل�ي

 حوادث متصاعدة محتملة. 

 

ف الشعب�ة: التأ��دجمهور�ة    الصني

 

ي ( ما ب�ف النظر عن استمراره )20 ي السلطة، ال يزال هدف الحزب الشيو�ي الصييف
ي (PCCالدائم �ف ) أخذ مكان الوال�ات APL) وج�ش التح��ر الشعيب

ي العالم. بالنظر إ� القوة األم��ك�ة و 
ي حالة االنحدار المتحدة كقوة رائدة �ف

ي �ف ي النظام ، �عتقد النظام االنموذج الغريب
ي أن الق�ادة الغ���ة �ف لصييف

ي ع� سلب�ة من نفوذها الجد�د. ع� هذا النحو الدو�ي قد ضعفت، وأنه �مكنه إضعافها أ��� من خالل االستفادة  ، يراهن الحزب الشيو�ي الصييف
ي أوكران�ا لتغذ�ة خطاب �كشف معارضة "الغرب ضد البق

ا عن األ�ديولوج�ا والحرب غالب�ة الدول غ�ي الغ���ة ف�ما يتعلق بالحرب �ف �ة". ل�ن بع�د�
ي أوكران�ا، فإن هذا التشك�ك �غذي المجاالت الس�اس�ة (دعا�ة انحدار الغرب) واالقتصاد�ة والتكنولوج�ة (السل

والحرب التجار�ة)، والعسك��ة  ب�ف
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ي الخارج)، والدبلوماس�ة
، نقاط الدعم �ف ي سانة النوو�ة، ع�نة ج�ش التح��ر الشعيب ي المنتد�ات الدول�ة، اللجوء إ�  (نمو ال�ت

 �ف
�
(موقف أ��� حزما

ي أو إ� صيغ بد�لة متعددة األطراف، مثل 
ان القوى ع� المستوى الثنايئ ف ).  1+  14م�ي ي

ي األف���ت  أو المنتدى حول التعاون الصييف

 

ات�ج�ة حازمة �شكل )21 ي بدعم اس�ت ي مستمرة و�سمح لج�ش التح��ر الشعيب ي ذلك ع� المستوى  ع�نة الجهاز العسكري الصييف
ا�د، بما �ف ف م�ت

ي مناطق أخرى من
ا �ف ي مضيق تايوان، ول�ن أ�ض�

ف الهندي والهادئ، وال س�ما ف�ما يتعلق بالوضع الراهن �ف ي منطقة المح�طني
 العسكري، سواء �ف

ي إف��ق�ا. 
ي و العالم ح�ث تخلق دبلوماسيته عمالء، خاصة �ف ي العسكري �سمح كل من الطب�عة الس�اس�ة لج�ش التح��ر الشعيب

 واالندماج المديف
ي ا

ا بنطاق غ�ي مسبوق من اإلجراءات الهجينة. هذا النطاق غ�ي مق�د �ف ي المجاالت التكنولوج�ة واالقتصاد�ة والمعلومات�ة أ�ض�
لممارسة، المنت�ش �ف

ف الشعب�ة بمعارضة بن�ة األمن الدو�ي من الداخل.  ي هذە المرحلة، إال من قبل اخت�ار جمهور�ة الصني
 و�ف

 

ا ضد ص�اغة األه )22 اع أ��ب مع الهيئات الدول�ة، موجه� ف ا ل�ف
�
ف الشعب�ة وروس�ا آفاق ف جمهور�ة الصني ي المتنا�ي بني ات��ب داف الغ���ة �فتح التقارب االس�ت

ي رفض أو إسكات االختالفات
كة �ف ي مواجهة الغرب والوال�ات المتحدة �شكل خاص. أدت الرغبة المش�ت

ا للتوافق الس�ا�ي �ف من أجل  و�وفر فرص�
ي المقام األول ع� 

ي �ف
ي أوكران�ا، إ� بروز أشكال خاصة من التعاون. هذا الوضع مريئ

ي س�اق الحرب �ف
، وال س�ما �ف ي المستوى مواجهة النفوذ الغريب

ف من المتوقع أ ي العالقات الصين�ة الروس�ة لصالح بكني
، الخلل �ف ن يتعمق مع الدبلوما�ي وع� مستوى حرب المعلومات. ع� المستوى اله�ك�ي

ة بالنسبة للحوكمة العالم�ة. و األزمة األوكران�ة.  ات�ج�ة والتكنولوج�ة كب�ي  من المحتمل أن تكون اآلثار الس�اس�ة واالس�ت
 

ات ق�مة حول نطاق  )23 ف الشعب�ة مؤ�ش ي وتأث�ي العق��ات والحظر ع� روس�ا س�ع�ي جمهور�ة الصني الفحص، ع� المدى الط��ل، للتماسك الغريب
ة. أدوات اإل ي حالة حدوث أزمة كب�ي

ي �مكن استخدامها ضدها �ف  �راە االقتصادي اليت

 

ي  المعارضة الد�مقراط�ات .3.1 ي  إضعافها تم واليت
 النفوذ معركة �ف

 

ي س�اق  )24
ال�ة ألنها تدافع عن نظام دو�ي أسسه (القانون افسة ومواجهة من�ف ا�دة الشدة، تم إضعاف موقف الد�مقراط�ات اللي�ب ف ات�ج�ة م�ت اس�ت

، ي من قبل عدة دول. يتم الحفاظ ع� هذە الدينام�ك�ة من خالل تواجد  الدو�ي تعدد�ة األطراف، الق�م، وما إ� ذلك) مشكوك فيها �شكل عليف
دد صداها مع ترسيخ  ي ي�ت ي التنم�ة، واليت

ي بعض األح�ان، من تصورات عدم المساواة �ف
االست�اء تجاە الموروثات الس�اس�ة، االستعمار�ة �ف

ي جميع أنحاء العالم.  الد�كتاتور�ات
ال�ة �ف ي بيئة عمل�اتنا وتوقع و واألنظمة غ�ي اللي�ب

ات �ف ي ز�ادة صع��ة فهم التغي�ي
�ساهم هذە الدينام�ك�ات �ف

 األزمات. 

 

ي مجال التأث�ي والتصورات.  )25
ي هذە المنطقة إ� إضعاف أنظمتنا الس�اس�ة وتماسو يتج� هذا الوضع �ف

كنا �س� العمل�ات الروس�ة والصين�ة �ف
ي أوكران�ا. و�راهن خصومنا ع� �ش��ه سمعة الخطاب 

ات االصطفاف ضدنا، كما يتضح ذلك من الحرب �ف ، مع تأجيج أو حيت خلق تأث�ي ي الوطيف
 . ي

ام القانون الدو�ي اإل�سايف ي العالقة مع المعاي�ي واح�ت
ي القائم ع� الق�م اإل�سان�ة وعدم التناسق �ف  الغريب

 
 

ي للمع�ار (أو الحرب �ستخدم منافسونا القانون ك )26 ات��ب ، �مكن تقس�م االستخدام االس�ت ف سالح يوجهونه ضد مصالحنا لضمان نفوذهم. كأداة للتهجني
ا�د من قبل دول معينة لحقها الخاص، وال س�ما من خالل الحصانة الدول�ة؛ ف ي الم�ت

استخدام  القانون�ة) إ� ثالثة محاور رئ�س�ة: االستعمال األدايت
اماتنا األورو��ة. أو اختالس أو التحا ف ؛ واستغالل نقاط الضعف القانون�ة والقضائ�ة الناتجة عن قانوننا المح�ي أو ال�ت  �ل ع� المع�ار الدو�ي

 

ا، �جب ع� الدول الغ���ة أن تدمج حتم�ة اللحاق وا )27 � ي الذأخ�ي ي المجال التكنولو�ب
ات تأ�د.  �ساعد هذا الشكل من معادلة المست��يي النتشار �ف

ا أ��� مرونة و�حوزون ع� و األهم�ة لألرقام.  ة ع� استعادة تقدير التكنولوج� ي بعض األح�ان نهج�
ات�جيون، الذين يتبعون �ف �ملك منافسونا االس�ت

، القدرة ع� زعزعة التوازنات اإلقل�م�ة،  . أحجام أ��ب ي ي المجال البال�سيت
ي الوقت نفسه، فقدت األنظمة متعددة األطراف المكافحةمثل إيران �ف

 �ف
ي معظم الحاالت. 

أو جهات فاعلة خاصة  )،GAFAM�فرض عمالقة التكنولوج�ا (و ضد هذا االنتشار فعاليتها، ح�ث قوضتها روس�ا من الداخل �ف
 أخرى، أنفسهم كجهات فاعلة غ�ي حكوم�ة �جب دمج مساهماتها النشطة أو السلب�ة كب�انات إدخال منذ مراحل المعارضة. 

 

ف  ال�اع�ة .4.1 ف  العال�ة والشدة النوو�ة الحق�قة عودة بني  والتهجني
 

ا. إ� جانب انه�ار بن�ة الحد م )28 ي أوكران�ا بالتهد�د بالتصع�د النووي وابتذاله من قبل دولة مسلحة نوو��
ف الدروس األو� للحرب �ف التسلح  نتتم�ي

ات�ج�ة ، من المرجح أن يؤدي استخدام روس�ا للخطاب النووي الهجو�ي لدعم غزو واستمرار أزمات االنتشار  أوكران�ا إ� إضعاف التوازنات االس�ت
ة. ع��ز االنتشار ع� المدى الط��ل. وت ه�ب والتهد�د ع�ب و وس�شكل نجاح المناورة الق��ة المدعومة باألسلحة النوو�ة سابقة خط�ي �شكك ال�ت

ى.  ي جهود الشفاف�ة العقائد�ة للدول الخمس ال��ب
ي ظل األسلحة النوو�ة �ف

 اإل�راە الرو�ي �ف

 

ف اإلجراءات الهجينة والعمل�ات شد�دة ال�ثاف )29 ات�ج�ة شاملة تجمع بني ي تقودها روس�ا بالعودة إ� اس�ت ف الج�ل الجد�د من الحروب اليت ي يتم�ي
ة �ف

ام الرئ��ي تؤكد االس و العمق.  ف ف الوزارات وا تنتاجات من هذا االل�ت ي إطار القبو النووي للمعتدي ع� أهم�ة التنسيق المثا�ي للعمل بني
لجيوش، �ف

ف الجيوش. �ستد�ي M2MCمتعددة البيئات ومتعددة المجاالت ( الحاجة إ� تصم�م قواعد )، فضً� عن الحاجة إ� التكتل وكثافة العمل بني



11 
 

ات�ج�ة �سمح لنا باإلشارة إ� تصم�منا ومنع وتوج�ه خ�ارات التصع�د لللمنافسة  ا االس�ت ف �عملون وفق� ي سجالت مختلفة لإل�راهاتمنافسني
 و�ف

 عن سجالتنا. 

 

.  و�ف� ذلك ع� وجه الخصوص من خالل ال )30 ا أ��� ا حيت اآلن �مكن أن تتخذ شكً� غ�ي منظم� تشك�ك إن التعدد�ة القطب�ة النوو�ة المحتواة �سب��
ي األطر الدول�ة والضمانات األمن�ة، ومسارات التوسع للقوى النوو�ة القائمة �شكل فع�ي وا�تساب ثقة الجهات الفاعلة ا

إلقل�م�ة. فمن ناح�ة، �ف
ا إ�  سانة النوو�ة الصين�ة، جنب� ، إ� تهد�د قد يؤدي النمو ال��ي والنو�ي لل�ت الجهود المبذولة للحفاظ ع� اتفاق�ات  جنب مع السلوك الرو�ي

ي كور�ا الشمال�ة . من ناح�ة أخرى، بخالف حاليت ف ي تحكم ترسانات الحائ��ن الرئ�سيني و�يران، �مكن أن يتعرض نظام  الحد من األسلحة النوو�ة اليت
وما إ� منع االنتشار لتوترات متجددة. وسيوفر تقاطع كل من انتشار ناقالتها (الصوار�ــــخ البال�ست�ة والصوار�ــــخ الجوالة، والطائرات بدون ط�ار، 

 اإلقل�م�ة. ذلك)، و�شد�د المواقف العسك��ة وتط��ر قدرات منع الوصول، الم��د من القدرات المزعجة لعدد من القوى 

 

ق البحر األب�ض المتوسط  )31 ي االنتشار ع�ب إف��ق�ا ووسط و�ش
ها ع�ب مسارح متعددة. و�ستمر آثارها �ف ات�ج�ات الهجينة تأث�ي والمح�ط أبرزت االس�ت

ي توف�ي استجابة فعالة متواف
ي تواجهها الدول الغ���ة �ف ات�ج�ات الصع��ة اليت امات الهندي والمح�ط الهادئ. و�ستغل هذە االس�ت ف ام االل�ت قة مع اح�ت

. كما تنفذ روافع متنوعة، و�والمعاهدات والمبادئ الس�اس�ة ع� أساس النظام ا ها تم لدو�ي ي تنفذها، ��ش ا لجغراف�ا مصالح الجهات الفاعلة اليت وفق�
ي ا

ي أقال�م ما مما �سمح لها بالتأث�ي ع� مصالح فر�سا بتكلفة أقل، �ف
كة وراء البحل�ب الرئ��ي لفر�سا و�ف ي الخارج. المساحات المش�ت

ار وكذلك �ف
ي وقاع البحر والمساحات الج��ة البح��ة) �ي اليوم موض�ع 

ي والفضايئ
ايف ي تم تنف�ذها و  تنافس قوى متجدد. (الفضاء السي�ب تعكس اإلجراءات اليت

ي هذە المناطق ع� اللوحة الثالث�ة ال�املة: التناف
ا�د أهميتها و المواجهة.  - االحتجاج –س بالفعل تملك جميع الحكومات لقواعد متوفرة �ف ف ت�ت

ي تحكمها غ�ي كاف�ة أو ضع�فة أو متنازع عليها.  كة اليت ف أن القواعد المش�ت ي حني
 التشغ�ل�ة والجغراف�ة �ف

 

ي س�اق التوترات  )32
ات�ج�ة أو �ف ان�ة للدفاع عن مصالحها االس�ت ي األسلحة السي�ب ، �ستخدم الدول �شكل منه�ب ف ف مجاالت التهجني الجيوس�اس�ة. من بني

كا ا من قبل ال�ش ي متقدمة وجاهزة لالستخدام تدر�ج��
ويف ت ب�ف النظر عن تنم�ة القدرات الهجوم�ة، يتم تط��ر أسلحة وأدوات التجسس اإلل��ت

ون ي هذا من خطر التصع�د، الذي ال تتم مشاركة مفهوم مراحله. إن تهد�د الج��مة االل��ت
ويف �ة، والذي وصل الخاصة. و���د سباق التسلح اإلل��ت

 . ا ألمننا القو�ي ات�ج�� ا اس�ت  إ� مستوى غ�ي مسبوق من التعق�د و�زالة القيود، �شكل تحد��

 

  اإلقل�م�ة واالنتهاز�ة األزمات بؤر .5.1
 

ف القوى اإلق )33 ان القوى بني ف ف الشعب�ة ب�عادة �شك�ل م�ي ات�ج�ة مع جمهور�ة الصني ف األم���ي ع� المنافسة االس�ت ك�ي افق إعادة ال�ت ف ي�ت قني ي ال�ش
ل�م�ة. �ف

 . امن ا�تساب الثقة الدبلوما�ي والعسكري لبعض القوى اإلقل�م�ة مع زعزعة استقرار البلدان الهشة �شكل فع�ي ف �ساعد و األديف واألوسط، ي�ت
تؤثر هذە كما  هذە.  استمرار أزمات االنتشار (إيران، كور�ا الشمال�ة، وسور�ا لألسلحة ال��ماو�ة) ع� تغذ�ة مرا�ز زعزعة االستقرار اإلقل��ي 

ات�ج�ة ألنها مصح��ة ب�عادة ترت�ب االتفاقات أو التحالفات وعالقات القوة داخل المنطقة. عدم الثقة  ي الدينام�ك�ات ع� مصالحنا اإلس�ت
�ف

ي إف��ق�ا وكذلك
ف الشعب�ة، �ف ي يروجون لها �ي حجر األساس لس�اسات نفوذ روس�ا وجمهور�ة الصني ف والمعاي�ي اليت ق  الغ��يني ق األديف وال�ش ي ال�ش

�ف
، منطقة هشاشة قد �س� هذە البلدان إ� و األوسط.  ضمن نطاق أورو�ا نفسه، من المحتمل أن �شكل البلقان الغ��يون، ع� المدى القص�ي

 استغاللها لتقس�م أورو�ا و�ضعافها. 

 

ا خالل العقد  )34 ا أمن�� ي االنتشار و�شكل تحد��
، ستستمر الحركة الجهاد�ة الدول�ة �ف ي العالم اإلسال�ي

ف أو للدول الضع�فة �ف المقبل، سواء بالنسبة للغ��يني
ي، االفتقار إ� العدالة االجت ي الخصبة الموات�ة (فشل الحكم، الفساد المست�ش

ق آس�ا. من خالل استغالل األرا�ف ماع�ة، من إف��ق�ا إ� جنوب �ش
ي تأجيج مرا�ز األزمات وز 

ات�ج�ة)، ستساهم �ف ي والمنافسة االس�ت ي الساحل وغرب إف��ق�ا، اليت
ي شمال إف��ق�ا، كما �ف

ي بالد الشام، �ف
عزعة االستقرار، �ف

 . ف كاء المحليني  سيتم ألجلها البحث عن ردود عسك��ة بدعم من ال�ش

 

ا تذك�ي بك�ف�ة تفاعل األزمات اإلقل�م�ة والتحد�ات العالم�ة وتع��ز بعضها البعض.  )35 ي أوكران�ا �ي أ�ض�
ز الطاقةو الحرب �ف مرة أخرى كقض�ة  ت�ب

ف وطرق اإلمداد  ات�ج�ة. إن جغراف�ة المنتجني ي �حتمل أن تتطور  -أساس�ة ورافعة جيوس�ت ي تع�د رسم  -اليت ي مجال الطاقة اليت
تغذي التنافسات �ف

ان القوى.  ف ي الموارد ألن العد�د من المحطات وخطوط األناب�ب (و م�ي
ات�ج�ة للتدفقات قضا�ا التحكم �ف خطوط أناب�ب الغاز تعقد الطب�عة االس�ت

ي مناطق التوتر. و�المثل، سلطت جائحة كوف�د 
ي أوكران�ا الضوء ع� أهم�ة الغذاء كأداة للتأث�ي والقيود  19-وأناب�ب النفط) متواجدة �ف

والحرب �ف
ورة حتم�ة لالستقرار الس�ا�ي المح�ي للعد�د من الدول.  ي من جد�د ك�ف

يؤدي �سارع آثار سو من طرف بعض األنظمة. �ظهر األمن الغذايئ
ن بأزمة غذاء عالم�ة،  تالعب بها أم ال، وخلق مناطق جد�دة للتوتر، من المرجح إ� تفاقم ظاهرة الهجرة، سواء الاالحتباس الحراري، الذي قد �ق�ت

ا�د للعواقب ا ف ي وداخل كل بلد. سوف تجد أقال�منا ما وراء البحار نفسها معرضة �شكل م�ت ألمن�ة لهذە االتجاهات أن تؤثر ع� التماسك الغريب
ا من القو  ا ق��� ام� ف ي قد تتطلب ال�ت ، ضغط الهجرة، وما إ� ذلك)، واليت ا� ا وأ��� تدم�ي  ات المسلحة. األساس�ة (ز�ادة النهب، كوارث طب�ع�ة أ��� عنف�

 

ا خطر العودة إ� إرهاب الدولة. إن  )36 ي أوكران�ا أ�ض�
مكان�ة استعادة األسلحة بجميع أنواعها زالة القيود عن سلوكات روس�ا �جعل إإ�شكل الحرب �ف

ي خدمة الجماعات التابعة (الوكالء) أو الجماعات اإلرهاب�ة. 
ي �ف

 �مكن استخدامها ضد مصالحنا، باإلضافة إ� حملة تضل�ل. و من الم�ح األوكرايف
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ي  التضامن وضع  ات��ب  المواجهة محك ع� االس�ت

 

ي م�اد )37
ات�ج�ة ومبدأ التضامن الذي يبنيها. إن �سارع مخاطر ال�اع والتوسع ال��ــــع �ف �جب تقي�م و ين المواجهة يؤكدان الحاجة إ� تحالفات اس�ت

ي أو ح ا لما إذا كانت فر�سا �ي المستف�د أو المورد الوح�د أو أحد مكوناته، سواء داخل االتحاد األورويب ي وفق� ات��ب لف الناتو أو هذا التضامن االس�ت
�ط الساحل والصحراء. التحالفات، ع� سب�ل المثال ضد د ي �ش

 اعش أو �ف

 

ي تواجهها مصالحنا الممتدة وتن�ع مجاالت العمل، �سلط الضوء ع� الصع�� )38 ات�ج�ات االنتهاز�ة اليت ة الهائلة إن تدهور البيئة الدول�ة، وخطر االس�ت
ي االستجابة وحدها لجميع الت

ي تواجهها فر�سا �ف ق�ة والشمال�ةاليت ق األديف ب�ض المتوسط ، البحر األ حد�ات (أورو�ا ال�ش والبحر األحمر، وال�ش
ا�اتنا، والحفاظ ع� مستوى عاٍل من قابل�ة  ق األوسط، والهند والمح�ط الهادئ وأف��ق�ا والقطب الشما�ي وما إ� ذلك). إن قوة �ش التشغ�ل وال�ش

ات�ج�ة دائمة أو مؤقتة  ي مع الوال�ات المتحدة، وقدرتنا ع� بناء تحالفات إس�ت نا الشامل وثقلالبييف ة ستؤثر بالتأ��د ع� تأث�ي ي بيئة متغ�ي
ي �ف

نا �ف
ا. وس ا بتط��ر بيئة أ��� استقرار� ف الحلفاء.  -و�التا�ي منع  -توقع التسمح لنا أ�ض�  اآلثار الجانب�ة المحتملة للمنافسة، أو حيت المنافسة بني
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ق عند أورو�ا .1.2 ا عام�ً  لتصبح طرق مف�ت ات�ج��  اس�ت

 

ي مجال القدرات  تم إحراز العد�د  )39
، سواء �ف ي ة ف�ما يتعلق بالدفاع األورويب ي السنوات األخ�ي

ي ( -من التطورات �ف )، FEDإ�شاء صندوق الدفاع األورويب
ي المجال االجتما�ي  -، وتع��ز عمل�ة القدرة األورو��ة (CSPوتنف�ذ التعاون المنظم الدائم 

، أو �ف ي ي مجال العمل�ات مع إ�شاء مرفق السالم األورويب
 �ف

 مع التعامل مع أزمات الهجرة. 

 

ات�ج�ة طم )40 ي مارس/آذار �عد اعتماد بوصلة اس�ت
ي تحد�د ومتابعة أهدافنا  خطوة أو� 2022وحة �ف

ي تع��ز اال�ساق �ف
كة �ف ا للرغبة المش�ت ورمز�

ي تع��ز قدرة االتحاد ع� العمل بحلول عام 
ا �ف ات�ج�ة. وس�كون تنف�ذە حاسم� ي مجال2030االس�ت

ات�ج�ة  ، وال س�ما �ف ي المجاالت االس�ت
العمل�ات و�ف

كة ( ي س�اسة األمن والدفاع المش�ت
 ) إشارة إ�جاب�ة. PSDCالمتنازع عليها. عالوة ع� ذلك، �عد رفع بند عدم مشاركة الدنمارك �ف

 

ا. من ح�ث القدرات، ت )41
�
ة هدف ي بيئتها المبا�ش

ي أورو�ا �ف
 11و 10جعل قرارات قمة فرساي (ال يزال تط��ر قدرة حق�ق�ة للعمل الس�ا�ي العسكري �ف

. 2022مارس/آذار  ف كاء األورو�يني �جب الق�ام بعمل كب�ي لمواصلة تط��ر و ) من الممكن بدء جهد جد�د، والذي �جب أن �ستمر مع جميع ال�ش
ي 

ك الصادر �ف . يهدف اإلعالن المش�ت ي وز الدفاع األورويب ور�ة ل�ب كة، �ف ات�ج�ة مش�ت /أ�لول  21ثقافة اس�ت ات�ج�ة األورو��ة  2021سبتم�ب �شأن االس�ت
ي شمال غرب المح�ط الهندي ع� المدى الط��ل إ� فرض 

ي �ف ف الهندي والهادئ وتكي�ف النظام البحري األورويب ي منطقة المح�طني
للتعاون �ف

ي   ي ا كعامل ذي مصداق�ة ومورد أمان وأمناالتحاد األورويب
ي الفار�ي بحري لدول المنطقة. و�شتغل هذە الدينام�ك�ة بالفعل �ف لخليج العريب

)EMASoH / AGENOR ق البحر األب�ض المتوسط ي �ش
 ). QUAD MEDOR() و�ف

 

ي والعالقة ع�ب األطل�ي  )42 ي األورويب ات��ب ا ل��ادة تع��ز االستقالل االس�ت ور�� ي وحلف الناتو �ف ف االتحاد األورويب  .  س�كون تعميق التعاون بني

 

ا، تم تكث�ف جهودنا التعاون�ة ع� الم )43 � ا تم اطالق معهم تعاون قطا�ي واسع النطاق، سواء كان أخ�ي كاء أ��� تنوع� ف نحو �ش ، متجهني ي ستوى األورويب
ات�ج�ة.  ا�ات اس�ت  ذا قدرة أو ُبعد �شغ��ي أو من خالل إقامة �ش

 

ي  األطل�ي  التحالف تع��ز .2.2
 الس�اق �ف

 

ف لألمن الجما�ي ألورو�ا. بالن )44 ، تفرض هذە المالحظة نفسها بقوة متجددة اليوم، يب�ت الناتو األساس واإلطار األساسيني ف كائنا األورو�يني سبة لغالب�ة �ش
ي القارة والمواجهة المفتوحة والدائمة مع روس�ا، كما يتضح ذلك من طلبات العض��ة المقدمة من قبل فنلندا والس��

 د. من خالل عودة الحرب �ف

 

ي عام  )45
ي بدأت �ف ة اليت ، ع�ب ضم شبه ج��رة القرم وتغذ�ة  2014الف�ت ي دونباس، و�ي إشارات ملموسة ع� تزا�د العدوان العسكري الرو�ي

ال�اع �ف
ي رفع االستثمارات مع وصول ثلث الحلفاء ح�ث تم تجاوز 

ة. وقد تج� هذا الو�ي الجما�ي �ف ت الناتو ع� بذل جهود تكي�ف كب�ي ٪ من 2أج�ب
ان�اتهم الدفاع�ة.  ف ي م�ي

ي إطار العودة الجماع�ة ضد خصوم ال �عرفون أي قيود. هذا �جب أن �ستمر هو الناتج المح�ي اإلجما�ي �ف
ذا الجهد الواضح �ف

ي �ستوجب علي ف أقرب إ� وجهات نظرنا اليت كائنا األورو�يني  لدفاع. نا و�شكل جما�ي تحمل الم��د من مسؤول�ة االتطور مف�د ف�ما �جعل �ش
 

 األم���ي  المحور .3.2
 

ف  )46 ات�ج�ة ط��لة المدى، ح�ث قامت ب�طالق حركة أساس�ة منذ عام  بالنسبة للوال�ات المتحدة، تمثل جمهور�ة الصني . 2007الشعب�ة أول��ة اس�ت
ي المنتد�ات متعددة األطراف.  

ف ومكانتها �ف ف العد�د من مجاالت الس�اسة األم��ك�ة والعالقات مع الحلفاء التقل�ديني ك�ي  يروي هذا ال�ت

 

ق ُينظر إ� واشنطن ع� أنها تبحث عن ص�غة �سمح لها ب )47 ي تبدو اآلن ثان��ة بالنسبة لها (إف��ق�ا وال�ش ي المسارح اإلقل�م�ة اليت
اماتها �ف ف تخف�ف ال�ت

ق األوسط (اتف ي ال�ش
كائها �ف ي نفس الوقت. �مر هذا الهدف، ع� سب�ل المثال، ع�ب جهود تواصل شبكات �ش

كائها �ف اق�ات األوسط)، مع تع��ز أمن �ش
ي أشكال الرس�ي ع� اال أبراهام) و�ضفاء الطابع 

ح�ط الهادئ ع� ة حول الطاقة والمشار�ــــع الس�اس�ة والعسك��ة (منتدى جزر الماصختفاق�ات �ف
ي إدارة أمنها. سب�ل المثال). كما �

 شجع إعادة التموضع هذا بالفعل دول المنطقة ع� االستثمار �ف

 

ي أوكران�ا، ظهرت الوال�ات المتحدة مرة أخرى كمزود رئ��ي لألمن األ )48
ف والدعم ع�ب الحرب �ف ، وذلك من خالل نطاق جهود إعادة التأمني ي ورويب

ي �ي أ��� عرض ق األوسط)، اليت ي (إف��ق�ا وال�ش ي المناطق ذات االهتمام األورويب
ة لألهداف العسكري ألوكران�ا. احتمال إضعاف االستثمار األم���ي �ف

ي �مكن لها أن ي أمن واستقرار هذە المناطق.  األحاد�ة للقوى الوس�طة وتفاقم اآلراء المعاد�ة للغرب، اليت
 تؤثر ع� قدرتنا ع� المساهمة �شكل دائم �ف

 

ا�اتنا تجد�د .4.2  �ش
 

ي البحث عن عالقة متو  )49
ي منطق تكتالت. من المهم الحفاظ ع� هذا التموضع القد�م واألص�ي �ف

ازنة ترفض فر�سا، قوة التوازنات، أن تغلق نفسها �ف
  ا تملك فر�سا تار�خ� و مع حلفائنا. 

ً
ي  ط���

كاؤنا األمن واالستقرار والتنم�ة. �ف ي مناطق اهتمامها، ح�ث �جب أن �جد فيها �ش
ات�ج�ة �ف ا�ات اس�ت   إقامة �ش
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ي أف��ق�ا تحد )50
ى. نحن نواجه �ف ي قطاع الساحل والصحراء و�متد باتجاە خليج غين�ا. �قوم �ات أمن�ة و��سان�ة ك�ب

ا �ف ي ق��� ال يزال التهد�د اإلرهايب
ي 
كة العسك��ة الخاصة الفاعلون الروس، بما �ف ، Wagner ذلك ال�ش ي امهم بتدهور الوضع األميف ف جم ال�ت ، بأفعال تتعارض مع مصالحنا، ح�ث ي�ت

ي تلجأ إليها  ا�د باستمرار للدول اليت ف ي وثقتها األمم المتحدة و�ضعاف كب�ي ي�ت تمارس و . منطق نهب الموارد االقتصاد�ة، العد�د من االنتها�ات اليت
ف الشعب ا التجسس والقيود ع� جمهور�ة الصني كائنا، ول�ن أ�ض� �ة قبضتها ع� البن�ة التحت�ة واالقتصاد والديون، وتخلق بذلك مخاطر التبع�ة ل�ش

 بيئتنا التشغ�ل�ة. 
 

ف الهندي والهادئ، �مكن لفر�سا أن تعزز ت )51 ناطقنا ا ومعاونها وتوطد العالقات مع أقال�منمع منطقة أم��كا الالتين�ة باعتبارها منطقة المح�طني
ة.   ومجتمعاتنا ما وراء البحار مع بيئتها المبا�ش

 

ا من خالل االه )52 � ي أغلب األح�ان بمنطق تصالحات، أقل تأط�ي
ف ع� تقد�م نماذج بد�لة، �ف مامات المع�ار�ة، لها تأث�ي كب�ي تإن قدرة بعض المنافسني

ي مواجهة الدول الواقعة تحت ضغوط س�اس�ة أو اقتصاد�ة أ
ا، ال س�ما �ف  و غذائ�ة. أ�ض�

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ي 
 الجزء الثايف

 
 التحد�ات الواجب التغلب عليها
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التذك�ي بالمصالح القوم�ة لألمن وتأ��د الوظائف 
ات�ج�ة   اإلس�ت

 

 

ها.  )53 ي أمنها وازدهارها وتأث�ي
ي �ساهم �ف  �سل�ط الضوء ع�: و�شكل خاص، �مكننا تغ�ي مصالح فر�سا جميع العوامل اليت

اب  • ف حما�ة ال�ت ف الفر�سيني ي ذلك ما وراء البحار، والمواطنني
، بما �ف ي ي ذل ،الوطيف

ك من التهد�دات الخارج�ة ومحاوالت زعزعة االستقرار الداخل، بما �ف
ي   ؛التهد�د اإلرهايب

ي والمنطقة األورو��ة األطلس�ة • ي االتحاد األورويب
م بها  أمن الدول األعضاء �ف ف ي نل�ت  ؛بموجب المعاهدات اليت

ي منطق •
ي أقال�منا ما وراء البحار تنا بالنظر إ� التداع�ات الفور�ة ألي أزمة ناشئة ع� أراضينا، حضار االستقرار �ف

 ؛تنا و�ف

ي يتم الت • ، والفضاء، وقاع البحار، والمساحات الج��ة والبح��ة، واألقطاب)، اليت ي
ايف كة (الفضاء السي�ب نازع عليها ح��ة الوصول إ� المساحات المش�ت

ي النظام الدو�ي القائم ع� القانون وتأ��د منطق القوة. اآلن من خالل إعادة الن
 ظر �ف

 

ا �سبب االستخدام األ��� منهج�ة للقوة ومنطق التخ��ف الذي أظهرە بعض منافسينا  )54 أصبح الدفاع عن هذە المصالح اآلن أ��� تعق�د�
، و�سبب الس�اق الدو�ي المتدهور �شكل دائم �سبب عواقب و�اء كوف�د  ف ات�جيني ي أوكران�ا.  19االس�ت

 والحرب �ف

 

ي مواجهة جمي )55
ي اتخاذ القرار والعمل الس�ادي �ف

ع يب�ت الرافع الرئ��ي لفر�سا لتحقيق ذلك هو الحفاظ بمرور الوقت ع� سمات استقالليتها �ف
ي العالم يتح

ي مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، وسابع أ��ب اقتصاد �ف
ا �ف ا دائم� ي تنشأ. بصفتها عضو� ي المنطقة االقتصاد�ة التهد�دات اليت

كم �ف
، تحوز فر�سا أدوات أساس�ة لتأ��د مصالحها  ةودولة مال� )،ZEEالخالصة الثان�ة ( ي للسالح النووي، وعضو مؤسس ومحرك لالندماج األورويب

 ع� الساحة الدول�ة. 

 

ي تثقل كاهل مصالحنا يتطلب أ��� من أي وقت م�ف أن �كون لدينا  )56 وسائل عمل ق��ة، دائمة وتتك�ف مع  مع ذلك، فإن تضاعف القيود اليت
ي العالم 

ي العمل �ف
ي ذلك ع� عدة مست��ات، بمثابة قاعدة الستقاللنا وح��تنا �ف

ي العالم. �ساهم أداتنا الدفاع�ة �ف
ة �ف ي مواجهة التطورات األخ�ي

�ف
 التهد�دات بكل أنواعها. 

 

ي هذا الصدد، تب�ت المبادئ التوجي )57
ي عا�ي �ف

ا. و�جب مواصلة تنف�ذها �شكل ملموس و���عها.  2017و 2013ه�ة المشار إليها �ف  صالحة تمام�

 

ات�ج�ة؛ ترسيخ الس�ادة األورو��ة وتع��ز تح )58 الفاتنا؛ الحفاظ لقد أثبتت أن الدفاع عن مصالحنا األمن�ة �قوم ع� ثالث ركائز: تع��ز استقالليتنا االس�ت
ام القانون وتعدد�ة األ   طراف. ع� نظام دو�ي مستقر �قوم ع� اح�ت

 

ي �مكن شنها عليها.  )59 ي التقي�م المستمر لطب�عة مصالحنا والهجمات اليت
 ع� أي حال، تظل المسؤول�ة النهائ�ة لرئ�س الجمهور�ة �ف

 

 األمن�ة فر�سا أول��ات .1

 
ات�ج�ة استقالليتنا تع��ز .1.1  االس�ت

 

ط ال غيف عنه لحما�ة مصالحنا األساس�ة. و�شكل قدرات )60 ي هو �ش ات��ب  التقدير والقرار والعمل المستقل جوهرها.  االستقالل االس�ت

  

ات�جيتنا الدفا )61 ء بمصداق�ة الردع النووي، وهو حجر األساس الس�ت ي
ي العمل وحما�ة مصالحنا األساس�ة مكفولة أوً� وقبل كل �ش

ع�ة. إن ح��تنا �ف
ى من شأنها أن تهدد بقاء األمة من خالل حما�ة فر� سا من أي عدوان نابع من دولة ضد مصالحها يهدف الردع �شكل أسا�ي إ� منع حرب ك�ب

ف التعت�م والنمو ال ي مسار مقلق �جمع بني
ا، بينما تنخرط بعض البلدان �ف ا وتعق�د� ي عالم أ��� غموض�

از. �ف ف ��ــــع الحي��ة وضد أي محاولة لالب�ت
از، يب�ت ا ف ساناتها النوو�ة، حيت أنها تث�ي شبح استخدام السالح ألغراض التخ��ف أو االب�ت ا. ل�ت ور��  لحفاظ ع� مصداق�ة ردعنا ع� المدى الط��ل �ف

 

ا إ� تع��ز نموذج ج�ش موثوق به ومتماسك ومتوازن. وهذا يتطلب قوات نظام�ة �سمح حجمها ومعداتها بارتكاز نووي )62  �ستند استقالليتنا أ�ض�
ي العمل وتجنب االلتفاف ع� 

ي للحفاظ ع� ح��ة رئ�س الجمهور�ة �ف
 الردع من أسفل. تقل�دي قوي بما �ك�ف
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ف إمداداتنا، التأث�ي الدو )63 ، تأمني ، االستقالل االقتصادي والصنا�ي ي ا ع� عوامل أخرى: التماسك الوطيف ي أ�ض� ات��ب ، ال س�ما �عتمد االستقالل االس�ت �ي
 من خالل دبلوماس�ة ق��ة. 

 

 تحالفاتنا وتوط�د األورو��ة الس�ادة تحقيق .2.1
 

ي الدفاع عن المصالح ال �مكن أن �قت� حما�ة وتع��ز مصالح )64
ي المساهمة بنشاط �ف

ي لوحدە. �جب أن �ستمر �ف نا األساس�ة ع� النطاق الوطيف
 . ي وحلف شمال و األورو��ة وأمننا الجما�ي ء داخل االتحاد األورويب ي

ا�اتنا وتحالفاتنا، أوً� وقبل كل �ش تتطلب هذە األهداف تع��ز تعاوننا الدو�ي و�ش
).   7-42من معاهدة شمال األطل�ي والمادة  5مون ببعض الضمانات األمن�ة (المادة األطل�ي (الناتو)، ح�ث نحن ملز  ي من معاهدة االتحاد األورويب

ا لمناطقو  كة لتحد�ات معينة وفق� ي سيتم إ�شاؤها، بص�اغة استجابات مش�ت ا�ات المخصصة، القائمة �شكل فع�ي أو اليت  س�سمح لنا استثمار ال�ش
 جغراف�ة محددة. 

 

اماتباإلضافة إ )65 ف ز لنا � هذە االل�ت . ت�ب ي مشاركة المص�ي
ف مصالح الدول األورو��ة، والموحدة �ف ا�د بني ف ي ضوء التداخل الم�ت

، �جب تقي�م مصالحنا �ف
ف من أجل تع��ز:  ف األورو�يني ي القارة األورو��ة أهم�ة استمرار وتعميق التكامل بني

 عودة منطق القوة والحرب �ف

كة م • ات�ج�ة مش�ت ات�ج�ة لعام تط��ر ثقافة اس�ت ي البوصلة االس�ت
ي جميع المجاالت (توسيع نطاق العمل المنجز �ف

 )؛2022طبقة �ف

ف ع� الدفاع عن مصالحهم األمن�ة ضد االعتداءات المح • ي جوارهم المبا�ش قدرة األورو�يني
ي ذلك من خالل تط��ر قدرات تملة، ال س�ما �ف

، بما �ف
كة تتيح إ ي �شكدفاع�ة مش�ت  ؛ل أفضلمكان�ة التشغ�ل البييف

ك لدعم النظام الدو�ي القائم ع� القانون واإلدارة متعددة األطراف للقضا�ا العالم�ة (األمم • ي المش�ت المتحدة، أنظمة الحد من  العمل األورويب
 االنتشار، إلخ)؛

•  . ي كعامل جيوس�ا�ي  تأ��د االتحاد األورويب

 
ام ع� �قوم مستقر دو�ي  نظام عن الدفاع .3.1  طرافاأل  وتعدد�ة القانون اح�ت

 

ي االت )66
كائنا �ف ي تم التعهد بها ل�ش امات اليت ف ي الناتو باإلضافة إ� االل�ت

ي وحلفائنا �ف ا الدول المجاورة حاد األورويب ي االعتبار أ�ض�
، �جب أن تأخذ مصالحنا �ف

ا�ات أو االتفاق�ات الدفاع�ة.  ي نرتبط بها من خالل ال�ش ات�ج�ة �تعلق هذا بمناطق من العالم تنخرط فيها و لنا وتلك اليت ي منافسة إس�ت
بعض الدول �ف

 . ا�د، وح�ث قد تتواجد فيها جماعات غ�ي حكوم�ة قادرة ع� تهد�د مواطنينا �شكل مبا�ش ف  عدوان�ة �شكل م�ت

 

ي استقرار وأمن هذە المناطق.  )67
ي هذە المناطق الحفاظ ع� و فر�سا، بصفتها قوة توازنات، مدعوة للمساهمة �ف

�تطلب منا موقع بعض أراضينا �ف
ع�ة خاصة للعمل. وجو  ي جميع المجاالت. و�منحنا ذلك �ش

 دنا و�ف

 

ات�ج�ة الوظائف توسيع . 2  االس�ت

 

ات�ج�ةشهدت الوظائف  )68 ي ال�تاب األب�ض لعام  االس�ت
ي تم تحد�دها �ف ي �ساهم فيها القوات المسلحة، واليت ، تأ��د أهميتها مع 2008المختلفة اليت

ات�ج�ةتطور البيئة  .  -االستباق، الردع، الحما�ة  -الفهم  - . و�ي تغ�ي المعرفةاالس�ت ا التأث�ي  المرونة، الوقا�ة، التدخل، وحال��

 

، بكل أبعادە  )69 هو مجال خالف، �فرض علينا استجابة  -الدبلوماس�ة والعسك��ة واالقتصاد�ة والثقاف�ة وال��اض�ة واللغ��ة والمعلومات�ة  -التأث�ي
ات�ج�ةمنسقة. و�شكل وظ�فة  ي حد  اس�ت

 ذاتها.  جد�دة �ف

 

ي �شكلها خصومنا لمصالحنا وق�منا وتلك ا )70  يهدف إ� االستجابة لسلسلة التهد�دات المتطورة اليت
ً

ا متكام� لمتعلقة �خدم التعب�ي الج�د عنها نهج�
ي ومتعدد األطراف.  ي هذا الصدد، فإنها تظل وظ�فة لقدرتنا ع� ضمان التنسيق الج�د ع� المستوى األورويب

كائنا. �ف   بأقرب �ش

 

 االستباق - الفهم - المعرفة . 1.2

 

ات�ج�ةاالستباق جميع الوظائف  -الفهم  -تروي وظ�فة المعرفة  )71 األخرى. الحفاظ ع� القدرة ع� التقي�م المستقل هو ضمان التخاذ قرارات  االس�ت
ي فهم نوا�ا منافسينا. 

ي اقتصاد الوسائل المستس�اد�ة. و�ساهم �شكل مبا�ش �ف
ط كفاءة �شغ�ل�ة �ساهم هذە الوظ�فة �ف خدمة مع بقائها ك�ش

 . للقوات
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ر األزمات وا )72 ي االستخبارات، معرفة مسارح العمل�ات، الدبلوماس�ة، التب� واالستباق، مراقبة المعلومات. وت�ب
لتمزقات تندرج مجاالتها الخمسة �ف

ة، وكذلك امتداد ال�اع إ� مساحات جد�دة، تع��ز هذە الوظ�فة.   األخ�ي

 

ا مع �شبع �جب أن يركز ا )73 ة تطور األزمات والتصع�د، ول�ن أ�ض� ي مواجهة وت�ي
لجهد ع� فهم الظواهر للسماح باالستباق و�سه�ل تفاعل القرار. �ف

ا�د ع� القدرة ع� ف ي يتم التالعب بها من قبل منافسينا، تعتمد ال�فاءة الجماع�ة �شكل م�ت ي ال صلة لها بالموض�ع أو اليت فرز  المعلومات اليت
ي �صفها.  المعلومات ي أ�ع وقت ممكن، لغرض فهم الظواهر اليت

 االستخبارات�ة وتحد�د أول��اتها وتعم�مها �ف

 

ي القضا�ا ذات األول��ة، �جب  -الفهم  -تتضمن وظ�فة المعرفة  )74
ا�ة. لتكون قادرة ع� الحفاظ ع� تقي�م مستقل للوضع �ف ا لل�ش ا ق��� االستباق بعد�

ا أن تعتمد ع� تقي�  إ� مواردها الخاصة. ع� فر�سا أ�ض�
ً
كائها إضافة  م �ش

 

  الردع . 2.2

 

والتشغ�ل�ة والتقن�ة. ل�ي تكون ق��ة، �جب أن �ستمر إرواء هذە المصداق�ة من خالل ثقافة  ردع النووي ع� مصداقيته الس�اس�ة�عتمد ال )75
ات�ج�ة متعمقة، أبحاث علم�ة دينام�ك�ة ومتطورة، درا�ة تقن�ة و�شغ�ل�ة يتم الحفاظ عليها باستمرار، س�ادة صناع�ة ق��ة، واإللمام بالرهانات  اس�ت

 من قبل مواطنينا. 

 

ي لألمن والحما�ة  )76
بهدف حمايتنا من أي اعتداء من دولة ع� مصالحنا الحي��ة، من أي منبع ومهما كان شكله، �ظل الردع هو الضمان النهايئ

ي القر 
. وهو �ضمن �شكل دائم استقالليتنا �ف ي از واالستقالل الوطيف ف ي ذلك ضد محاوالت االب�ت

ي إطار مسؤول�اتنا الدول�ة، بما �ف
ي العمل �ف

ار وح��تنا �ف
ي أمن الحلف األطل�ي وأمن أورو�ا. 

ي حالة حدوث أزمة. كما �ساهم �ف
ي �مكن أن تمارس ضدنا �ف  اليت

 

ي حركة التجد�د، مع الحفاظ عليها عند مستوى اال�تفاء الصارم، �جب أن تظل و  )77
سائل الردع متك�فة مع مجموعة متنوعة من خالل االنخراط �ف

ي االعتماد ع� ا
ي تقد�م مجموعة واسعة بما ف�ه ال�فا�ة من أسال�ب العمل لرئ�س الدولة. لهذا، س�ستمر الردع �ف

ات لمكونمن المواقف وأن �ستمر �ف
ف ثالث قوى نوو�ة ذات خصائص محددة، فإنها تتي المحمولة جوا� وع�ب المح�طات.  ح، من خالل تكاملها ونقاط قوتها المتباينة، من خالل الجمع بني

 مجموعة متنوعة من الخ�ارات ومستوى عاٍل من المرونة واالستجابة. 

 

 المرونة - الحما�ة .3.2
 

ات�ج�ة مكرّسة للحما�ة  )78 .  مفاه�م الحما�ة والصمود تكتمل ف�ما بعضها البعض، فالمرونة  -تنف�ذ وظ�فة إس�ت ي وقتنا الحا�ف
وري �ف المرونة أمر �ف

ي الوطن�ة وضمان استمرار�ة الوظائف األساس�ة لألمة. تتطلب هذە الوظ�فة تع��ز التعاون �ش 
ط أسا�ي لضمان حما�ة الشعب الفر��ي واألرا�ف

كائنا.   مع حلفائنا و�ش

 

ي ال�ب الرئ��ي لفر�سا وما وراء البحار، وكذلك المناطق )79
ي الوطن�ة �ف

ي المقام األول باألرا�ف
ذات التواجد القوي أو مناطق  تتعلق وظ�فة الحما�ة هذە �ف

ي مواجهة تبع�ات 
 لالستجابة لمواضع ضعف األمة، �ف

�
ي وحدە كاف�ا

ي الخارج. لم �عد هذا البعد الجغرا�ف
اقتصادنا التعرض القوي للجال�ات الفر�س�ة �ف

ي طورها المنافسون اال  ات�ج�ات الهجينة اليت ات�ج�ة وتدفقات الطاقة، فضً� عن االس�ت ات�جيون لفر�سا. �جب أن تدمج وظ�فة لإلمدادات االس�ت س�ت
، ح -الحما�ة  ي

، الطاقة، اال�تفاء الذايت ي
: السالح الغذايئ ي ا المهام الجد�دة الناجمة عن عواقب تغ�ي المناخ وتدهور التن�ع البيولو�ب ما�ة المرونة أ�ض�

ف المناطق والمناطق االقتصاد�ة الخالصة ( ف سالسل الق�مة، مساعدة سكاننا، تأمني ف االعتبار التهد�دات النوو�ة واإلشعاع�ة  )،ZEEوتأمني االخذ بعني
 التالعب بالمعلومات، وما إ� ذلك.  )،NRBCوالبيولوج�ة وال��م�ائ�ة (

 

80(  ، ف ي والفر�سيني اب الوطيف م الجيوش من جانبها �شكل دائم و�شكل يو�ي بحما�ة ال�ت ف ي تنف�ذ هذە الوظ�فة. تل�ت
�ساهم جميع مؤسسات الدولة �ف

ي إطا
ي الجو، والمهام الداخل�ة والعمل�ات العسك��ة المحددة. و�ي تضمن المواقف الدائمة للسالمة وذلك �ف

ي البحر أو �ف
ر مهام عمل الدولة �ف

ي أمن طرق )، PPSMو  PPSAالج��ة والضمانات البح��ة (
ف الجوي والبحري، و�شارك �ف ي المجالني

مما �جعل من الممكن ضمان الس�ادة الوطن�ة �ف
ا للتهد�د أو األحداث الخاصة.  اإلمداد واالتص ي نهجنا اإلقل��ي و االت. يتم تع��ز هذە األنظمة اليوم�ة وفق�

�تطلب تصاعد السلوكات غ�ي الصد�قة �ف
. لذلك، فإن قدرات القوات المسلحة بحاجة ي

ويف ي الفضاء اإلل��ت
ي الفضاء و�ف

ي ذلك �ف
إ�  ح�ازة وسائل ق��ة لل�شف والمعالجة واالستجابة، بما �ف

ي إطار الجهد العام للدولة لمواجهة األزمات واسعة النطاق. التع
 ��ز والتعب�ي عنها �ف

 

 الوقا�ة .4.2
 

ي وعمل فر�سا خارج حدودها. و�شمل تنف�ذها تط��ر المعاي�ي الوطن�ة والدول�ة ومكافحة االتجار وانت )81 اب الوطيف شار تتعلق الوقا�ة بكل من ال�ت
اعات و�حد و ن�ع السالح وتوط�د السالم. أسلحة الدمار الشامل ونواقلها، وذلك من أجل  ف ي منع ال�ف

ي تمر بأزمات �ف �ساهم دعم استقرار الدول اليت
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ي تغ�ي أع� الط�ف  من تكلفة التدخل الالحق. تعتمد وظ�فة الوقا�ة ع� مجموعة واسعة من سينار�وهات األزمات أو التصع�د المحتملة، واليت
ف القوى العظ�، مثل مظاهر �اع   ��ــــع التطور. والتنافس بني

 

ي ممارسة وظ�فة الحما�ة، كما هو الحال بالنسبة للوظائف  )82
ا �ف ا رئ�س�� ات�ج�ة�لعب التمركز المسبق للقوات العسك��ة دور� األخرى. إن تواجد  االس�ت

ي تحقيق هذا الهدف. 
ي دول ثالثة باالتفاق معها �ساهم �شكل مبا�ش �ف

 القوات العسك��ة الفر�س�ة �ف

 

ي  �عت�ب نظام التعاون )83 ة للحما�ة ضد األزمات المستقبل�ة. األميف جم هذا التعاون من خالل المساعدة المقدمة إ� و والدفا�ي رافعة غ�ي مبا�ش ُ��ت
�كة المتحالفة بهدف تزو�دها بالقدرات لتأ��د س�ادتها.   القوات ال�ش

 

ي القدرة ع� التعبو �جب ر�ط وظ�فة الوقا�ة مع وظ�فة التدخل.  )84
ي ذلك  -�ي عن الع��مة وتوضيح النوا�ا وصد الخصوم �تجسد هذا ال��ط �ف

بما �ف
ي مجال التصورات 

 من أجل "كسب الحرب قبل الحرب".  -�ف
 

 
 التدخل  5.2

 

ي إ )85
كائنا وحلفائنا؛ الر�ت ي الخارج؛ الدفاع عن مصالحنا ذات األول��ة ومصالح �ش

� تخدم وظ�فة التدخل ثالثة أغراض: ضمان حما�ة مواطنينا �ف
 .مستوى مسؤول�اتنا الدول�ة

 

ي تحتاجها لضمان موثوق�ة  )86 ا المصداق�ة األوسع اليت ي الذي تحتاجه، ول�ن أ�ض� ات��ب تحالفاتها وقدرتها ع� التدر�ب �منح أمن فر�سا العمق االس�ت
ي التحالف، كدولة إطار. إذا كانت الجيوش الفر�س�ة تحتفظ بالقدرة ع� العمل بمفردها، فإن اإلطار الطب��ي لمشاركتها خارج اإلقل�م ه

و عمل �ف
 .جما�ي 

 

، تمتلك القوات المسلحة قدرات �سمح لها باال  )87 ي اب الوطيف ور�ة لحما�ة ال�ت ي المجاالت ذات األول��ة للدفاع واألمن إ� جانب الوسائل ال�ف
اك �ف ش�ت

، منطقة البحر األب�ض المتوسط  ي الخليج  -من الساحل إ� إف��ق�ا االستوائ�ة  -حيت البحر األحمر، جزء من إف��ق�ا عن فر�سا: المح�ط األورويب
ا حل مسألة االستط ف الهندي والهادئ. �جب ع� فر�سا دائم� ي الفار�ي والمح�طني ات�ج�ة لقواتها، و�التا�ي استخدام نقاط الدعم العريب الة االس�ت

ات�ج�ة ا�اتها االس�ت ي األقال�م ما وراء البحار و�ش
ا، وقوى الس�ادة �ف ي �ستند عليها القوات المتمركزة مسبق�  .اليت

 

ي إطار مشاركة عال�ة ال�ثافة. سواء كان األم )88
 -الفهم  –ر يتعلق بوظ�فة المعرفة ال �مكن فصل وظ�فة التدخل عن الوظائف األخرى، ال س�ما �ف

ف التهد�دات لل ، والحما�ة ق�مة اإلشارة إ� عمل�ات الن�ش النشطة لدينا)، والوقا�ة (سماح بمجموعة واسعة من الخ�ارات)االستباق (استباق وتمي�ي
ف سالسل التور�د الخاصة بن - ف ا) والردع (مفهوم تآزر المرونة (تأمني جم وظ�فة التدخل لنووي)الموقف التقل�دي والردع ا بني إجراءات  ع�ب ، ت�ت

 .ومتعددة المجاالت  المناطقمتعددة 

 

 النفوذ 6.2

 

ي هذا الصدد تتم )89
ي إ� تع��ز مصالح فر�سا وق�مها، والدفاع عنها. هذا جزء أسا�ي من التعب�ي عن القوة. �ف ات��ب تع فر�سا تهدف وظ�فة النفوذ االس�ت

ي مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ( بالعد�د من المزا�ا. تتمتع بالفعل بثقل
)، ومكانتها كدولة UNSCس�ا�ي كب�ي �سبب مقعدها كعضو دائم �ف

ي  حائزة لألسلحة النوو�ة
ي العد�د من القارات، وجاذبيتها االقتصاد�ة، �أقال�م ما وراء البحار، و  ووجودها �ف

ة �ف نموذج كامل للج�ش والقوات المنت�ش
ي يتحدث ب ، واإلسقاط الشامل المدعوم بعالم�ة الشبكة  300ها واللغة الفر�س�ة اليت ي

نا الثقا�ف مليون شخص، و�صورة إ�جاب�ة �سبب تأث�ي
ا�اتنا األمن�ة، إلخ. و  الدبلوماس�ة والثقاف�ة والتعل�م�ة،  �ش

         

ي جمي )90
ي االعتبار �سارع واشتداد المنافسة والمعارضة �ف

ي مجال التصورات. البعد الجد�د المع� للقدرة ع� التأث�ي �أخذ �ف
ع المجاالت، وال س�ما �ف

ا منه: باإلضافة إ� مصالحنا الدبلوماس�ة واالقتصاد�ة وا
�
ء مفروغ ي

ي �ظهرها منافسونا بأنه ال �مكن اعتبار أي �ش ات�ج�ة، تذكرنا العدوان�ة اليت الس�ت
ام فر�سا ع� الساحة فإن المعارك الجد�دة من أجل النفوذ تضع ع� المحك قدرتنا ع� إعادة إح�اء النموذج  ف ي وتع��ز فهم ال�ت الفر��ي واألورويب

ي هذا المجال للدفاع عن المصلحة الوطن�ة. 
ان القوى �ف ف  الدول�ة وقبوله. لذلك �جب أن نتحمل �شكل مبا�ش م�ي

 

ق ع� المستوى الوزا )91 نسَّ
ُ
قاد وت

ُ
ات�ج�ة ط��لة المدى. س�اسة عالم�ة ت ء جزء من اس�ت ي

ي النفوذ هو أوً� وقبل كل �ش ري، وتعتمد ع� القدرات اليت
ي جميع المجاالت الممكنة (تدر�ب الجنود األجانب وتنظ�م الشبكات، والمسا

ها �ف ي �جب ��ش ع�ة عل�ه، واليت ي ال�ش
همة ترافق خطابنا وعملنا وتض�ف

، والمساعدة ع� التنم�ة االقتصاد�ة، وما إ� ذلك). كما أنه �حث ع� المعرفة بأدوات ال ي البحث الجام�ي
كاؤنا ومنافسونا �ف ها �ش ي ين�ش نفوذ اليت

 وخصومنا. 

92(  . ي ات�ج�ة النفوذ الوطيف ي اس�ت
ة، �جب أن تتجسد وظ�فة النفوذ �ف ي هذە الن�ش

ات�ج�ة األخرى الموصوفة �ف   جزء ال يتجزأ من الوظائف اإلس�ت
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ي إطار استمرار ورقة عمل  )93
ات�ج�ة الوطن�ة اإلطا 2021�ف ي ما يتعلق بالنفوذ، ستحدد هذە االس�ت

، وستحدد �ف ف ف المعنيني ر العام لعمل جميع الفاعلني
ات�ج�ات القطاع�ة و/أو الجغراف�ة الوطن�ة.   النوا�ا وستجعل من الممكن توج�ه االس�ت

 

 

ات�ج�ة إ�:  )94  تهدف هذە االس�ت

، والتعدد�ة، والحف•      كة ؛الدفاع عن مصالح فر�سا بع�دة المدى، فضً� عن الق�م العالم�ة، وتطبيق القانون الدو�ي  اظ ع� المنافع المش�ت

ي جميع المجاالت ؛•    
و�ــــج لها �ف اماتها وال�ت ف  تع��ز ال�ت

ي �ستهدف مصالحنا. •    ي مجال المعلومات، اليت
 الرد ع� المناورات أو الهجمات، ال س�ما �ف

 

 لفر�سا األمن�ة المصالح ع� األخ�ي  الس�اق آثار .3
 

ي إّن  )95
ي ذلك ع� األرا�ف

ي السلطة من جانب منافسينا عودة القوة الشد�دة، بما �ف
ا�د عن الرغبة �ف ف  األورو��ة، والتعب�ي الجامح ع� نحو م�ت

ا غ�ي مسبوق ع� المصالح األمن�ة الفر�س�ة ذات األول��ة ل خطر�
�
، و�ضعاف األطر التنظ�م�ة الدول�ة �ق�د خ�اراتنا و�شك ف ات�جيني  .االس�ت

 

ي  )96
ات�ج�ة آخذة �ف ات�جيون إ� استغالل تبع�اتنا، لتق��ض قدراتنا ع� الحكم  إّن الهجمات ع� استقالليتنا االس�ت االزد�اد. �س� منافسونا اإلس�ت

ي من أجل توج�ه فهمنا لألوضاع وتقي�د قراراتنا.   الس�ادي وتماسكنا الوطيف

 

ي تتسم بالم�ل نحو  )97 ة اليت ي هذە الف�ت
وري للدفاع عن مصالحنا، وال س�ما �ف ي تؤثر �شدة إّن تجس�د الس�ادة األورو��ة أمر �ف االنكفاءات االنعزال�ة اليت

ا�اتنا وتحالفاتنا أحد األرصدة الرئ�س�ة لفر�سا ع� الساحة الدول�ة وأحد األهداف . تعد �ش ي المجتمع الدو�ي
ف �ف ف الرئ�سيني المفضلة  ع� الالعبني

ف إلضعافنا. لقد أظهرت جائحة  ات�جيني ي أ COVID-19لمنافسينا االس�ت
ي ثم حرب العدوان الرو�ي �ف

ا�اتنا وتحالفاتنا �ف وكران�ا األهم�ة المرك��ة ل�ش
ي لح ات��ب ي وتحد�ث المفهوم االس�ت ات�ج�ة لالتحاد األورويب ك للتحد�ات وتقد�م االستجابات المناسبة. حددت البوصلة االس�ت لف تط��ر فهم مش�ت

 الناتو خرائط طرق واضحة �جب تنف�ذها اآلن. 

 

ل الدفاع عن نظام دو�ي مستقر �قوم  )98
�
ام القانون والتعدد�ة أساس أمننا وازدهارنا منذ عام �شك وع 1945ع� اح�ت . إّن �شاط القوى التح��ف�ة والم�ش

ات�ج�ة، وح��ة عملنا  ملهالذي تح القائم ع� توازن القوى واألمر الواقع، هو غ�ي مقبول: تتطلب مصالحنا األمن�ة ضمان استدامة إمداداتنا االس�ت
كة، وس� ي األما�ن المش�ت

ام طم�ح بالحد من التسلح وعدم االنتشار. �جب أن �ستند هذە األهداف إ� قواعد �ف ف ، فضً� عن ال�ت ي الفضاء الرق�ي
ادتنا �ف

مة.   جماع�ة ومح�ت
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 2030 طم�ح عام 
 

 

ي أن تكون عام  )99
ي مجا 2030تؤكد فر�سا ع� طموحها �ف

ها ونفوذها �ف ي عززت تأث�ي الت اهتمامها. وتهدف إ� أن قوة توازن ع� الساحة الدول�ة اليت
ي تضمن أمنها، ال س�ما  ي أورو�ا قادرة ع� مواجهة األزمات وتنف�ذ الحلول اليت

ات�ج�ة األورو��ة �ف من خالل تكون أحد محركات االستقالل�ة االس�ت
ا، تتحمل مسؤول�اتها ف�ما يتعلق باألمن من خالل الس�ي إ� � . أخ�ي ي موثوق �كّمل حلف األطل�ي  الحفاظ ع� اآلل�ات متعددة األطراف دفاع أورويب

 .  الفعالة القائمة ع� القانون الدو�ي

 

ي أوكران�ا. يؤدي هذا الس�اق إ� )100
، والذي أبرزته �شكل خاص الحرب �ف ي من خالل منظور تمزق النظام العال�ي ات��ب  �جب ��ش هذا الطم�ح االس�ت

ي من
، المصمم �ف ي عام ط�ح �ساؤالت حول نموذج الج�ش الفر��ي الحا�ي

. �جب أن يزود هذا النموذج �ف طق القوة االستطالع�ة �شكل أسا�ي
ات�ج�ات 2030 ف الدول، واالس�ت  فر�سا بالقدرة ع� التعامل مع الحاجة إ� ز�ادة الوقا�ة والنفوذ، والعودة المحتملة لل�اع شد�د ال�ثافة بني

ها منافسونا.  ي ين�ش  المختلطة اليت

 

 

ي عام )101
 : فر�سا  2030�ف

اك مواطنيها. و�ستند هذا الطم�ح الدائم إ� الردع النو قادرة ع� • وي  الدفاع عن أراضيها القاّر�ة وأقال�م ومقاطعات ما وراء البحار، وحما�ة و��ش
ي ذلك المواقف ا

ا بقوات مسلحة تقل�د�ة ق��ة. كما �ساهم �ف ي س�استنا الدفاع�ة، مدعوم�
ن�ة ألمالمستقل والموثوق والمتماسك، وهو حجر الزاو�ة �ف

ات�ج�ة وطن�ة دينام�ك�ة للتك�ف والصمود ؛ ي �شمل قوى األمن الداخ�ي واس�ت ي تتك�ف مع التهد�دات اليت  الدائمة اليت

ي �اع شد�د الحدة. �م •
ي الدفاع عن أورو�ا واالستقرار حول البحر األب�ض المتوسط، من خالل امتالك القدرات الالزمة لالنخراط �ف

كن أن �ساهم �ف
ي أو تحالف خاص ؛تتو� دور الق�اد  ة داخل حلف شمال األطل�ي أو االتحاد األورويب

ا بالقرن • ي الفار�ي مرور� ى إ� الخليج العريب ي منطقة تمتد من أف��ق�ا جنوب الصحراء ال��ب
ر األمن �ف

ّ
ا�ات متوازنة توف َ ي إطار �ش

. مع  تعمل �ف ي
األف���ت

�كة مجموعة متنوعة ومجهزة من الدور  ات التدر�ب�ة والتمار�ن. مستندة إ� شبكة من نقاط الدعم المناسبة، تحافظ حلفائها، تقدم للجيوش ال�ش
 ع� قدرة التدخل أو دعم التحالف ؛

امها للقانون الدو�ي ؛ • ف الهندي والهادئ. تدافع عن س�ادتها واح�ت ي استقرار منطقة المح�طني
كائها �ف  �ساهم من خالل نفوذها ومع �ش

ي األح�از ال •
ي العمل �ف

كائها. تضمن ح��تها �ف ان�ة والفضائ�ة وقاع البحر والفضاء الجوي البحري) وسالمة طرق إمدادها، مع �ش كة (السي�ب  مش�ت
 

ات�ج�ة )102 ة أهداف اس�ت  : للق�ام بذلك، حددت فر�سا لنفسها ع�ش

  رادع نووي قوي وذو مصداق�ة ؛  •

 فر�سا موحدة وقادرة ع� الصمود ؛ •

ي روح الدفاع ؛  •
 اقتصاد �ساهم �ف

ان�ة •   من الدرجة األو� ؛  مرونة سي�ب

ي المنطقة األورو��ة األطلس�ة ؛ •
ي �ف  فر�سا، حل�ف نموذ�ب

ات�ج�ة األورو��ة ؛  •   فر�سا، أحد محركات االستقالل�ة االس�ت

ي الس�ادة ومزود موثوق لألمن ؛ •
�ك موثوق به �ف  فر�سا، �ش

 ضمان استقالل�ة التقي�م وصنع القرار ؛ •

ي المجاالت  •
 المختلطة ؛القدرة ع� الدفاع والعمل �ف

ي تحالف •
ي ذلك العمل�ات العسك��ة ذات ال�ثافة العال�ة، سواء �شكل مستقل أو �ف

ي جميع ح��ة العمل والقدرة ع� إجراء العمل�ات العسك��ة، بما �ف
، �ف

 المجاالت. 
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ي رقم  ات��ب     1الهدف االس�ت

 وذو مصداق�ة يرادع نووي قو 
 

 

�ستند فعال�ة س�اسة الردع الفر�س�ة إ� مصداقيتها الس�اس�ة والتشغ�ل�ة والفن�ة. و�نعكس هذا �شكل خاص من خالل الموقف المتطلب  )103
ي تم إثباتها �شكل كب�ي منذ بدايتها ع� تكي�ف كل  ا من خالل القدرة اليت امات المتعلقة بالقدرات ط��لة األجل، ول�ن أ�ض� ف من العق�دة واالل�ت

ي وتطوراته المحتملة.  ات��ب  والوسائل مع الس�اق االس�ت

 

، مثً� من خالل األشكال الهجين )104 ي ي المجال التكنولو�ب
ي تنت�ش �ف ي االعتبار االتجاهات العالم�ة اليت

ة لل�اع: �جب أن تأخذ س�اسة الردع الفر�س�ة �ف
وار�ــــخ، الفضاء، األسلحة فائقة ال�عة، والمراقبة تحت الماء وما إ� ذلك) من ناح�ة، تطور قدرات منافسينا (الدفاعات الج��ة والمضادة للص

ي أوقات السلم، ع� 
ي تعمل �ف ي الردع ؛ من ناح�ة أخرى، من المرجح أن تؤثر أنماط العمل الهجينة، واليت

نا �ف  -البيئة �جب أن تروي باستمرار تفك�ي
ي �مارس  -الس�اس�ة، المع�ار�ة، المعلومات�ة، إلخ.   .فيها الردع، و�جب أن تكون موض�ع تفك�ي دائم من ح�ث وسائل مواجهتهااليت

 

ي  البعد .1  الفر��ي  للردع  األورويب
 

ي أمن المنطقة األورو��ة األطلس�ة. إنه يوضح الح )105
ا ع� الدور األسا�ي الذي تضطلع به قواتنا النوو�ة �ف � ي أوكران�ا مؤ�ش

اجة إ� �شكل ال�اع �ف
ي الحفاظ ع� رادع نووي قوي و  ي لها بعد أورويب ي العمل والحفاظ ع� مصالحها الحي��ة، اليت

ى، وضمان ح��ة فر�سا �ف   .موثوق لمنع حرب ك�ب

 . 

 وس�ادي ومستقل فّعال رادع ع� الحفاظ .2
 

ي هذا الس�اق الحفاظ، بحلول عام  )106
وري �ف �ي وفعال ومستقل.  2030من ال�ف   وما بعدە، ع� الردع الموثوق به، أي �ش

 

ي العمل من أجل ال )107 ات�ج�ة، ع� المستوى الوطيف ي ع� وجه الخصوص مضاعفة الجهود لتع��ز ثقافة الردع واإلس�ت ع�ة الردع �عيف حفاظ ع� �ش
اك جمهور أوسع بالقضا�ا والتحد�ات الخاصة بالردع.  ، من خالل إ�ش ي وحلف شمال األطل�ي  وداخل االتحاد األورويب

 

ا لمبدأ اال�تفاء الصارم، س )108 ي الوقت نفسه، ووفق�
ات�ج�ة�ف  .تواصل فر�سا عملها لصالح الحد من التسلح وعدم االنتشار وتقل�ل المخاطر االس�ت

 

ْ الردع النووي والتأ�د من أن نموذج الج�ش �سمح بالدعم من القوات النوو�ة والتقل�د�ة ال )109 ي
يف ي تكون اختارت فر�سا مواصلة الجهود لتجد�د مكوِّ يت

ي للحفاظ ع� ح��ة رئ�س الجمه
ي أوكران�ا الحاجة إ� الحفاظ ق��ة بما �ك�ف

ي العمل وتجنب االلتفاف ع� الردع من األسفل. تؤكد الحرب �ف
ور�ة �ف

 .ع� القدرة ع� فهم وتقي�د خطر التصع�د. باإلضافة إ� ذلك، فإن تع��ز القدرة الوطن�ة ع� الصمود أمام جميع التهد�دات س�عزز الردع

 

ا، �جب ضمان استدامة استقالل الردع )110 � ي المرتبط  أخ�ي الفر��ي بفضل المراقبة المعززة لفرق البحث األساس�ة والتطب�ق�ة، والنسيج الصنا�ي الوطيف
ي ال غيف عنها.   بالردع وتوط�د المعرفة الفن�ة والصناع�ة والتشغ�ل�ة اليت
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ي رقم  ات��ب  2 الهدف االس�ت

 وصامدة فر�سا موّحدة
 

 

ي مواج )111
ي من المحتمل أن تواجهها، سواء كانت عسك��ة أو غ�ي تقل�د�ة �جب ع� فر�سا تع��ز قدرتها ع� الصمود �ف هة جميع التحد�ات األمن�ة اليت

ي الفر�س�ة، ال س�ما من 
خالل (التالعب بالمعلومات، تغ�ي المناخ، نهب الموارد، األو�ئة، وما إ� ذلك). و�جب ��ش هذا الجهد ع� كل األرا�ف

 . ي  تع��ز روح الدفاع وضمان التماسك الوطيف

 

ا الصمود ع� فر�سا قدرة ع��زت .1  العمق ومن جماع��
 

ات�جيتها الوطن�ة للصمود ( )112 ي وجه الهجمات من أي ن�ع كانت SNRتنفذ فر�سا إس�ت
ات�ج�ة إ� تع��ز قدرتها ع� الصمود �ف ). وتهدف هذە االس�ت

ي  ف العد�د من األجهزة اليت ي يتبناها كل من ع� الح�اة الطب�ع�ة للبلد. �سمح بالتنسيق الدقيق والفعال بني �س� إ� تحقيق أهداف مماثلة، واليت
ي وحلف شمال األطل�ي   .االتحاد األورويب

 

ات�ج�ة الوطن�ة للصمود ( )113 �ة والقدرات الماد�ة SNRحددت اإلس�ت ) ثالثة أهداف أساس�ة: تحض�ي الدولة من العمق لألزمات. تط��ر الموارد الب�ش
ي م

ات�ج�ة وتن��ــــع مصادر اإلمداد ؛ وتكي�ف التواصل العام مع قضا�ا القدرة للمواجهة، من خالل دمج التفك�ي الشامل �ف سألة المخزونات االس�ت
كات والجمع�ات والسكان.  ات�ج�ة لتشمل السلطات المحل�ة وال�ش  ع� الصمود. �جب اآلن توسيع هذە االس�ت

 

ي  مستدام �شكل الدفاع روح تع��ز .2
 والدولة المجتمع �ف

 

�وي، من أجل ز�ادة القوى األخالق�ة الفرد�ة  )114 ي المجال ال�ت
. �جب تق��تها �ف ي الصمود الجما�ي

للمواطن، وال س�ما لشبابنا، �ي حجر األساس �ف
ف الوزارات، �سا كة بني ي تعزز صمود المجتمع (نقل الق�م الجمهور�ة، اإلسعافات األول�ة، إلخ). كجزء من الدينام�ك�ة المش�ت هم القوات المهارات اليت

ي تع��ز 
ف الشباب. ستعمل الوزارات المعن�ة ع� حشد طاقاتها لدعم نمو الخدمة المسلحة �ف ي ��ش روح الدفاع بني

العمل التذكاري والمساهمة �ف
ي (الج�ش UNSالوطن�ة الشاملة ( ا، سيتم إجراء إعادة تأس�س شاملة لنظام االحت�ا�ي خارج الحرس الوطيف � ) لتغذ�ة قاعدة موارد وطن�ة. أخ�ي

(  .وقوات األمن الداخ�ي

 

ي  )115  �جب تع��ز جاذب�ة المهن العسك��ة، من خالل المرافقة والتع��ض عن القيود المرتبطة بالظروف العسك��ة، من أجل تأص�ل روح الدفاع، واليت
ي مناهج ملموسة ومج��ة

، �ف ي المجال التعل��ي
ي أبكر وقت ممكن �ف

 .يتم �شك�لها �ف

 

ف  )116 وري لتمكني الجيوش من إعداد وضمان الدفاع عن الوطن والمصالح العل�ا لألمة، وال س�ما من �جب الحفاظ ع� التفرد العسكري، وهو أمر �ف
ا�د.  ف  الضغط المع�اري الم�ت

 

ف  التآزر تط��ر .3   الدولة خدمات وجميع المسلحة القوات وزارة بني
 

ى أو حيت مواجهة شد�دة الحدة �شارك فيها فر�سا رفع مستوى الطم�ح ف�ما يتعلق )117 ، وال س�ما  يتطلب احتمال حدوث أزمة ك�ب ي بالصمود الوطيف
ف األمة والقوات المسلحة يتم تناولها �شكل أفضل كة ع� الصمود بني  .من خالل تط��ر قدرة مش�ت

 

ى ب )118 ي إدارة أي أزمة ك�ب
ي االقتصاد العام  استجابةالجيوش قادرة ع� المشاركة �ف

ي عسكري معزز. �جب إعادة التفك�ي �ف
ي إطار حوار مديف

عال�ة �ف
ي العمل مع االستجابة للتحد�ات األمن�ة الجد�دة. كما سيتم تجد�د مفهوم عمل�ات الدفاع لعمل�ة "سينتين

�ل" من أجل ضمان ح��ة الجيوش �ف
ي (

 .)DOTعن األرا�ف

 

، والتدر�ب المستمر للفا )119 ف ف العموميني ف المسؤولني ام األمة بأ�ملها من خالل ز�ادة الو�ي بقضا�ا الدفاع واألمن القو�ي بني ف ي إدارة ع�جب تع��ز ال�ت
ف �ف لني

ي �اع شد�د الحدة. HFDSاألزمات، وتع��ز شبكة كبار مسؤو�ي الدفاع واألمن (
ام جميع الوزارات لضمان دعم الجيوش المنخرطة �ف ف  )، وال�ت
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ي التخط�ط لألزمات و�دارتها س�جعل من ال )120
ة �ف ف بروح الدفاع والجهات الفاعلة العامة من ذوي الخ�ب ف السكان المشبعني ممكن تع��ز هذا التآزر بني

ي مجاالت األمن واالقتصاد والتوظ�ف والتماسك االجتما�ي 
ي �ف  .الصمود الوطيف
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ي  ات��ب  3 رقم  الهدف االس�ت

ي روح الدفاع
 اقتصاد �ساهم �ف

 

 

ي روح الدفاع معرفة ك�ف�ة تعبئة جميع موارد األمة، لالنتقال إ� اقتصاد حرب، أي  )121
ف يتطلب إ�شاء اقتصاد �ساهم �ف الصناعة  العمل ع� تمكني

�ك.   الفر�س�ة من دعم مجهود الحرب ع� المدى الط��ل، إذا لزم األمر، للقوات المسلحة أو لصالح �ش

 

ف  .1  اإلنتاج وقدرات المتطابق والمخزون الحاسمة األهم�ة ذات اإلمدادات تأمني
 

، إلخ.) )122 ة، التناقص الطب��ي ي ع� المدى الط��ل (االستهالك العا�ي للذخ�ي أفضل حل وسط هو العمل ع� ثالثة عوامل  لدعم المجهود الحريب
ف أ���  نات ذات األهم�ة الحاسمة) ؛ إعادة توطني ا المواد الخام والمكوِّ ي (المعدات ال�املة ول�ن أ�ض� ات��ب  سالسل رئ�س�ة: تك��ن المخزون االس�ت

 اإلنتاج حساس�ة ؛ وتن��ــــع اإلمدادات. 

 

ك من المكوِّ  )123 نات أو المواد الخام بمبادرة وتحت مسؤول�ة الصناعة لدعم األ�شطة الصناع�ة باإلضافة إ� ذلك، �مكن إ�شاء مخزون مش�ت
ي حالة حدوث أزمة اقتصاد�ة أو صح�ة. �جب أن �ساهم تط��ر قنوات إعادة التدو�ر أ�

ي حالة حدوث نزاع، أو األ�شطة المدن�ة �ف
ا العسك��ة، �ف ض�

ي اقتصاد دائر، مما �جعل من الممكن تقل�ل احت�اجات التو 
ي التنم�ة المستدامة�ف

 .ر�د والمساهمة �ف

 

ا للمصالح الفر�س�ة الس�اد�ة والمتطلبات البيئ�ة، من المبادرات األورو��ة مثل خطة  )124 ف اإلمداد بالموارد الحي��ة، وفق� عمل قد �ستف�د تأمني
RePowerEU (قانون الرقائق) نات  .وتنوعاتها ع� المواد الخام (قانون المواد الخام) والمكوِّ

 

اع، ع� فرض أول��ات أو طلبات ع� السوق الوطن�ةلض )125 ف  لتطور ال�ف
�
 .مان ممارسة مهامها الس�اد�ة، �جب أن تكون الدولة قادرة، تبعا

 

ي  )126 ا الستدامة مجتمعنا، �جب أن تكون القاعدة الصناع�ة والتكنولوج�ة للدفاع بقدر ما �عد االستقرار األميف ط� قادرة ع� االستفادة من ) BITD(�ش
ي لمعاي�ي التصن�ف المستقبل�ة أو المعاي�ي الأدو 

، ال ينب�ف ي س�اق تط��ر المال�ة المستدامة. و�التا�ي
ي ذلك �ف

بيئ�ة ات التم��ل المالئمة، بما �ف
كات الصناعات الدفاع�ة. ESGواالجتماع�ة والحوكمة ( ي �ش

  ) أن تثبط االستثمار �ف

 

ا، )127 � ي  وال�اع الصح�ة األزمة أظهرت أخ�ي
، وفائضة.  آمنة إمداد مصادر وجود ةأهم� األوكرايف ّ  نقل إعادة ع� التشجيع �جب و�التا�ي  اإلنتاج قطا�ي

ي  إ� والتدو�ر
 هذا �خضع المهّمة.  والمكّونات المواد ع� للحصول الخارج ع� االعتماد مسألة لمعالجة ودعمهما والوطن�ة األورو��ة األرا�ف

ي  متعمق لعمل الموض�ع
 .الحرب اداقتص حول الدراسات س�اق �ف

 

 

ي  االرتفاع ودعم اإلنتاج دورات من الحد .2 ي  التدر��ب
 الحرب" "اقتصاد �ف

 

ي من  باإلضافة إ� عمل�ات االستحواذ، خالل السنوات القل�لة المقبلة، ع� المعدات األ��� أهم�ة الالزمة للتعامل مع �اع شد�د ال�ثافة أو  )128 اليت
 )BITD( القتصاد الحرب من أجل تكي�ف القاعدة الصناع�ة والتكنولوج�ة للدفاع المحتمل أن تتناقص ��عة، �جري تط��ر خطة للتحض�ي 
  بط��قة تقدم�ة ومرنة مع مختلف الس�اقات الجيوس�اس�ة. 

 

ي وحلف شمال األطل�ي  )129 ي أدوات القدرة الدفاع�ة لالتحاد األورويب
ا أن ينعكس �ف ي االعتبار �جب أ�ض�

 .إّن أخذ هذە الس�اقات الجيوس�اس�ة �ف

 

ي  والدعم االستحواذ وعمل�ات والتنظ�م�ة المع�ار�ة األعباء تخف�ف عمل�ة ذتنف� .3
  المخاطر إدارة منطق �ف

 

ح والجيوش إمكان�ة تزو� )130
�
ف المدي��ة العامة للتسل ي األعمال بني

ي إ� االبتكار وتحل�ل الق�مة �ف
ا�د واالستبا�ت ف د القوات بأ�سب �جب أن يتيح اللجوء الم�ت

ف مكاسب العمل�ات والمكاسب المال�ة ومكاسب التق��م. الحلول مع مخاطرة مقبولة  ي العمل وتحقيق توازن أفضل بني
 �ف



31 
 

ي رقم  ات��ب   4الهدف االس�ت

ان�ة من الدرجة األو�   مرونة سي�ب
 

 

ان�ة. ال توجد ط��قة كاف�ة لتصور درع إل��ت  )131 ف مرونتنا السي�ب ات�ج�ة، �جب أن تركز الجهود ع� تحسني ي مواجهة التطورات االس�ت
ي من شأنه أن �ف

ويف
وري إلعداد البالد لم��د من التهد�دات. و�المثل، فإّن تط ي فيها �ف

ايف ي ضد فر�سا، ل�ن تع��ز مستوى األمن السي�ب
ويف بيق يهزم أي هجوم إل��ت

، ل�ن اعت ي الذي من شأنه أن �ج�ب أي مهاجم ع� ممارسة ضبط النفس ضد فر�سا هو أمر وه�ي
ويف ي الفضاء اإلل��ت

ات�ج�ات منطق الردع �ف ماد اس�ت
 . ف ون�ة باهظة التكلفة للمهاجمني  استجابة تحشد جميع أدوات الدولة واألدوات األورو��ة والدول�ة �جعل من الممكن جعل الهجمات اإلل��ت

ان�ة بامتالك قدرات مالئمة ومنظمة، مما �جعل من الممكن الوقا�ة أو الحد من تأث�ي ومدة الهجمات اإل )132 ي هذە المرونة السي�ب
ي تق�ف ون�ة اليت ل��ت

نفذ ضد فر�سا، ع� األقل بالنسبة للوظائف األ��� أهم�ة
ُ
 .ت

 

ف  .1 ان�ة المرونة تحسني ط لفر�سا، السي�ب وط من �ش  الس�ادة �ش
 

ف  )133 ف العام والخاص. ع� الرغم من العمل ال�ب�ي الذي تم تنف�ذە حيت اآلن، يوجد مجال كب�ي لتحسني ي القطاعني
�جب تكث�ف الجهود المبذولة �ف

ي تمت األمن  ي بعض القطاعات الحي��ة، ال يزال من الممكن حصول هجمات واسعة النطاق، ع� الرغم من أّن االستثمارات اليت
ي للدولة. �ف

ايف السي�ب
،  France Relanceبموجب خطة  ف ف الرقميني ي لبعض الفاعلني . أما بالنسبة للدور المنه�ب ي �شكل كب�ي

ايف ف مستوى األمن السي�ب قد أّدت إ� تحسني
ي الحسبان بما ف�ه ال�فا�ة. فال يز 

 ال ال يؤخذ �ف
 
 

 الفر��ي  النموذج إنجازات ترسيخ .2
 

ي عام  )134
، الذي تأسس �ف ثم تّم تع��زە وتكي�فه بانتظام. تّم تجد�د نظام إدارة األمن الرق�ي  2008�جب ترسيخ اإلنجازات األساس�ة للنموذج الفر��ي

ە اآلن. تتضح القدرة الوطن�ة ع� تصم �م الس�اسات العامة وتنف�ذها من خالل إ�شاء الفرق اإلقل�م�ة لالستجابة للحوادث للدولة و�مكن ��ش
)CSIRT) ي

ايف ي مدينة "ر�ن" (Campus Cyber)، ومن خالل افتتاح الحرم الجام�ي السي�ب
ي �ف

ويف ي للدفاع اإلل��ت ا، Rennes) وظهور نظام بييئ � ). أخ�ي
، تّم االع  ي ي نها�ة رئاستها لمجلس االتحاد األورويب

. إنها اآلن مسألة ضمان تنف�ذ �ف ي
ايف ي قضا�ا األمن السي�ب

اف بفر�سا من قبل أقرانها كمرجع �ف �ت
ي ( ي تّم تبنيها خالل الرئاسة الفر�س�ة لمجلس االتحاد األورويب ي الشامل اليت

ايف ي أ�ع وقت ممكنPFUEالتوجيهات األورو��ة لصالح األمن السي�ب
 .)، �ف

 

ان�ة المرونة من مستوى أفضل لبل�غ الط��ل المدى ع� االستثمار .3   السي�ب
 

ورة استثمارات لتوط�د قاعدة رقم�ة متجا�سة وآمنة  )135 . وس�شمل ذلك بال�ف ي لجميع الخدمات العامة �شكل كب�ي
ايف �جب رفع مستوى األمن السي�ب

ي ال تزال هشة للغا�ة.   للدولة ولتع��ز المؤسسات واإلدارات اليت

 

ي دينام��ي عام وخاص. ال �مكن للدولة أن تعمل بمفردها �شأن قضا�ا األمن �جب مضاعفة عمل فر�سا من خالل االعتما )136
ويف ي إل��ت د ع� نظام بييئ

ان�ة  ى. وسيو� اهتمام خاص لمنع األفعال السي�ب ي حالة حدوث أزمة ك�ب
ي و�جب أن تكون قادرة ع� حشد جميع الجهات الفاعلة �ف

ايف السي�ب
ي وطن�ة وأورو��ة تنافس�ة. ال��د�ة والمؤذ�ة ومساعدة جميع ضحا�اها. أخ

ويف ي ع� صناعة دفاع إل��ت ا، �جب أن �عتمد هذا النظام البييئ �  �ي

 

ي الدورات )137
ان�ة. إنها مسألة تعبئة عامة الناس وتنظ�م دمجهم �ف ي العالم الرق�ي وتوعيتهم ع� المخاطر السي�ب

ف �ف  �جب تدر�ب جميع الفاعلني
ي القطاع. �جب

ف سالسل التور�د، وال س�ما  التعل�م�ة وتع��ز جاذب�ة المهن �ف ا ع� مسؤول�ة مقد�ي الخدمات الرقم�ة وتأمني أن يركز الجهد أ�ض�
ي  ي واألورويب ف الوطيف ا، �مكن لفر�سا دعم و�شجيع ظهور عروض ثقة ق��ة وذات س�ادة ع� المست��ني �  .تلك التابعة للدولة. أخ�ي

 

ف و  )138 كائها األورو�يني ا، تعتمد مرونة فر�سا ع� مرونة �ش � ي ككل. لذلك �جب علينا المساهمة أخ�ي
ويف ف وكذلك ع� أمن واستقرار الفضاء اإلل��ت الدوليني

ي ه�كلة السوق األورو��ة لمنتجات وخدمات األمن 
كاء فر�سا، وكذلك االستمرار �ف ي رفع مستوى مرونة المؤسسات األورو��ة والدول�ة و�ش

�ف
. ع� الساحة الدول�ة، �جب ع� فر�سا تقد�م مق�ت  ي

ايف ان�ة، ال س�ما من خالل السي�ب حات لتنظ�م التجارة ومكافحة انتشار األسلحة السي�ب
ان�ة ك إلدارة األزمات السي�ب ي تصدير السلع والتكنولوج�ات. باإلضافة إ� ذلك، فإّن وجود إطار مش�ت

، فضً� االستخدام األفضل ألدوات التحكم �ف
 ح للدول بتجنب مخاطر سوء التفاهم والتصع�د غ�ي المنضبط. عن آل�ات التعاون والمساعدة المتبادلة، من شأنه أن �سم
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ي  ات��ب  5 رقم الهدف االس�ت

ي المنطقة األورو��ة 
 األطلس�ة -فر�سا، حل�ف مثا�ي �ف

 

 

، وع )139 ي الدفاع الجما�ي
ي من خالل مهمته الرئ�س�ة المتمثلة �ف ي األمن األورويب

� حلف الناتو هو تحالف س�ا�ي وعسكري و�ضطلع بدور أسا�ي �ف
ي المادة 

ا ألمن المنطقة األورو��ة األطلس�ة 1949من معاهدة  5وجه الخصوص بند المساعدة المنصوص عل�ه �ف ور�� . �ظل الرابط ع�ب األطل�ي �ف
 و�التا�ي أمن فر�سا. 

 

ي  المساهمة .1
 للحلف التشغ�ل�ة المضافة الق�مة ز�ادة �ف

 

ي جميع مهام الحلف األ  )140
، من خالل االضطالع بدورها ضمن اله�ا�ل والعمل�ات العسك��ة، كما ستواصل فر�سا المساهمة �شكل كامل �ف طل�ي

ي استجابتها والتك�ف معها. 
ي أوكران�ا ودول البلطيق ورومان�ا. وسوف �سهم �ف

ي س�اق الحرب �ف
 تفعل �ف

 

ي الدفاع عن أورو�ا. �عزز الناتو إمكانات القو  )141
ي التأ��د ع� الدور الرئ��ي لحلف األطل�ي �ف

ات المسلحة و�شكل المحفل الذي يتم ترغب فر�سا �ف
ي االعتبار. 

ي باإلضافة إ� القدرة والتوقعات التكنولوج�ة والتشغ�ل�ة �ف   ف�ه أخذ تحد�ات قابل�ة التشغ�ل البييف

 

 الحلف داخل لفر�سا والف��د األسا�ي  الدور تقي�م .2
 

ا  )142 ا متطلب� م فر�سا الحفاظ ع� مكانة ف��دة داخل الحلف. و�ي تتخذ موقف� ف ا لخصوص�ة واستقالل�ة س�استها الدفاع�ة، وال س�ما تع�ت ا، نظر� ومرئ��
ي �سبب ردعها النووي. بناًء ع� قوة مصداقيتها التشغ�ل�ة، وقدرتها الف��دة ع� العمل �شكل عاجل ع� مستوى عاٍل ومساهمتها المال�ة، و  اليت

م فر�سا تع��ز نفوذها ون ف ي الحلف، تع�ت
ي  تعد واحدة من أ��ب المساهمات �ف

ف من أجل التأث�ي معهم ع� التطورات الرئ�س�ة �ف فوذ الحلفاء األورو�يني
ي أورو�ا. 

ي �ف ات��ب   وضع الناتو وكذلك ع� مستقبل االستقرار االس�ت

 

ي تع��ز الموقف ع�  )143
ا لقلقها �شأن التماسك واال�ساق داخل الحلف، ستواصل فر�سا المساهمة بط��قة استباق�ة وواقع�ة ومستدامة �ف نظر�

ي ال
�ت ي ذلك كدولة إطار�ة  -جانب ال�ش

 وتكي�ف ه�كل ق�ادة الناتو.  -بما �ف

 

ف  التعاون دفع .3 ي  االتحاد بني  والناتو األورويب
 

ي مناطق جغراف�ة أخرى وال س�ما منطقة ال )144
ي مقار�ة براغمات�ة لدورها �ستبعد التوسع �ف

ة األورو��ة للحلف �ف ف ف تعمل فر�سا ع� تع��ز الرك�ي مح�طني
ي المنطقة األورو��ة األطلس�ة الهندي والهادئ. 

ة األساس�ة لألمن �ف ف  . �ظل الضمان الذي قدمته مهمة الدفاع الجما�ي لحلف الناتو الرك�ي

 

ي قمة و�لز لعام  )145
ام الذي تم التعهد به �ف ف ا مع االل�ت ، تماش�� من الناتج المح�ي اإلجما�ي له،  %2بتخص�ص  2014�جب أن �ستمر االستثمار الدفا�ي

ي 
ي ال��ادة �ف

ي �ف ي أوكران�ا والقدرات اليت
ي الناجم عن الحرب �ف ات��ب أورو�ا. �جب فهم هذا المستوى ع� أنه أرض�ة تر�ت إ� مستوى االنقسام االس�ت

 �حتاجها الحلفاء األورو�يون لضمان أمنهم. 

 

ف الدول األورو�� )146 ور�ة للقدرة والتعاون الصنا�ي بني ا إ�شاء الحوافز ال�ف . �ساهم يتضمن هذا الجهد الجما�ي أ�ض� ي ة، ع� مستوى االتحاد األورويب
ا الستدامة القاعدة الصناع�ة والتكنولوج�ة الدف وري لفعال�ة الحلف وأ�ض� ي تع��ز قدرة أورو�ا ع� المواجهة والصمود، وهو أمر �ف

اع�ة ذلك �ف
 المسلحة األورو��ة. ) المتينة و��عة التكّ�ف، والقادرة ع� تلب�ة االحت�اجات التشغ�ل�ة للقوات BITDEاألورو��ة (

 

ي تثقل كاه )147 ، لمراعاة التحد�ات األمن�ة الجد�دة اليت ي وحلف شمال األطل�ي ف االتحاد األورويب ا�ة بني ل تدعم فر�سا تحد�ث وتوسيع وتعميق ال�ش
  أورو�ا وكذلك االنضمام المرتقب لفنلندا والس��د. 
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ي رقم  ات��ب  6الهدف االس�ت

ات�ج�ة األورو��ةفر�سا، أحد محركات االستقالل�ة االس   �ت
 

 

ي مارس  )148
ات�ج�ة طموحة �ف ي نفس القضا�ا األمن�ة. يوضح اعتماد بوصلة اس�ت

ك فر�سا وجميع الدول األورو��ة �ف كدور رئ��ي لعبه االتحاد   2022�ش�ت
ف علينا الس�ي ف�ه.  ي لدينا والمسار الذي ال يزال يتعني ي أوكران�ا قوة الرافعات اليت

ي منذ بدا�ة الحرب �ف وري بالفعل أن يتم إبراز أورو�ا األورويب من ال�ف
 . ف كة لألورو�يني ي خدمة المصالح المش�ت

كة، ولديها القدرة ع� التقي�م والعمل المستقل �ف ات�ج�ة مش�ت  س�اد�ة تتمتع بثقافة اس�ت

 

ات�ج�ة االستقالل�ة حول االتحاد .1  األورو��ة االس�ت
 

ي تع��ز الس�ادة األورو��ة، م )149
ي وحلف شمال األطل�ي تضطلع فر�سا بدور رئ��ي �ف ي االتحاد األورويب

ستف�دة �شكل خاص من عض��تها الثالث�ة �ف
 .   ومجلس األمن الدو�ي

 

ات�ج�ة أ )150 ا ثقافات اس�ت ، الذين لديهم جم�ع� ف ف األورو�يني ي تقي�م المواقف بني
ء من أجل تقارب وجهات النظر �ف ي

و أول��ات تعمل فر�سا أوً� وقبل كل �ش
 س�اس�ة مختلفة. 

 

ي ثم ت��د ف )151 ات�ج�ة. و�ي تدعم تع��ز العالقات الدفاع�ة لالتحاد األورويب ي بدأت باعتماد البوصلة االس�ت ا�ة األورو��ة اليت ر�سا تجد�د س�اسة ال�ش
ف الهندي والهادئ، وف�ما يتعلق بالوال�ات المتحدة والممل�ة المتحدة، تنف�ذ عالقات متوازنة مدعومة ي إف��ق�ا ومنطقة المح�طني

ار بالحو  مع دول �ف
ي والناتو. �جب أن تلعب فر� ف االتحاد األورويب ا�د ومستدام ودائم بني ف ا المستمر والمنتظم حول الدفاع واألمن. �جب الس�ي لتحقيق تكامل م�ت سا دور�

ان�ة  ي بعض المجاالت الرئ�س�ة، مثل التنقل العسكري، والتهد�دات السي�ب
ي هذا المجال، من خالل تع��ز التعاون الوثيق �ف

ا �ف  والهجينة. رائد�

 

، سواء عندما يتعل )152 ف وري أن �ظل األورو�يون متحدين واستباقيني ي دعمه ألوكران�ا أول��ة. من ال�ف
ي �ف ا، �مثل تماسك االتحاد األورويب � ق األمر أخ�ي

مستوى عاٍل من  بالعق��ات أو عندما يتعلق األمر بدعم القوات المسلحة وقوات األمن األوكران�ة. إّن الس�ي ع� المدى الط��ل للحصول ع�
وري ألورو�ا لتظل قادرة ع� التأ ي المساعدة العسك��ة من خالل توف�ي المعدات ونظام التدر�ب المناسب أمر بالغ األهم�ة. هذا اال�ساق �ف

ث�ي �ف
 .حل ال�اع

 

 األورو��ة الدفاع�ة الصناع�ة القدرات تط��ر .2
 

ي متابعة االستقالل�ة التكنولوج� )153 افق مع تط��ر الصناعة الدفاع�ة األورو��ة. �جب ع� االتحاد األورويب ي ت�ت  ة المعززة واليت

 

ي احت�اجاتها الخاصة. ت��د فر� )154 ي تليب ات�ج�ة األورو��ة ع� القدرات الصناع�ة الدفاع�ة األورو��ة الق��ة اليت سا إ�شاء أداة تعتمد االستقالل�ة االس�ت
ك للمعدات األورو��ة. كما أنها  ة المدى لالقتناء المش�ت ك والحصول ع� معدات مهمة  قص�ي تدعم إ�شاء برنامج استثمار دفا�ي للتط��ر المش�ت

ي (AEDومبتكرة. �جب إعادة التأ��د ع� الدور المركزي لوكالة الدفاع األورو��ة ( )، FED) وتعبئة جميع األدوات الحال�ة: صندوق الدفاع األورويب
ي (CSP)نظم الدائم )، التعاون المCARDالمراجعة السن��ة المنسقة للدفاع ( . باإلضافة إ� ذلك، �جب أن (HEDI)، مركز االبتكار الدفا�ي األورويب

ي االعتبار الخصوص�ة واالحت�اجات المحددة للقاعدة الصناع�ة والتكنولوج�ة الدفاع�ة األو 
رو��ة تأخذ األحكام المتعلقة بالتصن�ف االجتما�ي �ف

)BITDEا لالستق ا مرك���
�
ن ي تعّد مكوِّ ات�ج�ة األورو��ة. )، واليت  الل�ة االس�ت

 

كة بهدف التوصل إ� قاعدة صناع�ة وتكنولوج�ة دفاع�ة  )155 ي مشار�ــــع القدرة المش�ت
�جب أن تكون هذە الجهود مصح��ة بتقدم ه�ك�ي وحاسم �ف

. BITDEأورو��ة ( ف ف األورو�يني كة بني  ) مستقلة وخ�ارات مش�ت

 

ف  قدرات تع��ز .3 ي  واالتحاد األورو�يني   لالعم ع� األورويب
 

ي دورها كجهة فاعلة ع� الصع�د العال�ي ومدافع موثوق به عن ح��ة الوصول إ� المناطق المتنازع عليها (البحر والف )156
ضاء �جب تع��ز أورو�ا �ف

ات�ج�ات والقدرات المناسبة، ف نفسها باالس�ت ات�ج�ات المختلطة لمنافسيها. من خالل تجه�ي ي مواجهة االس�ت
ف�ي  والسي�ب والجو وقاع البحر) �ف

ي جميع القارات
ورة التدخل، مع االمتثال الصارم للقانون �ف ي الدول األعضاء، والتفاعل، وعند ال�ف  .قادرة ع� حما�ة مواطيف
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ها  )157 ي بيئة أ��� تنافس�ة، من أجل الحما�ة من التهد�دات المختلطة وغ�ي
ي كأداة للتأث�ي �ف من أشكال �جب استغالل القوة المع�ار�ة لالتحاد األورويب

از ع� المواد الخام أو التالعب بالمعلومات. ال ف ي شكل "حرب قانون�ة" أو االب�ت
، سواء كان ذلك �ف ي  تدخل األجنيب

 

ي والتالعب  )158 ي طورتها المؤسسات األورو��ة: صندوق أدوات مختلط، صندوق أدوات ضد التدخل األجنيب ، تدعم فر�سا األدوات اليت بهذا المعيف
 �راە االقتصادي، إلخ. )، نظام مكافحة اإلFIMIبالمعلومات (

 

ي ( )159 ات�ج�ة حق�ق�ة لالتحاد األورويب ي تط��ر ق�ادة اس�ت
ي مواجهة STRATCOM�ساهم فر�سا �ف

ف �ف ف ال)، قادرة ع� وضع أورو�ا وعمل األورو�يني مواطنني
كائنا وكذلك منافسينا.   وممثليهم و�ش

 

ي ز�ادة قدرته ع� االنتشار ال��ــــع. � )160
ي �ف ي البيئات األقل �جب أن �ستمر االتحاد األورويب

ا ع� التدخل ��عة و�قوة أ��ب �ف جب أن �كون قادر�
ي وه�ا�ل صنع القرار والتحكم ( 44�ساهً�. للق�ام بذلك تعزز فر�سا اتخاذ قرارات أ��� مرونة مع المادة  ) المجددة، C2من معاهدة االتحاد األورويب

ورة، والتدر�ب، والمعدات، والمرافقة القتال�ة. �جب أن �كتسب االتحاد القدرة باإلضافة إ� التف��ضات العالم�ة للعمل ع� نطاق واسع: المش
ورة، كما فعلت فر�سا بالفعل مع   . EMASoHأو  Takubaع� حشد األدوات المخصصة عند ال�ف

 

ي تط��ر حما�ة ا )161
تها الوطن�ة، �ساهم فر�سا بنشاط �ف ي وقدراتها الصناع�ة والعسك��ة وخ�ب

ا لموقعها الجغرا�ف . ردعها نظر� ي لمجال الجوي األورويب
ي ذلك. 

 �ساهم �ف

 

ا، مبادرة التدخل األورو��ة ( )162 � ي عام IEIأخ�ي
ف أعضائها. تم إطالق هذە المبادرة �ف كة وتعاون معزز بني ات�ج�ة مش�ت ، وال 2018) �ي بوتقة ثقافة اس�ت

ا�د  ف ، الذين يتحملون المسؤول�ة �شكل م�ت ف ي عمل�ات ستتمكن  تزال تحتفظ بأهميتها اليوم لدعم األورو�يني
امات �ف ف عن أمنهم، مما يؤدي إ� ال�ت

 .الدولة اإلطار�ةفر�سا من خاللها من االضطالع بدور 
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ي  ات��ب  7الهدف االس�ت

�ك الموثوق ف�ما يتعلق بالس�ادة وضامٌن  فر�سا، ال�ش
 لألمن ذو مصداق�ة 

 

ي طم�ح يتجسد من خالل روابط تضامن متب�ة )163 ات��ب ف  تدافع فر�سا عن عرض اس�ت ي س�اق يتم�ي
كاء. و�ف ومتوازنة وقائمة ع� األول��ات مع ال�ش

ا ع� الدوام بفضل الق�مة المضافة العال�ة ال ف� كائها �جب أن يب�ت متم�ي ي ينطوي باالستقطاب الحاد والمنافسة، فإن العرض الذي تقدمه فر�سا ل�ش يت
 عليها وأن يتيح لفر�سا تفادي اللجوء إ� االنح�از أو التهم�ش. 

 

�ٍك  مكانة أتبو  .1  عال�ة مضافة ق�مة تقد�م و��مكانه متب� ك�ش
 

ات�ج�ة تط��ر 1.1 ي  شاملة اس�ت
  األم��ك�ة المتحدة الوال�ات ومع أورو�ا �ف

 
ات�ج�ة شاملة ف�ما يتعل )164 ا أن تضع اس�ت ، وس�كون عليها أ�ض� ف كائها التقل�ديني ف ع� فر�سا أن تع�د �شك�ل عالقاتها مع �ش ي أورو�ا، يتعني

دان ق بالبل�ف
 األخرى: 

 

ي ظل الطموحات األلمان�ة ال •
ي مجال الدفاع �ف

ف ع� فر�سا تعميق عالقاتها معها من أجل مواصلة بناء أورو�ا �ف مع�ب عنها ف�ما يتعلق بألمان�ا، يتعني
ي قمنا بتحد�دها ات�ج�ة واالحت�اجات المتعلقة بالقدرات اليت ا واحت�اجاتها االس�ت  ؛مؤخر�

�كا • ) إ�طال�ا و�سبان�ا هما �ش ي
ق األوسط ومنطقة الساحل األف���ت ي م�ح العمل�ات (منطقة البحر األب�ض المتوسط وال�ش

ن أساس�ان لفر�سا، سواء �ف
ي مجال التعاون لتع��ز القدرات

 ؛أو �ف

ف (اليونان وكروات�ا) باإلضافة إ� د • ات�جيني كاء اس�ت ف ع� فر�سا أن تدعم عدة �ش ، يتعني ي عم القدرات (بلج�كا) المتفق ف�ما يتعلق بأعضاء االتحاد األورويب
�نال مع إ�طال�ا ومعاهدة الصداقة والتعاون مع إسبان�ا)، كاء (معاهدة ك�ي ي تجمعها ببعض ال�ش ا، ناه�ك عن دعم الروابط اليت وتع��ز  �شأنها مؤخر�

ق�ة (البلدان ا ي منطقة الساحل أو أورو�ا ال�ش
كة المكتسبة �ف ات المش�ت ي عمل�ة برخان وف��ق المهام تعاونها التشغ��ي ع� أساس الخ�ب

لمشاركة �ف
Takuba(؛ 

ي استقرار هؤال  •
ي (أوكران�ا ومولداف�ا وجورج�ا) أن �ساهم �ف كاء المجاور�ن لدول االتحاد األورويب ف ع� فر�سا بفضل التعاون مع ال�ش كاء عن يتعني ء ال�ش

امج األورو��ة لدعم   ؛اإلصالحات اله�كل�ة باعتبار ذلك الط��قة األفضلط��ق تقد�م الدعم االقتصادي لهم وجعلهم �ستف�دون من ال�ب

ا�ات مع حلفائنا •  ؛ف�ما يتعلق بالفضاء، سنقوم بتكث�ف ال�ش

اء ��عة مع الممل�ة المتحدة ع� أساس المعاهدات • وري إرساء حوار بن� ، لقد بات من ال�ف ي  الثنائ�ة.      بعد خروج الممل�ة المتحدة من االتحاد األورويب

 

ي آن واحد. ف�ما يتعلق با )165
ي أن تكون طموحة ومتب�ة وواقع�ة �ف

ات�ج�ة أساس�ة و�نب�ف ا�تنا االس�ت  لوال�ات المتحدة األم��ك�ة، ستب�ت �ش

 
ي  المساهمة 2.1

ي  األمن إرساء �ف
ي  أف��ق�ا �ف

ا�ات إطار �ف    متوازنة �ش
 

ي جميع أن )166
ف �ف ات�جيني ا�د لمنافسينا االس�ت ف ي والنفوذ الم�ت ا�ات متجددة مع أف��ق�ا، أمام تطّور التهد�د اإلرهايب ي إبرام �ش

حاء هذە القارة، ترغب فر�سا �ف
ي مجاالت األمن وا

ف أ��� ع� الجوانب المدن�ة للتعاون بناًء ع� مبدأ االستمرار�ة �ف ك�ي كاء األفارقة مع ال�ت لدفاع والدبلوماس�ة �ستند إ� ما �طلبه ال�ش
ي 2017والتنم�ة، مثلما تم اإلعالن عنه منذ ص�ف 

ي معالجة المسائل األمن�ة بط��قة أفضل تحكّما و�ناء تقارب . و�نب�ف
ا�ات �ف  أن �ساهم هذە ال�ش

ي ذلك، وال سّ�ما من أجل إعادة التفاوض �شأن عدة معاهدات رئ�س�ة. وس�ظل 
ي ترغب �ف ي مستدام وأقوى مع الجيوش األف��ق�ة اليت ات��ب اس�ت

ا أساس��  ف أمر� ف والدوليني كائنا األورو�يني ي هذا الصدد.  التنسيق مع �ش
 ا �ف

 
ات�ج�ة اعتماد 3.1 ا�ة اس�ت ي  طموحة �ش

ي  �ف    األحمر والبحر المتوسط األب�ض البحر منطقيت
 

ف ع� فر�س )167 ي البحر األب�ض المتوسط والبحر األحمر، فإنه يتعني ف منطقيت ا بالنظر إ� التنافس الحاد والعسكرة المحتدمة ع� الخط الواصل بني
ي وحلف شمال األطل�ي وتع��ز فعال�ة ومستوى التعاون المتعلق بالقدرات مع  تع��ز تداب�ي إعادة الطمأنينة ودعم مهام وعمل�ات االتحاد األورويب

ا لفر�سا ضمان ح��ة المناورة واستمرار�ة سالسل اإلمداد ال ات�ج�ة أو المرجع�ة أ�ض� ا�ات االس�ت خاصة بلدان المنطقة. وسيتيح تكث�ف بعض ال�ش
.  بها وضمان االستقرار اإل  قل��ي
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ي  المساهمة 4.1
ف  اإلقل��ي  االستقرار �ف ي  التدفقات وتأمني

ي  الخليج �ف   الفار�ي  – العريب
 

ات�ج�ة جد�دة وفك االرتباط من قبل  )168 ل توافقات اس�ت
�
ي منطقة الخليج من أجل التعامل مع �شك

ا�ات فر�سا �ف وري إعادة تنش�ط �ش من ال�ف
ف ع� فر�سا أن تكون قادرة الوال�ات المتحدة األم��ك�ة وتفاقم التنافس اإل . و�تعني كائها و�التعاون معهم-قل��ي ع� التصدي لأل�شطة  -إ� جانب �ش

ف منظومتها وذلك ال سّ�ما من خالل التوقيع ع� ترتيبات  ي تنفذها بعض األطراف الفاعلة اإلقل�م�ة، وكذا تأمني ي تمس باالستقرار اليت أمن�ة اليت
ا دعم مشار�ــــع اقتناء معدات الدفاع واألمن مع تع��ز مكافحة متعلقة بمكافحة اإلرهاب واالستعالم ي أن تواصل فر�سا أ�ض�

ات والتسليح. و�نب�ف
 االست�الء ع� المعدات الح���ة و��ش األسلحة التقل�د�ة ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إ�صالها.        

 
ي  المساهمة ع� قدرتنا ز�ادة 5.1

ي  اراالستقر  ع� الحفاظ �ف ات��ب ي  االس�ت
 الهادئ-الهندي المح�ط منطقة �ف

 

ي منطقة المح�ط الهندي )169
ي تأ��د دور فر�سا باعتبارها قوة توازن �ف

ا�ات مع بلدان هذە المنطقة، -ينب�ف الهادئ. وللق�ام بذلك، تتمسك فر�سا ببناء �ش
ال�ا وال�ابان، باإلضافة إ� إندون�س�ا وسنغافورة. وتطور  ي مواجهة وال سّ�ما الهند وأس�ت

، �ف ي ات��ب فر�سا قدراتها المتعلقة باالستباق واإلبالغ االس�ت
ي المنطقة وتعمل ع� تع��زە، من خالل ز�ادة قدراتها الت

در�ب�ة، منافسيها، كما تؤكد مجددا موقفها المتعلق بتعدد األطراف الس�ا�ي والعسكري �ف
ي المتعلقة بالمنطقة و�ذا لزم األمر، من خالل �شجيع بروز ه�ا�ل مخصصة. وستسهر فر� ات�ج�ة االتحاد األورويب ا ع� دعم تطبيق اس�ت سا أ�ض�

ق آس�ا.   ا�ة مع رابطة أمم جنوب �ش  وال�ش

 

  التقل�د�ة األسلحة و��ش  الشامل الدمار أسلحة وانتشار التسلح نحو السباق منع .2
 

ورة مواصلة العمل بالنظام ال��ا�ي تدافع فر�سا عن الطابع المحوري لمعاهدة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل ومص )170 داقيتها، باإلضافة إ� �ف
ا األسلحة التقل  �د�ة.  متعدد األطراف المعمول به لمراقبة الصادرات، والذي �شمل األ�شطة ال��م�ائ�ة والبيولوج�ة والنوو�ة والبالست�ة وأ�ض�

 

ا لمنع ا )171 ور�� ي مجال االستعالم الذي �عت�ب �ف
ف ع� وجه تواصل فر�سا االستثمار �ف ك�ي ي تمس باالستقرار، مع ال�ت وعة أو تلك اليت لتدفقات غ�ي الم�ش

ان�ة، مع وضع تداب�ي مضادة للتهد�دات النوو�ة واإلشع ة أمام األعمال السي�ب ي لديها هشاشة كب�ي اع�ة التحد�د ع� الموارد غ�ي الملموسة اليت
ي الوقت ذاته من أجل دعم القدرة ع�

 الصمود أمام أي هجمات محتملة ضد قواتها أو مصالحها أو ترابها. كما أنها تعزز والبيولوج�ة وال��م�ائ�ة �ف
وعة أو المخلة باالستقرار.   قدرتها ع� العمل من أجل التصدي لهذە التدفقات غ�ي الم�ش
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ي  ات��ب  8الهدف االس�ت

ي اتخاذ القرارات
 ضمان استقالل�ة التقي�م والس�ادة �ف

 

ي س�اق دو�ي �سودە تنافس  )172
ي المتعلق بمنافسيها أو خصومها وفهمهم �ف

ف جهودها من أجل رفع مستواها المعر�ف ف ع� فر�سا ترك�ي حاد ومعقد، يتعني
ا لمصالح االستعالم مع الحفاظ ع� الطابع العال�ي الشام ا ��ع� ل للشبكة واستباق نوا�اهم. و�تطلب تحقيق هذا المستوى العا�ي من األداء توجيه�

ا�د ع� الديبلوماس�ة والقنصل ف ي تتيح استغالل حجم الب�انات الم�ت ي القدرات التكنولوج�ة اليت
�ة وفعاليتها. كما أن ذلك يتطلب مواصلة االستثمار �ف

ي الوقت المناسب مع مختلف مست��ات صنع القرار والعمل. 
 الدوام من أجل مشاركة المعلومات ذات الصلة �ف

 

   استجابتها �عة ز�ادةو  والمراقبة باالستعالم المتعلقة القدرات تط��ر .1
 

ف عليها  )173 ا من المناطق الجغراف�ة والمناطق المحددة حسب الموض�ع. و�تعني ا�د� ف ا م�ت �جب أن تراقب مصالح االستعالمات وأن تحلل وتفهم عدد�
ي المجال العسكري والتهد�دات اإلرهاب�ة والتهد�دا

ت النوو�ة واإلشعاع�ة أن �ستبق األزمات واالنه�ارات التكنولوج�ة واضطرابات القدرات �ف
كات التابعة للقاعدة  الصناع�ة والبيولوج�ة وال��م�ائ�ة، وأن تعمل ع� حما�ة المصالح االقتصاد�ة والصناع�ة الوطن�ة وتع��زها، وال سّ�ما ال�ش

، باإلضافة إ� مكافحة التهد�دات الهجينة أو المواز�ة. و�تمثل أحد الرهانات  ي ف ع� مواصلة عمل والتكنولوج�ة للدفاع األورويب ك�ي ي ال�ت
الحاسمة �ف

ات�ج�ا م ي �شهد تنافسا اس�ت ف الجهد ع� المناطق اليت ا هذە المصالح ف�ما يتعلق بمكافحة اإلرهاب ودعم العمل�ات العسك��ة، مع إعادة ترك�ي حتدم�
ي قارة أورو�ا ومنطقة المح�ط الهندي

 الهادئ. -وال سّ�ما �ف

 

ي آن واحد إ� إصالحات طموحة واستثمارات ط��لة األمد، باإلضافة إ� ���ــــع التنسيق �ستند فعال�ة و�عة استجابة مصالح ا )174
الستعالمات �ف

ي بدأ تط ات العم�قة اليت ي أن تكون التغي�ي
ي ساحات العمل�ات. و�نب�ف

ي ذلك مع القوات المسلحة الموجودة �ف
ب�قها وحلقات تبادل المعلومات، بما �ف

ي (ع� مستوى اإلدارة العامة لألمن الخ  DGSI) واإلدارة العامة لألمن الداخ�ي (DRM) و�دارة االستعالمات العسك��ة (DGSIار�ب
ً
)، مصح��ة

كة و�شجيع التنقل  �ة طموحة ف�ما يتعلق بالمهن المرتبطة باالستعالمات، وذلك من أجل �شك�ل وترسيخ وتط��ر ثقافة مش�ت �س�اسة موارد ��ش
وري  ف مختلف المصالح. ومن ال�ف السهر ع� استمرار الطابع الشامل للشبكة الديبلوماس�ة وتع��ز وسائل التحل�ل واالستباق  -أخرىمن جهة -بني

 الخاصة بها. 
 

 الفن�ة القدرات تع��ز .2
 

ا�د لألد )175 ف ي الق�ام باستثمارات جد�دة لتع��ز القدرات. و�تيح التن�ع الم�ت ي ظل التطّور التكنولو�ب
تطور وات واليتطلب الحفاظ ع� الس�ادة الفر�س�ة �ف

�طة الق�ام باالستثمارات الالزمة، مع االعتماد ع� تظافر الجهود عندما تتيح المهام ا لمطلوب ال��ــــع للتكنولوج�ا االستفادة من فرص جد�دة �ش
ا�د الذي �عتمد ع� أدوات آمنة لال  ف تصال، مع تنف�ذها ذلك. و�جب ز�ادة �عة استجابة وظ�فة المعرفة والفهم واالستباق من خالل ال��ط الم�ت

ي ومنظمة حلف شمال األ  ، وال سّ�ما ضمن االتحاد األورويب ف كاء األجانب الرئ�سيني ي ع� أساس كل حالة مع ال�ش .  ضمان التبادل التشغ��ي الفيف  طل�ي

 

176(  . ي ينطوي عليها الحساب ال�ّ�ي والذكاء الصنا�ي ي أن �ستخدم األدوات الفن�ة الجد�دة اإلمكانات اليت
 ينب�ف
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ي الهدف اال  ات��ب  9س�ت

ي بيئات هجينة
 القدرة ع� الدفاع عن النفس والت�ف �ف

 

ات�ج�ات هجينة وتول�فات غامضة بصورة متعمدة ف�ما يتعلق بأنماط العمل المبا )177 ات�جيون الرئ�سيون لفر�سا إ� اس�ت ة �لجأ المنافسون االس�ت �ش
ة، سواء كانت عسك��ة أم ال، و��ف النظر عما إذا كانت ق ي أغلب األح�ان �سبها إ� جهة وغ�ي المبا�ش

ي من الصعب �ف وعة، واليت انون�ة أم غ�ي م�ش
ع�ة عنها و�ضعاف الروح المع تب عنها نتائج مؤثرة ع� البلدان الد�مقراط�ة، ألنها تهدف إ� إزالة ال�ش ات�ج�ات قد ت�ت ن��ة ما. فهذە االس�ت

ي إمكاناتها االقتصاد�ة والدف
 اع�ة الوطن�ة.   واال�سجام فيها أو إحداث تراجع �ف

 

حّسن تنظ�مها وأن تكون قادرة ع� الرد مهما كانت ال )178
ُ
ف ع� فر�سا أن ت بيئة أمام هذە التهد�دات ومن أجل الدفاع عن مصالحها األساس�ة، يتعني

 الهجينة المعن�ة، وحما�ة بنيتها التحت�ة وال سّ�ما تلك الحساسة للغا�ة. 

 

ف  .1  تنظ�منا تحسني
ف ع� فر�سا أن تكون )179 ام مبادئها وق�مها. وللق�ام بذلك، سيتم  يتعني ي ظل اح�ت

قادرة ع� التصدي آلثار هذە االعتداءات الهجينة والتحكم بها �ف
ف وتنف�ذ آل�ات الحما�ة المالئمة و� ا ع� نحو أفضل من أجل تحد�د وتمي�ي ف بنشاط أ��ب و�عة االستجابة و�كون مدمج� عداد اعتماد تنظ�ٍم يتم�ي

ي وأجندة منظمة حلف شمال األطل�ي لسنة استجابات �ستند إ�  ات�ج�ة لالتحاد األورويب ي إطار دينام�ة البوصلة االس�ت
نهج متعدد القطاعات. و�ف

ي إطار مكافحتها للتهد�دات الهجينة. 2030
كائها من أجل االستفادة من الروافع المتاحة �ف ا ع� حلفائها و�ش  ، فإن فر�سا ستعتمد أ�ض�

 

ي أن تندرج ضمن أعمال منفذة بناًء ع� نهج عال�ي وع� المدى البع�د من أجل إضفاء �ستند هذا التنظ�م ع�  )180
ي ينب�ف ات�ج�ة وطن�ة للنفوذ اليت اس�ت

ا االستجابة أو الرد بط��قة فعالة ع� المناورات أو الهجمات القائمة ع� معلومات مضللة �ستهدف مصا امات فر�سا وأ�ض� ف لحها. الق�مة ع� ال�ت
ي من أجل إ�صال رسائل منسجمة وذات كما أنها تقوم  ات��ب ي أف��ق�ا. و�تم تطبيق عمل�ة اتصال اس�ت

بتعبئة ديبلوماسيتها العامة، وال سّ�ما �ف
ي هذا المجال. 

. و�مكن التنسيق مع الحلفاء �ف ي والدو�ي ا الرأي العام الوطيف كاء والحلفاء وأ�ض� ف وال�ش  مصداق�ة وفعالة للمنافسني

 

ا الت�ف .2  عمل��
 

ي أال تقت� هذە ف�ما يت )181
ود بخ�ارات واسعة للرد، و�نب�ف ف ف ع� فر�سا أن ت�ت ف األجانب، يتعني علق بمكافحة التالعب بالمعلومات من قبل المنافسني

. وتكافح فر�سا استخدام القانون والقواعد المع�ا ي
ايف ي المجال السي�ب

ة ر�ة كأداالخ�ارات ع� المهمة الوظ�ف�ة العامة ع� غرار ما هو معمول به �ف
ي مكافحة االختصاص خارج الحدود اإلقل

ات�ج�ة (الحرب القانون�ة) من ِقَبل منافسيها. كما أنها تدعم اعتماد أدوات أورو��ة �ساهم �ف �م�ة. اس�ت
كات العسك��ة الخاصة والمجموعات المسلحة والمل�ش�ات الذين ُ�ستخدمون كوسطاء (أو وكالء) من قبل  قوى وتطور فر�سا أدواٍت للرد ع� ال�ش

عظ� معاد�ة بغرض إضفاء زخم كب�ي ع� أعمالها االحتجاج�ة أو تنافسيتها، مع إنكار ذلك ع� نحو معقول. و�مكن استخدام ��ش المعلومات 
ة بالم لح صاوالعق��ات الوطن�ة أو األورو��ة والمالحقات القضائ�ة وحيت األعمال العسك��ة الستهداف هذە المجموعات إذا كانت تنفذ أ�شطة م�ف

 الفر�س�ة أو إذا كانت مسؤولة عن المساس بحقوق اإل�سان وجرائم الحرب. 

 

 

 الحرجة التحت�ة البيف  حما�ة تع��ز .3
 

عّد حما�ة البيف التحت�ة الحرجة بمثابة أول��ة. ومن ضمن هذە البيف التحت�ة توجد البيف التحت�ة لالتصاال  )182
ُ
ي أعماق أمام التهد�دات الهجينة، ت

ت �ف
ا، البحار والفضاء  � ف وأدواٍت �سمح بتثب�ط األعمال الخبيثة وحيت تعط�ل تنف�ذها. وأخ�ي ا لتط��ر وسائل ال�شف والتمي�ي ا خاص� ي تتطلب جهد� اليت

ي مجال التكنولوج�ات المتقدمة وأن تتبوأ هذە الجهات مكانة عالم�ة رائدة
ي التشجيع ع� ظهور جهات صناع�ة فر�س�ة فاعلة �ف

 ترغب فر�سا �ف
ي مجال ال�ابال 

 ت البح��ة الخاصة باالتصاالت والعمل�ات الفضائ�ة.  �ف
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ي  ات��ب  10الهدف االس�ت

ح��ة العمل والقدرة ع� تنف�ذ عمل�ات عسك��ة بما فيها 
ي جميع الحاالت (بيئات 

األعمال القتال�ة المحتدمة �ف
 ومجاالت متعددة)

 

ف به القدرات الوطن�ة الهادف  تعتمد ح��ة عمل القوات ع� القدرة ع� االستباق وال�شف وفهم نوا�ا  )183 ظهر الحزم الذي تتم�ي
ُ
خصوم فر�سا. و�ي ت

ي العمل تتيح تقد�م دعم
ي مواجهة إذا لزم األمر. كما أن هذە الح��ة �ف

ي أو منع فرض أي أمر واقع، وحيت الدخول �ف
قوي  إ� تثب�ط أي عمل عدايئ

 للقوى النوو�ة. 

 

ات�ج�ات مناف�ي فر�سا أو خصومها تمتد إ� �جب الحفاظ ع� ح��ة العمل هذە منذ مرحلة الم )184 نافسة وأن �كون نطاقها دائما أوسع ألن اس�ت
ومغناط�س�ة والمعلومات).  ان�ة واألعماق البح��ة والحقول اإلل��ت ي والسي�ب ا�د من المجاالت والم�ادين (الفضاء الخار�ب ف  عدد م�ت

 

ي أن تحافظ فر�سا ع� قدراتها وأن تطّورها أ��� فأ���   )185
ا وضمان  ينب�ف من أجل اتخاذ القرارات و�صدار األوامر ولم الشمل والتعبئة والت�ف عمل��

ي الساحة الدول�ة وطموحاتها ا
ف ال وازع لديهم، وذلك بناًء ع� مصالحها ومكانتها �ف كة ومواجهة منافسني لعالم�ة االستدامة وشغل المساحات المش�ت

وري ال ا الوسائل المتوفرة لديها. ومن ال�ف كة المعن�ة. وأ�ض� ف هذە القدرات ع� أساس المناطق الجغراف�ة والمساحات المش�ت ف بني  تمي�ي

 

 األوامر و�صدار القرارات اتخاذ 
 

بقدرات  لفر�سا قدرات مستقلة ذات�ا ف�ما يتعلق بالتقي�م والفهم ال�امل قدر اإلمكان من أجل دعم القرارات الس�اس�ة والعسك��ة. وتتمتع الجيوش )186
ي إطار أي ق�اد�ة مدر�ة 

اف عليها والتحكم بها ع� نحو مستقل و�ف ي بيئات ومجاالت متعددة واإل�ش
وقابلة للن�ش من أجل التخط�ط للعمل�ات �ف

. و�قوم ه�كل الق�ادة المعاد تنظ�مه والدائم و��ــــع االستجابة بالتح ي
ي تحالف تؤدي ف�ه فر�سا دور الدولة اإلطار�ة ع� الصع�د العمل�ايت

كم �ف
ات�ج�ة لفر�سا وأقال�مها القار�ة وما وراء البحار ومجالها الجوي والبحالعمل�ات ال ف المصالح االس�ت ي تأمني

ي �ساهم �ف ري ظرف�ة والعمل�ات اليوم�ة اليت
 وفضائها الجوي و�مدادات الطاقة الخاصة بها.  

 

  والمساهمة الشمل لم 
 

ق األديف  )187 ق األوسط وال�ش ي أف��ق�ا وال�ش
كائها أو مرافقتهم من أجل التصدي أل�ة جهة معاد�ة ومنطقة المح�ط الهندي، ب �ف �مكان فر�سا تعبئة �ش

ي المناطق المذكورة.  
اماتها �ف ف  أو تثب�طها من خالل توف�ي القدرة الق�اد�ة والدعم للقوات. و�ي تنفذ ال�ت

 
ي منطقة المح�ط الهادئ، تتمتع فر�سا  )188

كائها-�ف  ط�ل �شاطها. بوسائل لتثب�ط جهة منافسة أو تع -بالتنسيق مع �ش

 
ف تدفقاتها  )189 ي أم��كا الوس� والجن���ة والمنطقة القطب�ة الشمال�ة والقارة القطب�ة الجن���ة، تحتفظ فر�سا بح��ة العمل وتقوم بتأمني

ومصالحها �ف
 هناك. 

 
كاء والحفاظ عليها.  )190 ة التبادل التشغ��ي مع الحلفاء وال�ش ف  تعمل الجيوش باستمرار ع� تط��ر م�ي

 
ا الت�ف   واالستدامة عمل��

 
ي حمايتهم يوم�ا والحفاظ ع� المصالح الوطن�ة. كما أنها  )191

ي العالم، و�ساهم �ف
ف من المخاطر الموجودة �ف ف الفر�سيني تكون تح�ي الجيوش المواطنني

ا ي عدة مهام منفذة ع� ال�ت
ي (�شمل القوات دائما ع� أهبة االستعداد ف�ما يتعلق بالردع وسالمة األجواء والحما�ة البح��ة، و�ي �شارك �ف ب الوطيف

ي أو إ�مال عملها.  
 الس�اد�ة األقال�م الفر�س�ة ما وراء البحار) من أجل دعم القوات األمن�ة الداخل�ة أو قوات األمن المديف
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ي إط )192
ي مواجهات قتال�ة محتدمة، وال سّ�ما �ف

ة وتكون دائما ع� أهبة االستعداد للدخول �ف ار الدفاع عن يتم إعداد الجيوش لتنف�ذ عمل�ات كب�ي
ة، ولديها القدرة ع� أن تكون أ . وتتمتع الجيوش بالقدرة ع� االنتشار حيت و�ن كانت مهلة اإلشعار المسبق قص�ي ول من منطقة أورو�ا واألطل�ي

ي الدعم من البلدان الحل�فة. كما أنها تتمتع بقدرات تتيح لها حما�ة نفسها واالستدامة ومواج
هة مست��ات عال�ة من يتدخل سواء قبل أو بعد تل�ت

ة بعد أن �طلب منها ذل ي مهلة زمن�ة قص�ي
وري للبلدان الحل�فة �ف ا تقد�م الدعم ال�ف اف (التفوق الجوي والناري). و��مكانها أ�ض� ف  ك. االست�ف

 
ي إطار دعم عمل�ة ضمن تحالف )193

ي التدخل أو �ف
ي العمق عندما تكون األو� �ف

ب �ف أو تنف�ذ أعمال  تتمتع الجيوش بقدرات هجوم�ة متنوعة لل�ف
ان�ة) أهدافا ذات أهم�ة.   ب (دينام�كا أو سي�ب . و��مكان فر�سا أن �ستهدف وت�ف ي ات��ب  مضادة أو اإلبالغ االس�ت

 
اع، وذلك إ�  )194 ف ي إطار العمل ضمن شبكة منذ مرحلة المنافسة و�ط��قة تغ�ي كامل نطاق ال�ف

تملك الجيوش القدرة ع� تحقيق األثر وتجم�عه �ف
ي أو ع� صع�د جانب المشار  كة العسك��ة والمدينة والمساهمات من القطاع العام والخاص والمؤسسات واألفراد، سواء ع� الصع�د الوطيف

 التحالف. 

 

ي  التواجد 
كة المساحات �ف  المش�ت

 

ي �شهد تن )195 كة اليت ي المساحات المش�ت
ا للحفاظ ع� ح��ة العمل والدفاع عن مصالحها �ف ف مختلف �سجل فر�سا حضورا كامً� و�شط� ا بني ا حاد� افس�

اعات.  ف  القوى وأشكاال متجددة من ال�ف

 

ي وحافظت عليها.  )196
ايف ي الفضاء السي�ب

، ا�تسبت الجيوش ح��ة التقي�م والعمل �ف ف ات�جيني ف االس�ت  أمام المنافسني
 

ات�ج�ة الوطن�ة ف�ما يتعلق بتقي�م الوضع واتخاذ  )197 القرارات وتنف�ذ العمل�ات. كما أنه  ف�ما يتعلق بالفضاء، تحافظ فر�سا ع� استقالليتها االس�ت
كائها.  ي هذا الوسط، وال سّ�ما بفضل الدعم الذي تتلقاە من �ش

 ب�مكانها الوصول إ� الفضاء من أجل الحفاظ ع� مصالحها �ف
 

ي أعماق البحار والمح�ط )198
ات وفهمها. و�فضل دعم ف�ما يتعلق باالستقالل�ة الذات�ة، تتمتع فر�سا بقدرات �سمح لها بمراقبة األعمال المنفذة �ف

 . ي
كاء، �مكنها تثب�ط أي عمل عدايئ  ال�ش

 

ف  مواجهة   لديهم وازع ال الذين المنافسني
 

ات�ج�ة وكسب معركة التصّورات )199 ف والخصوم ع� التخ�ي عن حساباتهم االس�ت .  تتمتع الجيوش بوسائل الوقا�ة واإلبالغ واإل�راە لحمل المنافسني



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 قائمة المخت�ات

أسماء العمل�اتو   
 واالختصارات
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AED الوكالة األورو��ة للدفاع 

AGENOR  ي لمراقبة مضيق هرمز  العمل�ة البح��ة لالتحاد األورويب

APL (القوات المسلحة الصين�ة) ي  ج�ش التح��ر الشعيب

ASEAN ق آس�ا ي رابطة أمم جنوب �ش �ة و�عيف ف  اسم مخت� باللغة اإلنجل�ي

AUKUS 
ال�ا والممل�ة المتحدة والوال�ات المتحدة األم��ك�ة اسم مخت� ب ي أس�ت �ة و�عيف ف ا�ة  –اللغة اإلنجل�ي ال�ش

ال�ا والممل�ة المتحدة والوال�ات المتحدة األم��ك�ة  ي تضم أس�ت  العسك��ة الثالث�ة اليت

BITD  القاعدة الصناع�ة والتكنولوج�ة للدفاع 

C2 الق�ادة والتحكم 

CARD  ي المجلة السن��ة المنسقة الخاصة �شؤون الدفاعاسم مخت� باللغة �ة و�عيف ف  اإلنجل�ي

CSIRT  ان�ة ي ف��ق االستجابة للحوادث السي�ب �ة و�عيف ف  اسم مخت� باللغة اإلنجل�ي

CSNU مجلس األمن لألمم المتحدة 

CSP التعاون المه�كل الدائم 

DGA اإلدارة العامة للتسليح 

DGSE  ي  اإلدارة العامة لألمن الخار�ب

DGSI  اإلدارة العامة لألمن الداخ�ي 

DOT الدفاع التشغ��ي عن اإلقل�م 

DRM إدارة االستعالمات العسك��ة 

EMASoH  ي المبادرة األورو��ة للمراقبة البح��ة لمضيق هرمز �ة و�عيف ف  اسم مخت� باللغة اإلنجل�ي

FED ي للدفاع  الصندوق األورويب

FIMI �ة و� ف ي التالعب بالمعلومات والتدخالت األجنب�ةاسم مخت� باللغة اإلنجل�ي  عيف

FNI معاهدة القوى النوو�ة متوسطة المدى 

HEDI ي مجال الدفاع
ي �ف ي مركز االبتكار األورويب �ة و�عيف ف  اسم مخت� باللغة اإلنجل�ي

HFDS مسؤول سا�ي لشؤون الدفاع واألمن 

IEI المبادرة األورو��ة للتدخل 
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M2MC االت متعدد البيئات والمج 

NRBC  ي
ي وك�م�ايئ  نووي و�شعا�ي و�يولو�ب

OIAC منظمة حظر األسلحة ال��م�ائ�ة 

OTAN "منظمة حلف شمال األطل�ي "النيتو 

PCC  ي  الحزب الشيو�ي الصييف

PFUE  ي  الرئاسة الفر�س�ة لمجلس االتحاد األورويب

PIB  الناتج اإلجما�ي المح�ي 

PPSA  وضع التأهب الدائم لسالمة األجواء 

PPSM وضع التأهب الدائم للحما�ة البح��ة 

QUAD MEDOR ق المتوسط ي منطقة �ش
 الحوار ر�ا�ي األطراف �ف

SNR ات�ج�ة الوطن�ة للقدرة ع� الصمود  االس�ت

SNU الخدمة الوطن�ة العامة 

START ات�ج�ة ي معاهدة تخف�ض األسلحة االس�ت �ة و�عيف ف  اسم مخت� باللغة اإلنجل�ي

STRATCOM ي اسم مخ ات��ب ي االتصال االس�ت �ة و�عيف ف  ت� باللغة اإلنجل�ي

TIAN معاهدة حظر األسلحة النوو�ة 

TN  ي اب الوطيف  ال�ت

TNP معاهدة حظر انتشار السالح النووي 

UE  ي  االتحاد األورويب
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