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قمة استثنائية:
إلى أين تتجه العالقات الفرنسية–البريطانية بعد اجتماع باريس؟ 

عقــد رئيــس الــوزراء البريطانــي “ريشــي ســوناك” 
والرئيــس الفرنســي “إيمانويــل ماكــرون” يــوم 10 
مارس الجاري أول قمة استثنائية ثنائية بين البلدين 
منــذ خمــس ســنوات، وهــي القمــة التــي اعتبرهــا 
ــدة فــي العالقــات الفرنســية– ــة جدي البعــض حقب

البريطانيــة إلزالــة حالــة االضطرابــات السياســية قــد 
سادت بين الطرفين منذ خروج بريطانيا من االتحاد 
األوروبــي عــام 2016. وركــزت القمــة علــى جهــود 
دعــم أوكرانيــا فــي حربهــا ضــد روســيا، باإلضافــة إلــى 
مجموعة من الملفات، ومنها الهجرة غير الشرعية 

والطاقــة واألمــن األوروبــي.

ــس  ــوناك” والرئي ــي س ــي “ريش ــوزراء البريطان ــس ال ــد رئي عق
ــوم 10 مــارس الجــاري، أول  ــل ماكــرون”، ي الفرنســي “إيمانوي
قمــة اســتثنائية ثنائيــة بيــن البلديــن منــذ خمــس ســنوات، وســط 
كلمــات دافئــة وأمنيــات بتعــاون أوثــق بعــد خــروج بريطانيــا مــن 
ــة  ــي اعتبرهــا البعــض بمنزل ــي، وهــي القمــة الت االتحــاد األوروب
ــة  ــة حال ــية–البريطانية إلزال ــات الفرنس ــي العالق ــدة ف ــة جدي حقب
االضطرابــات السياســية التــي ســادت بيــن الطرفيــن منــذ خــروج 
بريطانيــا مــن االتحــاد األوروبــي عــام 2016، حتــى وصلــت إلــى 
ذروة الخــالف بينهمــا حيــن وصفــت رئيســة الــوزراء البريطانيــة 
الســابقة “ليــز تــراس” الرئيــس الفرنســي بــأن نوايــاه غيــر 
واضحــة، وأن الزمــن ســيظهر إذا مــا كان صديقــاً أو عــدواً. 
ــا  ــم أوكراني ــود دع ــى جه ــي عل ــكل رئيس ــة بش ــزت القم ــد رك وق
فــي حربهــا ضــد روســيا، باإلضافــة إلــى مجموعــة مــن الملفــات 
ذات االهتمــام المشــترك، ومنهــا الهجــرة غيــر الشــرعية والطاقــة 

ــي. ــن األوروب واألم

أبعاد القمة

ثمــة أبعــاد متعــددة تتقاطــع مع انعقــاد القمــة الفرنســية–البريطانية، 
ــم  ــى الحك ــة، ووصــول ســوناك إل ــى رأســها الحــرب األوكراني وعل
ــي،  ــاد األوروب ــن االتح ــالده م ــروج ب ــف خ ــي إدارة مل ــه ف ورغبت
ال ســيما ترتيــب المواقــف المشــتركة تجــاه الواليــات المتحــدة 

ــي: ــاد كالتال ــرز هــذه األبع ــاول أب ــن تن ــا. ويمك وتحالفاته

ــوناك  ــي س ــذ تول ــا: من ــي بريطاني ــم ف ــول ســوناك للحك 1- وص
منصبــه فــي أكتوبــر 2022، بــدأت ترتفــع آمــال كثيــر مــن 
ــة فــي  ــة حقيقي ــة تحقيــق تهدئ البريطانييــن والفرنســيين فــي إمكاني

ــن.  ــن البلدي ــة بي ــة الثنائي العالق
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بــدأت  بريطانيــا،  فــي  السياســي  التغيــر  هــذا  إثــر  وعلــى 
ــابه  ــه التش ــات وترصــد أوج ــد المقارن ــة تعق ــاط التحليلي األوس
بيــن “ســوناك” و”ماكــرون”، ولعــل أهمهــا اشــتراكهما فــي 
السياســي  وانتماؤهمــا  االســتثمارية،  المصرفيــة  الخلفيــة 
ألحــزاب يميــن الوســط، وتقاربهمــا العمــري الــذي أســهم فــي 
ــي يواجهانهــا  ــات الت ــراً تشــابه التحدي ــارب الفكــري، وأخي التق
ــي  ــعبية ف ــات الش ــص االحتجاج ــا، وباألخ ــي بلديهم ــاً ف داخلي
صــورة إضرابــات فئويــة. وقــد ثبــت بالفعــل رجاحــة هــذه 
النظــرة المتفائلــة؛ حيــث ســبق عْقــَد هــذه القمــة مجموعــٌة 
ــدن،  ــس ولن ــي باري ــية ف ــادة السياس ــن القي ــن االتصــاالت بي م
نتــج عنهــا مجموعــة مــن التفاهمــات مهــدت لعقــد هــذه القمــة 

لمخرجاتهــا. والتحضيــر 

2- اســتمرار تداعيــات الحــرب األوكرانيــة: ســاهمت الحــرب 
الروســية األوكرانيــة فــي تنحيــة الخالفــات بيــن باريــس ولنــدن 
جانبــاً بشــكل كبيــر؛ وذلــك فــي ظــل ارتفــاع التهديــدات األمنيــة 
التــي تفرضهــا موســكو علــى الســاحة األوروبيــة، ومــا تمثلــه 
ــة  ــى األمــن القومــي للمنظومــة الغربي مــن مخاطــر داهمــة عل
بأكملهــا؛ فمــع دخــول هــذه الحــرب عامهــا الثانــي وغيــاب أفــق 

الحــل السياســي بالكامــل عــن الســاحة، بــدأت القــوى الغربيــة 
ــذه  ــد ه ــة أم ــدم إطال ــي ع ــت ف ــا إذا رغب ــدرك أنه ــرى ت الكب
الحــرب، فعليهــا أن تعــزز دعــم أوكرانيــا اقتصاديــاً وعســكرياً، 
ــن أجــل  ــة م ــات البيني ــن تســوية للخالف ــك م ــا يصاحــب ذل وم

الخــروج بنهــج متســق.

هــذا وقــد أظهــر ســوناك وماكــرون الوحــدة بشــأن الحــرب 
ــة  ــتكون مواصل ــا س ــى أن أولويتهم ــا عل ــا، واتفق ــي أوكراني ف
البــالد فــي حربهــا ضــد الهجــوم الروســي، بهــدف  دعــم 
ــاحة  ــي س ــبية ف ــزة نس ــق مي ــى تحقي ــن عل ــاعدة األوكرانيي مس
ــر  ــي فولوديمي ــس األوكران ــاً للرئي ــا يســمح الحق ــة، بم المعرك
ــس  ــع الرئي ــة المفاوضــات م ــى طاول ــوس عل زيلينســكي بالجل

ــوى. ــع أق ــن موق ــن م ــر بوتي ــي فالديمي الروس

باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن اللجــوء المتواتــر مــن الكرمليــن 
للتهديــد باســتخدام األســلحة النوويــة، جعل القوتيــن األوروبيتين 
النوويتيــن )فرنســا وبريطانيــا( تــدركان مــدى ضــرورة التعاون 
ــدات الوجوديــة؛ وذلــك  والتنســيق المشــترك لــردع هــذه التهدي

وفقــاً لرؤيــة واحــدة. 
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ُيضــاف إلــى ذلــك، تشــابه التحديــات االقتصاديــة التــي تعانــي 
ــراء هــذه الحــرب،  ــن ج ــن فرنســا وبريطانيــا م منهــا كل م
سالســل  واضطــراب  التضخــم،  معــدالت  ارتفــاع  خاصــة 
ــات  ــن التداعي ــا م ــة وغيره ــات الطاق ــل محط ــداد، وتعط اإلم
الســلبية األخــرى، وهــو مــا يذكــي دوافعهمــا إلنهــاء الحــرب.

3- خطــط اإلدارة األمريكيــة لتعزيــز االتســاق العملياتــي بيــن 
جيــوش الحلفــاء: فــي إطــار رغبة واشــنطن في ضمان تماســك 
الجبهــة األوروبيــة للناتــو فــي مواجهــة تهديــدات الكرمليــن – 
وذلــك عــن طريــق تحقيــق أكبــر قــدر مــن التقــارب بيــن فرنســا 
ــة بإطــالق عــدد  ــة الحالي ــا – قامــت اإلدارة األمريكي وبريطاني
مــن االســتراتيجيات والخطــط لضمــان االتســاق العملياتــي بيــن 

جيــوش حلفائهــا. 

ــات المتحــدة إنشــاء  ــر المتصــور أن تدعــم الوالي ومــن غي
أنظمــة دفــاع صاروخــي متكامــل فــي منطقتــي الهندو–باســيفيك 
ــار  ــي إط ــه ف ــذا التوج ــل ه ــم مث ــط، دون دع ــرق األوس والش
ــا  ــا، كم ــي أوروب ــين ف ــر جيش ــل أكب ــص داخ ــو، وباألخ النات
تتضمــن هــذه الترتيبــات تنســيق نشــر غواصــات الدفــع النــووي 
فــي الهندو–باســيفيك لمحاصــرة الصيــن باالشــتراك مــع الــدول 
المصنعــة لهــذه التكنولوجيــا، وعلــى رأســها بريطانيــا وفرنســا.

ــدة  ــد ح ــع تصاع ــدد: م ــاء ج ــن حلف ــي ع ــث الفرنس 4- البح
ــق  ــا يتعل ــة فيم ــرة، خاص ــة األخي ــية األلماني ــات الفرنس الخالف
ــاً  ــردد أحيان ــا المت ــم ألماني ــة ودع ــة الطاق ــمل سياس ــا تش بقضاي
للمســاعدة العســكرية ألوكرانيــا، أضحــى ماكــرون يحتــاج إلــى 
حلفــاء جــدد لــه فــي أوروبــا، مســتغالً فــي ذلــك القــرب الفكــري 
والعمــري مــع نظيــره البريطانــي؛ األمــر الــذي قــد يســاعده فــي 

ــة الملحــة.  ــة واإلقليمي ــه الداخلي تخطــي أزمات

ملفات رئيسية

ــاول  ــم تن ــي ت ــة الت ــاون المشــترك التقليدي ــب أوجــه التع بجان
وخطــر  المنــاخ  قضايــا  رأســها  وعلــى  تعزيزهــا،  ســبل 
اإلرهــاب، اشــتملت القمــة أيضــاً علــى التعاطــي مــع مجموعــة 
ــي: ــة التال ــات القم ــرز ملف ــن أب ــة، وم ــا الخالفي ــن القضاي م

1- التنســيق فــي ملــف الهجــرة غيــر الشــرعية: تأتــي قضيــة 
ــا  ــن البلديــن علــى رأس القضاي ــر الشــرعيين بي المهاجريــن غي
الخالفيــة التــي تفــرق بينهمــا؛ حيــث ارتفعــت أعــداد الذيــن 
يعبــرون القنــاة اإلنجليزيــة فــي قــوارب صغيــرة بشــكل حــاد فــي 
الســنوات األخيــرة؛ ففــي عــام 2022، عبــر أكثــر مــن 45 ألــف 
مهاجــر األراضــي الفرنســية إلــى بريطانيــا، كثيــر منهــم علــى 
ــة  ــو 60% مقارن ــدر بنح ــادة تق ــة، بزي ــر آمن ــن زوارق غي مت

بالعــام الســابق.
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ــن  ــف، أعل ــذا المل ــى تســوية حــول ه ــن أجــل الوصــول إل وم
ــه ستســاهم  ــاء المؤتمــر الصحفــي للقمــة أن حكومت ســوناك أثن
بمبلــغ 480 مليــون جنيــه إســترليني لفرنســا علــى مــدى 
هــذه  مــن  الحــد  فــي  للمســاعدة  المقبلــة  الثــالث  الســنوات 
الظاهــرة؛ حيــث ســتخصص هــذه المبالــغ فــي تمويــل معســكر 
ــن  ــد م ــال مزي ــا، وإرس ــمال فرنس ــي ش ــن ف ــتقبال الالجئي الس
ــر  ــية، وتوفي ــواطئ الفرنس ــي الش ــات ف ــام بدوري ــاط للقي الضب
تكنولوجيــا جديــدة لرقابــة الشــواطئ، بمــا فــي ذلــك الطائــرات 

ــار. ــدون طي ب

ومــن جانبــه، أثنــى ماكــرون علــى هــذه الخطــوات، واصفــاً 
إياهــا بأنهــا تظهــر وعيــاً بالطبيعــة المشــتركة لمســؤولية البلدين 
تجــاه هــذه القضيــة. ووفقــاً لمســؤولين بريطانييــن وفرنســيين، 
فمــن المتوقــع أن تســاهم فرنســا بشــكل كبيــر فــي تمويــل هــذه 
الخطــة، بمــا يصــل إلــى خمســة أضعــاف المبلــغ الــذي سيســاهم 
ــه إعطــاء  ــض اإلليزي ــن رف ــى الرغــم م ــون، عل ــه البريطاني ب

أرقــام دقيقــة.

ــاق  ــى اتف ــى أن هــذه التســوية تســتند إل وتجــدر اإلشــارة إل
مماثــل فــي نوفمبــر 2022، عندمــا وافقــت لنــدن علــى دفع 76 
مليــون دوالر لباريــس لتطبيــق مزيــد مــن اإلجــراءات األمنيــة 
علــى الشــواطئ فــي شــمال فرنســا؛ حيــث شــدد ســوناك علــى 

ــرة  ــوارب الصغي ــأن الق ــي بش ــي الفرنس ــاون البريطان أن التع
منــذ نوفمبــر، قــد أحــدث فرقــاً كبيــراً، ودافــع عــن قــرار تســليم 
ــي  ــاعدة ف ــا للمس ــى فرنس ــة إل ــوال البريطاني ــن األم ــد م المزي

حراســة الشــواطئ الشــمالية الفرنســية.

بعــد  “أوكــوس”:  غواصــات  صفقــة  أزمــة  تجــاوز   -2
التوتــرات العميقــة التــي أعقبــت صفقــة غواصــات “أوكــوس” 
الغواصــات  عــن صفقــة  أســتراليا  تخلــت  حيــن  وذلــك   –
ــع  ــدة م ــاع جدي ــة دف ــك اتفاقي ــن ذل ــدالً م ــت ب ــية ووقع الفرنس
المملكــة المتحــدة والواليــات المتحــدة – ترغــب باريــس ولنــدن 
حاليــاً فــي تعزيــز التعــاون الدفاعــي بينهمــا باعتبــار ذلــك نوعــاً 
ــة  ــي لفرنســا عــن خســائرها مــن الصفق مــن التعويــض الجزئ

ــاة. الملغ

ــل هــذا التعويــض  ــى الرغــم مــن عــدم خــروج تفاصي وعل
للعلــن أثنــاء انعقــاد القمــة المشــار إليهــا، فــإن الترتيبــات األمنيــة 
ــة  ــى أن صفق ــا تشــير إل ــم تناوله ــي ت ــة المشــتركة الت والدفاعي
الغواصــات كانــت علــى مائــدة المفاوضات؛ فعلى ســبيل المثال، 
خرجــت تفاهمــات بيــن الدولتيــن فــي مجــاالت تنســيق عمليــات 
انتشــار القــوات فــي منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ، 
ومواصلــة التعــاون المتعلــق بإنتــاج وتطويــر صواريــخ كــروز 
المضــادة للســفن وتكثيــف أعمــال المهمــة النوويــة المشــتركة. 
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ــلحة  ــال أس ــي مج ــاون ف ــه التع ــات أوج ــت التفاهم ــا تضمن كم
ــق”،  ــي العم ــة ف ــدرات “الضرب ــر ق ــة، وتطوي ــة الموجه الطاق
ونظــم الدفــاع الجــوي، وهــي مدرجــة علــى أجنــدة العمــل 

األوروبــي المشــترك. 

ومــن الواضــح أن بريطانيــا ســتقدم تســهيالت معتبــرة، 
االتحــاد  إطــار  فــي  أو  فرنســا  مــع  ثنائيــاً  قدمتهــا  ســواء 
األوروبــي الســتراتيجية الدفــاع الصاروخــي، فــي مقابــل منــح 
فرنســا تســهيالت لوجســتية معتبــرة للقطــع البحريــة البريطانيــة 

ــا. ــم فيه ــي تتحك ــة الت ــاه اإلقليمي ــي المي ف

3- تعزيــز العالقــات االقتصاديــة المشــتركة: يشــهد االقتصــاد 
البريطانــي حالــة مــن الركــود التضخمــي؛ لــذا ترغــب الحكومــة 
البريطانيــة فــي طمأنــة المســتثمرين بــأن العالقــات التجاريــة مــع 
ــعى  ــا تس ــو، كم ــز النم ــي تعزي ــاعد ف ــن وستس ــا ستتحس أوروب
الدولتــان إلــى تعزيــز حجــم معامالتهمــا التجاريــة، خاصــة بعــد 
أن اســتمرت فــي التراجــع خــالل الفتــرة التــي أعقبــت خــروج 

المملكــة مــن االتحــاد األوروبــي. 

حيــث وصــل حجــم التبــادل التجــاري بينهمــا إلــى 57 مليــار 
دوالر عــام 2021، مقارنــة بنحــو 60.5 مليــار دوالر عــام 
2016؛ وذلــك قبــل أن يعــاود االرتفــاع لتصــل إلــى نحــو 

66.5 مليــار دوالر عــام 2022، مــع األخــذ فــي االعتبــار 
تضخــم األســعار العالميــة للســلع، نتيجــة ارتفــاع تكاليف الشــحن 

والطاقــة.

4- إيجــاد تســوية لقضيــة حقــوق الصيــد: ظهــر الخــالف بيــن 
البلديــن حــول حقــوق الصيــد بالقــرب مــن الســواحل البريطانيــة 
عقــب مغــادرة المملكــة المتحــدة االتحــاد األوروبــي رســمياً فــي 
ــى  ــدة حــول الوصــول إل ــب تســوية جدي عــام 2020؛ مــا تطل
ــن  ــا م ــروج بريطاني ــة خ ــت اتفاقي ــتركة؛ إذ ضمن ــاه المش المي
االتحــاد األوروبــي، التــي تــم توقيعهــا فــي العــام ذاتــه، زيــادة 
حصــة المملكــة فــي حصــص الصيــد بنســبة 25% بيــن عامــي 
2021 و2026 فــي الميــاه اإلقليميــة، فــي مقابــل موافقــة لنــدن 
علــى الســماح للســفن الفرنســية التــي كانــت تصطــاد هنــاك مــن 

قبــل باالســتمرار فــي ذلــك. 

الواقــع  فــي  المناوشــات  مــن  عــدد  لحــدوث  ونتيجــة 
ــى عــدد مــن التفاهمــات حــول  ــان إل التطبيقــي، توصــل الطرف
هــذه المســألة يتــم بمقتضاهــا إبــداء قــدر أكبــر مــن المرونــة مــع 
الســفن الفرنســية فــي مقابــل اســتحواذ بريطانيــا علــى الحصص 

ــارع. ــررة بشــكل متس المق
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5- دعــم أمــن الطاقــة: وقعــت المملكــة المتحــدة وفرنســا أيضــاً 
علــى شــراكة جديــدة فــي مجــال الطاقــة؛ وذلــك بهــدف تخفيــف 
القبضــة الروســية علــى مجــال الطاقــة األوروبيــة، فــي إطــار 
الحــد مــن قــدرة موســكو علــى اســتخدام أمــن الطاقــة كســالح 

مــرة أخــرى.

فبموجــب اتفــاق التعــاون النــووي المدنــي، ســتلتزم بريطانيا 
وفرنســا بالعمــل معــاً فــي مجــال الطاقــة المنخفضــة الكربــون؛ 
مــن أجــل ضمــان أن كل واط مــن الطاقــة التــي تغــذي منازلهمــا 
ــوق  ــتدامة وموث ــة ومس ــن مصــادر آمن ــتأتي م ــا س وصناعتهم

بهــا.

ــى القمــة الفرنســية البريطانيــة  الخالصــة: ال يمكــن النظــر إل
بمعــزل عــن األبعــاد التــي هيــأت ظــروف انعقادهــا مــن جانــب 
ومســاعدتها فــي التعــرض لملفــات شــائكة بيــن طرفيهــا مــن 
ــأن هــذه  ــراض ب ــك، مــن الصعــب االفت ــب آخــر. ومــع ذل جان
ــن  ــذب بي ــد والج ــة الش ــاً لحال ــداً نهائي ــت ح ــد وضع ــة ق القم
باريــس ولنــدن؛ إذ ال تــزال اعتبــارات التنافــس التاريخي قائمة 
بينهمــا، كمــا أن آثــار خــروج بريطانيــا مــن االتحــاد األوروبــي 
ــك  ــا يســتتبع ذل ــاد وم ــة االتح ــى ميزاني ــزال مســتمرة عل ال ت
ــا،  ــق فرنســا وألماني ــى عات ــة عل ــة إضافي ــة اقتصادي ــن كلف م
ومــن ثــم فــإن هنــاك العديــد مــن الخطــوات التنفيذيــة التــي يقــع 
علــى عاتــق البلديــن اتخاذهــا مــن أجــل االســتمرار فــي تذويــب 

الجليــد بينهمــا خــالل الفتــرة المقبلــة.

شــركة استشــارات عامــة، متعــددة المهــام، تــم تأسيســها فــي 20 ينايــر 2021، بأبــو ظبــي، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تهــدف للتفاعــل مــع 
أنشــطة المجــال العــام فــي أقاليــم العالــم، ودعــم عمليــة تشــكيل السياســات وصنــع القــرار فــي المؤسســات العامــة والخاصــة، وتوســيع التعــاون 
العلمــي واألكاديمــي مــع مراكــز التفكيــر وشــركات االستشــارات. وتشــمل الشــركة مجلســًا للمستشــارين ومجلــس اإلدارة الــذي يشــرف علــى 

مؤسســات متعــددة تتضمــن مركــزًا للدراســات، وإدارة للمشــروعات، ومعهــدًا للتدريــب المتقــدم، ومكاتــب للتمثيــل الخارجــي.
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