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 السّيد مستشار الدولة،
 
 البيئة الدولية والمعطيات االستراتيجية الخاصة  لتقلب تطّورات آبيرةجاءت، 1994  عاممنذ

ظهور أقطاب جديدة لقوى إقليمية، انتشار األسلحة،   سبتمبر،11عمليات : أمننا بنا وبدفاع
 ونهاية التجنيد احترافية الجيشفإن بموازاة ذلك،  .تأثيرات العولمة والتطّورات التكنولوجية

 اليوم من اتخاذ قرارات حاسمة  لناال بّدأخيرًا، . أداتنا الدفاعيةفي أّديا إلى تحّوالت جذرية 
 وعلى . للدفاع عن البالد وهي قرارات سوف تنعكس في القانون الجديد للبرمجة العسكرية

 . على الدولةالمفروضةقية دفاعنا في حدود القيود المالية اصدم أن توّطد البرمجةهذه 
 

أن أباشر  مسعى متماسك، قّررُتالثوابت بعين االعتبار في وفي سبيل اتخاذ جميع هذه 
. جديد" آتاب أبيض"ول سياستنا الدفاعية العامة بهدف التوّصل إلى إعداد قًا حتفكيرًا معّم

 .ترؤّسها أن أوآلكم لجنة قّررُتسوف ُتنجز هذه األعمال في ظّل 
 

 مجاالتوسيطال . سيحّدد الكتاب األبيض المزمع إعداده مفهوم دفاع شامل لبلدنا ولمصالحه
 .مع إمكانية تجديده بانتظامشرة سنة، خمس عأفَق وُيفترض به أن يغّطي . واألمنالدفاع 

 
االقتصادي واالستراتيجي،  أعمالكم على تحليل المعطيات الجديدة للسياق الدولي ؤّسسونست

مع االهتمام الدائم بتأمين حماية األهالي واألراضي، وتقييم المخاطر والتهديدات الكامنة، 
 ا والحفاظ على مصالحهدالبالوإنما أيضًا الفرنسيين في الخارج، وضمان استقالل 

 .بالمعنى األوسعاالستراتيجية 
 

وعلى هذا األساس، فإن على دراستكم، وآذلك االقتراحات التي ستخلصون إلى صياغتها، أن 
 في قّواتناص شروط استخدام فّحتُتعنى بنوع خاص بتطّور تحالفاتنا واتفاقياتنا الدفاعية، و

هًا خاصًا لتعزيز الُبعد األوروبي لسياستنا الدفاعية  أطلب منكم أن تولوا انتبا.عمليات خارجية
 . األطلسي بمجملهالحلفواألمنية وآذلك لمساهمتنا في أمن 

 
، ا وتواجدهقواتنا وتدرسون صوابية حجم قية قّوتنا الرادعةاصدم شروط ستتفّحصون

وتماسك جهد االستخبار، والجهد الصناعي والتكنولوجي والعلمي الضروري لكفاءتنا 
الدفاعية، وشروط تنظيم الدفاع المدني والدفاع االقتصادي وتعزيز تنسيقهما مع الدفاع 

بهدف تأمين العمل المنتظم للسلطات العامة وتطوير وسائل مكافحة اإلرهاب العسكري، 
 ويتعّين تفّحص التبعات االقتصادية . تدارك األزمات وإدارتهاوانتشار األسلحة، وتحسين



 صياغة مقترحات حول تعزيز أخيرًا، نطلب منكم أيضًا. المقترحةواالجتماعية للتوّجهات 
   . شراك البرلمان في تحديد سياستنا الدفاعية ووضعها موضع التنفيذإ

 
هذا التفكير أن يتيح التصّدي بشكل يتعّين أن تضطلعوا بالتفكير دون أحكام مسبقة؛ ألن على 

وتعزيز الرابط بين ييف أداتنا الدفاعية، مفتوح وشّفاف لالختيارات التي سنواجهها من أجل تك
ى ل في إطار وطني وأوروبي ع،، وتنظيم تحّول جهاز الصناعة والبحثاألّمة وجيشها

فاع وتوطيده في حدود ويندرج هذا التفكير في مسعى يهدف إلى اإلبقاء على جهد الد. السواء
 .تقريبًا من إجمالي الناتج القومي% 2
 

المعاينات التي سوف فاسهروا إذًا في أعمالكم على أن تأخذوا على نحو وثيق بعين االعتبار 
يتّم إعدادها في إطار إعادة النظر الشاملة في السياسات العامة، وبنوع خاص فيما يخّص 

 .حالمراجعة االستراتيجية لبرامج التسّل
 

آّل  البرلمان يعّينهم  عناستندوا إلى لجنة تجمع شخصيات من المجتمع المدني، تشمل ممثلين
 الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، هذا إلى جانب شخصيات مدنية وعسكرية من من رئيسي

ونظرًا لألولوية التي سأعطيها ألوروبا الدفاع، أطلب منكم أن تنّظموا . اإلدارات المعنية
 .  خالل أعمالكم األساسيين المناسبة مع شرآائنا األوروبيينتالتبادال

 
سأعطي التوجيهات لمختلف . جنة األمين العام للدفاع الوطني األمانة العامة لّل مهاميتوّلى

 . ومساعدة إداراتهمعونهمآامل الوزراء المعنيين لكي يقدموا لكم 
 

آشف مرحلة ويجب أن يسبقه . 2008أتمّنى الحصول على الكتاب األبيض في مطلع مارس 
 .2007في نهاية العام 

 
 .وتفّضلوا، سيدي مستشار الدولة، بقبول أطيب المشاعر

 
 نيكوال سارآوزي
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