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الحتواء  األمريكية  املتحدة  الواليات  جهود  إطار  يف 
إلغاء  خلفية  عىل  تفاقمت  والتي  فرنسا  مع  اخلالفات 
بأخرى  واستبداهلا  فرنسية  غواصات  لصفقة  اسرتاليا 
أمريكية يف شهر سبتمرب املايض، أعلن البيت األبيض عن 
زيارة ستقوم هبا كامال هاريس نائبة الرئيس األمريكي جو 
بإيدن إىل باريس يف 11 نوفمرب اجلاري )2021( للبحث 

يف سبل دعم الرشاكة بني ضفتي األطلنطي.

تبدو  وتفاصيله،  اللقاء  أعامل  النظر عن جدول  وبغض 
العالقات األمريكية الفرنسية يف حالة توتر مستمر، وال 
يعود هذا التوتر إىل منافسات تتعلق باملصالح االقتصادية 
واألمنية للبلدين، بقدر ما ترتد تارخييًا - عىل األقل منذ 
احلرب العاملية األوىل- إىل مشكلة أعمق تتعلق بالرصاع 
بني ثقافتني حتمل كل منهام إرثًا تارخييًا له امتداده خارج 

حدودمها. 

وحتاول هذه الورقة بحث البعد الثقايف يف الرصاع دون 
القوة الشاملة  البعدين اآلخرين يف مثلث عنارص  إمهال 
ألى بلد؛ القوة االقتصادية والقوة العسكرية، وتفرتض 
الورقة أن فرنسا قد حاولت منذ احلرب العاملية الثانية أن 
حتافظ عىل مكانتها كقوة عظمى رغم هزيمتها واحتالل 
أملانيا ألراضيها، ورغم عدم قدرهتا عىل حترير نفسها من 
االحتالل األملاين واعتامدها عىل احللفاء بقيادة الواليات 

املتحدة األمريكية لتحقيق هذا اهلدف. 

تلقت هزيمة عسكرية  لدولة  املكانة  حماولة احلفاظ عىل 
فاشلة  حروب  بعد  مستعمراهتا  خسارة  تلتها  قاسية، 
القرن  مخسينات  يف  الصينية  اهلند  منطقة  يف  خاصة 
العرشين، كان أمرًا مستحياًل، خاصة أن أوروبا الغربية 
عىل  لالعتامد  اضطرت  وحدها  فرنسا  وليس  بأكملها 
وهو  طويلة،  لسنوات  األمريكي  االقتصادي  الدعم 
أخرى  أوروبية  دول  مثل  مثلها  فرنسا  أن  يعني  كان  ما 
كانت قد فقدت أو عىل األقل عانت من تدهور ضلعني 
أساسيني يف مثلث القوة الشاملة، وفقدت معه أى قدرة 
عىل االدعاء بأهنا ال تزال قوه عظمى، وبداًل من التعامل 
مع هذا الوضع بشكل واقعي وصياغة سياسة خارجية 

يف  خسارهتا  تعويض  فرنسا  فّضلت  حلقائقه،  تستجيب 
القوة  قيمة  يف  باملبالغة   ”hard power“ الصلبة  القوة 
مكانتها  عن  الدفاع  وحماولة   soft power”« الناعمة 
املتحدة  الواليات  مع  متكافئة  غري  منافسة  يف  بالدخول 

األمريكية.

األول  اجلزء  أقسام: يناقش  أربعة  إىل  الورقة  تنقسم 
مالحمه  انطبقت  وكيف  نظريًا  الثقايف  الرصاع  مفهوم 
وفرنسا.  األمريكية  املتحدة  الواليات  بني  العالقة  عىل 
التي  والكيفية  الثقافية،  الثاين االستثنائية  اجلزء  ويتناول 
من  لكل  الثقايف  االستثناء  أو  التفرد  فكرة  هبا  تبلورت 
الواقع  أرض  عىل  وفرنسا  األمريكية  املتحدة  الواليات 
الثقايف  النموذج  الثالث أزمة  اجلزء  تارخييًا. ويناقش 
الفرنيس، وكيف حاولت فرنسا بعد احلرب العاملية الثانية 
تعويض خسارهتا القوتني العسكرية واالقتصادية والتي 
احلرب  بتعظيم  عظمي،  كقوة  مكانتها  بفقدان  هددهتا 
النخب  وترك  األمريكية،  املتحدة  الواليات  مع  الثقافية 
والعسكرية  السياسية  النخب  وليس  الفرنسية  الثقافية 
تتوىل صياغة السياسة الفرنسية اخلارجية. ويناقش اجلزء 
الفرنسية  األمريكية  للتوترات  الثقايف  الرابع  التفسري 
األمريكية  السياسة  مع  الفرنسية  املواجهات  وتقييم 

والنتيجة التي حققتها سلبًا وإجيابًا للمصالح الفرنسية. 

الثورتان األمريكية والفرنسية ومفهوم صراع الثقافات

كثرية  تعقيدات  عىل   Culture الثقافة مصطلح  ينطوي 
بتعريفه، وعادة ما يلجأ كل باحث إىل اعتامد  يتعلق  فيام 
أن  دون  بحثه،  أهداف  للمصطلح خيدم  إجرائي  مفهوم 
يدعي أن هذا التعريف يلم بكل املعاين املتضمنة يف مفردة 

أو مصطلح الثقافة. 

بأهنا  للثقافة  إجرائي  تعريف  عىل  البحث  هذا  ويعتمد 
»رؤية مجاعه برشية ملكانتها يف مقابل اجلامعات األخرى 
املنافسة هلا«، واختيار هذا التعريف مقصود رغم أنه قد 
اهلوية  يتطابق مع مفهوم  االلتباس، حيث  نوعًا من  يثري 
التي عادة ما تتحدد باألنا يف مواجهة اآلخر، ولكن من 
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الناحية اإلجرائية تفرتض الورقة أن املفهومني متصالن 
ومتشابكان وال يمكن الفصل بينهام من حيث أن اهلوية 
التاميز عنه،  للذات يف مواجهة اآلخر أو هبدف  كصورة 
قد تتحول إىل ثقافة عدوانية، أو رغبة يف التسلط واهليمنة 
بالتقسيامت  األمر  تعلق  وسواء  املامرسات،  بعض  يف 
البرشية نفسها،  الفئوية والطبقية والدينية داخل اجلامعة 
بعضها  البرشية  اجلامعات  بني  احلديثة  باالنقسامات  أو 
البعض يف صور دول قومية، تصيغ أى مجاعة أو أى دولة 
قومية أساطري حول هويتها وما جيب أن حتظي به من مكانة 
بني اجلامعات املحلية أو األمم األخرى. وعادة ما تنهض 
األمة-  أو  البرشية  للجامعة  القومية  أو  اجلمعية  اهلوية 
الرشعية  يمنحها  تارخيها  يف  مؤسس  حدث  عىل  الدولة 
يف االدعاء بتفوقها عىل اآلخر )مجاعة أو مجاعات حملية، 
أمة أو أمم منافسة هلا(. ورغم ذلك ال تتوافر لكل األمم 
تكون  لكي  وصالحيتها  ثقافتها  بعاملية  االدعاء  فرصة 
سيادة  بداية  ومنذ  هناك  فقط  بأكملها.  للبرشية  نموذجًا 
املسيحية يف العامل القديم ومن بعدها انتشار اإلسالم يف 
تتأسس  التي  اإلمرباطوريات  فكرة  ظهرت  العامل  نفس 
البرش،  بني  لكل  املناسبتني  واهلوية  للثقافة  نموذج  عىل 
متييز، ومع  بال  البرشية مجعاء  إىل  تتجه  ما  فاألديان عادة 
اإلنسانية  األيديولوجيات  عىل  التنوير  كان  عرص  مولد 
التي حاولت منافسة األديان من حيث صالحيتها للبرش 
كان  ولذلك  عامليتها،  تدعي  مفاهيم  تتبنى  أن  مجيعًا، 
شعار  الثورة الفرنسية : احلرية، املساواة، اإلخاء، مماثاًل 
متامًا للخطاب التبشريي الديني، بام يعني أن مفكري هذا 
تصلح  أهنا  عىل  ومبادئها  الفرنسية  للثورة  نظروا  العرص 
وأن  ما سبق  لفرنسا وحدها، وهو  وليس  كلها  للبرشية 
الحظه جوستاف يلبون مستشهدًا بمقولة وردت يف أحد 
خطب روبسبري )أحد قادة الثورة ( بأن »اهلل أمر بالنظام 

اجلمهوري منذ البدء!«)1(.

بثورهتم  عالقتهم  يف  األمريكيني  لدى  األمر  خيتلف  مل 
باعتبار قيمها الداعية للحرية الفردية والديمقراطية هى 
قيم عاملية وليست حملية، ويِف ارتباط ثورهتم بقيم دينية، 
فتعبري »الِدين املدين األمريكي« كمفهوم ظهر ألول مرة 

القداسة  خلع  به  يقصد  وكان  األمريكية،  الثورة  أثناء 
اهلوية  قداسة  تعني  ومل  األمريكيتني،  والثقافة  األمة  عىل 
جوهرها  يف  كانت  بل  بالذات،  احتفاء  جمرد  األمريكية 
األمريكية كمفهوم عاملي من  الثقافة  لتبني  دعوه لآلخر 
خالل جمموعة من املقوالت التأسيسية املنقولة حرفيًا من 

الكتاب املقدس، مثل:

1 - أمريكا أرض امليعاد أو أورشليم اجلديدة
America as the Promised Land or the New 
Jerusalem

2 - أمريكا املدينة املضيئة فوق التل

America as Shining city on the hill

3 - أمريكا شعب اهلل املختار

Americans as the Chosen people )2(

الفرنسيني  القادة  من  العديد  كان  كثرية  أحياٍن  ويف 
يفرقون  ال  بأهنم  تيش  بعبارات  يتفوهون  واألمريكيني 
كثريًا بني »الفرنسة« أو«األمركة« وبني التبشري املسيحي 
حينًا، والتبشري الثقايف حينًا آخر، حتي يف تاريخ حديث 
)املستشار  بريستوويتز  كاليد  أورده  ما  وحسب  نسبيًا 
»إنه  كتبه  أحد  يف  رجيان(  الرئيس  إدارة  يف  التجاري 
وقف   ،1945 عام  يف  الفلبني  أمريكا  احتلت  عندما 
أحد السياسيني األمريكيني مدافعًا عن االحتالل بقوله: 
)الكالم  ولكن  وتنصريهم،  هبم  للنهوض  حاجه  هناك 
ترابط  أى  النيوإمربياليني  ينزع عن  لربيستوويتز( سوف 
مع التنصري وسوف يستبدلوه باألمركة، وال يوجد فرق 

كبري«)3(.

الكفاية،  فيه  بام  واضحًا  بريستوويتز  رأى  يكون  ال  وقد 
فاألمركة عىل األقل منذ هناية احلرب العاملية الثانية مل تعد 
باعتبارها  األمريكية  الثقافة  نرش  تعني  بل  التنصري  تعني 
عليه  يكون  أن  جيب  ملا  املثايل  النموذج  رأيه(  )وفق 
املجتمع اإلنساين العاملي. ويمكن ذكر الكثري من الوقائع 
التي تدلل عىل احتواء الثقافتني األمريكية والفرنسية عىل 
األخرى،  الثقافات  عىل  واالستعالء  اهليمنة  نحو  توجه 
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وما هيمنا هنا هو األثر الذي يرتكه االختالف الثقايف بني 
تستهدف حتقيق  التي  أنامط حتركاهتا  القومية عىل  الدول 
مصالح مادية واضحة، وكيف تلعب ثقافة بعض األمم 
أو تلك، دورًا ال يمكن جتاهله يف صياغة هذه التحركات، 
سواء بشكل معلن أو مسترت لرشعنة سياستها وتوجهاهتا 
ثقافتها،  هبا  تبرش  التي  القيم  نفس  مع  تتصادم  قد  التي 
والتي قد تكون عدوانية وتستهدف السيطرة عىل اآلخر. 
ومن هنا تنشأ احلروب الثقافية، يقول ادوارد سعيد: »ثمة 
يف مجيع الثقافات املحددة حتديد قومي، كام أعتقد، تطلع 
إذا  آخر،  أو بشكل  السيادة والسطوة والسيطرة«.)4(  إىل 
»احلرب  كالوزفيتز  فون  الشهرية لكارل  املقولة  كانت 
تفصل  ال  أخرى«  بطريقة  ولكن  للسياسة  امتداد  هى 
فعىل  منهام،  كل  حمتوى  ناحية  من  والسياسة  احلرب  بني 
ليست  الثقافية«  »احلروب  أن  القول  يمكن  ذلك  غرار 
أحيانًا.  السياسة  هذه  تصنع  بل  فقط،  للسياسة  امتدادًا 
تناول  إىل  الدولية  العالقات  منظري  بعض  جلأ  وقد 
مفهوم »املكانة« لتفسري العديد من التفاعالت اإلقليمية 
والدولية بام يف ذلك احلروب التي تشن من أجل احلفاظ 
أو حتقيق املكانة. يقول أحد الباحثني: »منذ ظهور النظام 
الدويل احلديث، سعت القوى العظمى دائاًم للحفاظ عىل 
السيطرة عىل املكانة، وعىل الوسائل التي يتم من خالهلا 
تعريفها، وحتديد اجلهات املسموح هلا بالتنافس عليها«)5(

اعتامدًا عىل هذه املقدمة املنهجية، يمكن القول أن الثورتني 
التاريخ  يف  الكبريان  احلدثان  مها  والفرنسية  األمريكية 
احلديث الذي تأسست عليهام األساطري الثقافية لألمتني، 
ومن حوهلام )أى الثورتني( يدور رصاع مسترت حول من 
التي تصلح  للقيم  املثايل  النموذج  ثقافتها  التي متثل  منهام 
بينها.  الثقافية  االختالفات  كانت  مهام  بأكملها  للبرشية 
أو عىل حد تعبري أحد الباحثني: »عندما ندرس الثورتني 
حدثني  عن  جلية  ظاهره  تواجهنا  والفرنسية  األمريكية 
كان فيهام البحث عن احلرية )احللم اخلالد للبرشية( يتميز 
بمسارين خمتلفني متامًا رغم وحدة اهلدف، بل يمكن أن 
نلحظ رصاعًا دفينًا بينهام حول تعريف الطبيعة البرشية، 

وحول تشكيل املجتمع السيايس«.)6(

كلتا  أرادت  التي  العاملية  أن سمة  ينبغي مالحظة  ولكن 
الثقافة  يف  أوضح  كانت  لصاحلها،  مصادرهتا  الثورتني 
النزعة  إىل  ذلك،  ويعود  األمريكية،  يف  منها  الفرنسية 
االنعزالية التي ميزت الدولة األمريكية حتي مطلع القرن 
ثورهتم  نجاح  بعد  األمريكيون  انشغل  حيث  العرشين، 
يف بناء دولتهم وابتعدوا عن الرصاعات التي كانت متزق 
أوروبا والتي استمرت طيلة القرن التاسع عرش. وبمعنى 
آخر، ورغم إيامن األمريكيني بأن ثورهتم أتت بالنموذج 
املثايل الذي جيب أن تقتيض به بقية الشعوب، إال أهنم مل 
انخراطهم  لعدم  ربام  النموذج،  لذلك  الرتويج  حياولوا 
انطلقت  التي  فرنسا(  فعلت  احلركة االستعامرية )كام  يف 
التاسع  القرن  خالل  وأفريقيا  آسيا  صوب  أوروبا  من 
املستعمرون  كان  حيث  العرشين،  القرن  وبدايات  عرش 
األوروبيون عادة ما يلجئون إىل التبشري الديني أو االدعاء 
برغبتهم يف نرش ثقافة »األنوار« التي صاغتها أوروبا لتعم 
العامل كله، للتغطية عىل جرائمهم يف حق الشعوب التي 
حاجة  يف  األمريكية  املتحدة  الواليات  تكن  ومل  غزوها، 
التوسع اخلارجي إال يف  إىل كلتامها ألهنا مل تتحول نحو 
حدود ضيقة ويف اجلوار اإلقليمي هلا يف أمريكا اجلنوبية 

حتى بدايات القرن العرشين.

Exceptionalism  الصراع على صفة االستثنائية

الثقافات  عن  ومتيزها  تفردها  ما  ثقافة  تزعم  عندما 
األخرى، فإن احلروب الثقافية تصبح أكثر قربًا، خاصة 
منها  ترى كل  كبريتني  قوتني  بني  الرصاع  يكون  عندما 
صعبًا  يكن  مل  وبالفعل  استثنائية،  ثقافة  متتلك  أهنا 
عىل  تسريان  واألمريكية  الفرنسية  الثقافتني  أن  اكتشاف 
األمريكي  االستثناء  فتعبري  والصدام،  املواجهة  طريق 
ومثيله الفرنيس   American Exceptionalism
مع  تزامن  يف  ظهرا   French Exceptionalism
يعنيان  وكان  والفرنسية،  األمريكية  الثورتني  اندالع 
ال  سامت  متتلكان  والفرنسية  األمريكية  الثقافتني  أن 
األحداث  فخالل  األخرى،  واألمم  للشعوب  تتوفر 
القس  خاطب  األمريكية  لنجاح الثورة  مهدت  التي 
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مستمعيه   1774 عام  شريوود  صموئيل  األمريكي 
يقع  الرب،  حكم  حتت  األمريكي  الشعب  »إن  قائاًل: 
الواليات  قانونه، ألن  بإتباع  عىل عاتقه تكليف خاص، 
املتحدة األمريكية هى بالد استثنائية«)7(. أما الفرنسيون 
دستورهم  يف  الفرنيس  االستثناء  مصطلح  ضّمنوا  فقد 
أن  وأرادوا   ،1789 عام  الفرنسية  الثورة  عقب  األول 
أمة  استثنائية  من  كثريًا  أقدم  ثقافتهم  استثنائية  تكون 
حديثة التكوين مثل األمة األمريكية، برد هذا االستثناء 
قيم  ورث  أورويب  كشعب  )الغاليني  الغالية  الثقافة  إىل 

اإلمرباطورية الرومانية(.)8(  

األمريكية  من الثقافة  الفرنيس  اخلوف  أن  القول  ويمكن 
امللكية  ففرنسا  الفرنسية،  الثورة  وقوع  عىل  أسبق  كان 
كانت قد دعمت الثورة األمريكية ضد منافسها الرئييس 
الذي  احلرية  سالح  أن  تدرك  ومل  الربيطاين(  )االستعامر 
استخدمته ضد املستعمر الربيطاين املنافس هلا، هو نفسه 
فرنسا  يف  للملكية  املعادون  سيستخدمه  الذي  السالح 
ندمت  »وقد  النهاية،  يف  وإسقاطه  القائم  النظام  لتهديد 
فرنسا بالفعل عىل دعمها للثوار األمريكيني ألن النموذج 
مكان«)9(.  كل  يف  احلرية  لطالب  إهلامًا  شكل  األمريكي 
والواليات  فرنسا  بني  ثقافية  حرب  نشوب  منع  ما  لكن 
املتحدة األمريكية مبكرًا، أو منذ أواخر القرن الثامن عرش 
فرضتها  التي  العزلة  هو  العرشين،  القرن  أوائل  وحتى 
الواليات املتحدة األمريكية عىل نفسها بشكل اختياري، 
والذي جعل مؤرخًا مثل اريك هوبزباوم يقول: »كانت 
توجه  وحدها  هلا  املعارصة  الثورات  بني  الفرنسية  الثورة 
العامل نحو  انطلقت جحافلها من أجل دفع  رسويل، فقد 
الثورات، وقد أفلحت أفكارها يف حتقيق ذلك، أما الثورة 
التاريخ  نطاق  يف  مصرييًا  حدثًا  ظلت  فقد  األمريكية 
أساسية  آثار  غري  وراءها  ُتلِّف  ومل  وحده  األمريكي 
هوبزباوم  أن  يبدو  ولكن  اإلطار«)10(،  هذا  خارج  قليلة 
جتاهل الدور الذي بدأت الواليات املتحدة األمريكية يف 
ممارسته عىل املرسح الدويل خالل احلرب العاملية األوىل، 
املقدمة  إىل  البلدين  بني  الثقايف  بالرصاع  سيدفع  والذي 
بشكل رصيح. لقد رأى املفكر األملاين هانز هريمان هوبا 

قادهتا  أيديولوجية  حربًا  كانت  األوىل  العاملية  احلرب  أن 
األساسية  أحداثها  ووقعت  األمريكية  املتحدة  الواليات 
احلرب  أصبحت  ويلسون  إدارة  ظل  و«يف  أوروبا  يف 
األوروبية مهمة أيديولوجية تسعى جلعل العامل مالذًا آمنًا 
ملامرسة الديمقراطية وخاليًا من األرس احلاكمة«)11(، وما 
قصده هوبا هنا أن الواليات املتحدة األمريكية اعتربت أن 
تدخلها يف احلرب العاملية األوىل حتي لو يف وقت متأخر، 
قد أحدث تأثريًا أكرب من الزاوية الثقافية من التأثري املنافس 
النموذج  يؤد  مل  حيث  الفرنسية،  الثورة  قيم  مثلته  الذي 
املاملك  حتويل  يستهدف  كان  الذي  الفرنيس  الثوري 
األوروبية إىل مجهوريات سوى لتغيري نظامني ملكيني إىل 
مجهوريتني فقط خالل ما يزيد عىل قرن كامل بعد الثورة 
الفرنسية، بينام كان مرشوع الرئيس ويلسون ملنح حق تقرير 
املصري للشعوب كقيمة من قيم احلرية التي تبرش هبا الثورة 
واإلمرباطوريات  املاملك  معظم  قوض  قد  األمريكية، 
الكربى يف أوروبا والرشق األوسط، وهو ما كان يصب 
املتحدة  الواليات  تأثري  بأن  األمريكية  املزاعم  صالح  يف 
األمريكية الثقايف أكرب من مثيله الفرنيس، أو أن االستثنائية 
جٌتبها  بل  الفرنسية  مثيلتها  عىل  تتفوق  األمريكية  الثقافية 

بشكل واضح.)12(
املتحدة  للواليات  الكبري  النجاح  أن  القول  ويمكن   
األمريكية يف املرسح األورويب وما حققته من نتائج عقب 
احلرب العاملية األوىل قد عزز من  إيامن األمريكيني بأن 
انتصارها  وأن  التاريخ  يف  استثنائية  األكثر  هى  ثقافتهم 
جيعل  الذي  احلقيقي  السبب  وأن  حتمي،  أمر  النهائي 
إيامهنم  هو  اخلاصة،  إمرباطوريتهم  يرون  ال  األمريكيني 
الضمني بأن كل إنسان هو أمريكي حمتمل، أو أن انتسابه 
وإن  احلظ،  إىل سوء  يرجع  إنام  احلايل  الثقايف  أو  الوطني 

كان قاباًل لالنعكاس«.)13(

تدهور القوة الفرنسية وتصاعد احلرب الثقافية

انطوى النموذج الثقايف الفرنيس منذ الثورة الفرنسية عىل 
يروج  التي  القيم  مصداقية  بمدى  يتعلق  رئييس  تناقض 
والذي  لفرنسا  االستعامري  التوسع  ترافق  حيث  هلا، 
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متيز بالقسوة والوحشية يف التعامل مع الشعوب التي تم 
غزوها، مع ادعاء كاذب بأن هدف االستعامر هو حترير 
املسرية  إىل  وتأهيلها لالنضامم  املتخلفة  الشعوب  وترقية 
وشعارات  قيم  النهاية  يف  لتسود  اإلنسانية،  احلضارية 
أن  والواضح  إخاء(.  مساواة،  )حرية،  الفرنسية  الثورة 
فرنسا مل تأبه هلذا التناقض، ومل تفطن للخطر القادم من 
النموذج الثقايف األمريكي والذي يبرش بنفس القيم دون 
أعقاب  يف  الفرنسية  القوة  كانت  فقد  استعامري.  نشاط 
واقتصاديًا،  عسكريًا  أوجها  األويل يف  العاملية  احلرب 
قيادة  يف  بريطانيا  مع  املتساوي  الرشيك  فرنسا  وكانت 
حقيقي  بخطر  فرنسا  تشعر  مل  ثم  ومن  الدويل،  النظام 
الثانية،  العاملية  احلرب  أتت  حتى  الثقافية  قوهتا  عىل 
الفرنيس  القومي  للكربياء  عنيفة  أحدثته من صدمة  وما 
عام  أراضيها  من  واسعة  ألجزاء  األملاين  االحتالل  بعد 
1940، وانقسام البالد عىل نفسها بني مؤيدين للحكومة 
التي نصبها االحتالل األملاين بقيادة اجلنرال فيليب بيتان 
إىل  نسبة  فييش  حكومة  باسم  احلكومة  هذه  )عرفت 
من  وبني  األملاين(  االحتالل  حتت  الواقعة  املناطق  أحد 
ورغم  ألملانيا.  التابعة  توجهاهتا  وعارضوا  عارضوها 
قادها شارل  التي  املقاومة-  الشعبي حلركة  التأييد  تزايد 
من  البالد  حترير  من  احلركة  تتمكن  مل  تدرجييًا،  دجيول- 
االحتالل األملاين وحدها، واضطرت لالعتامد عىل قوات 
التحالف بقيادة الواليات املتحدة األمريكية لتحقيق هذا 

اهلدف.

أى  من  أكثر  لفرنسا  بالنسبة  كارثية  احلرب  نتائج  كانت 
بلد أورويب آخر، فقد كان استسالم أملانيا ووقوعها حتت 
االحتالل عىل يد احللفاء أمرًا متوقعًا بعد توسعها يف فتح 
بريطانيا  أما  واحد،  وقت  يف  القتال  جبهات  من  العديد 
يد  يف  تسقط  فلم  القدر  بنفس  الدمار  من  عانت  التي 
األملان واستطاعت الصمود حتى جاء العون األمريكي 
الذي أهني احلرب لصالح احللفاء، بام حفظ هلا كربيائها 
الوطني واعتزازها الثقايف. يف املقابل كانت خسائر فرنسا 
العسكرية  قوهتا  ترس  فلم  القوة،  عنارص  كل  يف  كبرية 
واالقتصادية فقط، بل عانت أيضًا من قلق شديد بسبب 

)القوة  الناعمة  قوهتا  عىل  احلرب  سترتكها  التي  اآلثار 
الثقافية(، فمن ناحية كانت فرنسا تدرك أن املهزومني يف 
احلروب يكونون أقرب لتبني ثقافة املنترص، ومن الناحية 
األخرى كان املنترص يف هذه  احلرب )الواليات املتحدة 
األمريكية( حتى لو كان حليفًا هلم، هو يف األصل أشد 

املنافسني عىل مفهوم االستثناء الثقايف. 

كان من نتائج احلرب أيضًا، أن صورة النخبتني العسكرية 
من  وأصبح  كثريًا،  ترضرت  فرنسا قد  يف  والسياسية 
النخب  لصالح  النخبتني  تلك  أعضاء  إزاحة  السهل 
وجنود  الفرنسيني،  املثقفني  أوساط  يف  املرتكزة  اجلديدة 
حركة املقاومة وعىل رأسهم اجلنرال شارل دجيول، الذي 
كان يؤمن بأنه »بدون شعور الفرنسيني بأن بالدهم قوة 

عظمى، فإن فرنسا لن تكون فرنسا التي نعرفها«.)14(

وألجل أن تبقى فرنسا قوة عظمى، مل حتاول فقط الرتكيز 
هيبتها  اسرتداد  أيضًا  حاولت  بل  الثقافية،  قوهتا  عىل 
عىل  للحفاظ  متعددة  حروب  خوض  عرب  العسكرية 
اخلسائر  من  املزيد  كلفها  ما  وهو  السابقة،  مستعمراهتا 
املادية واملعنوية، حيث عانت من هزيمة مذلة يف منطقة 
الكبرية  املساعدات  رغم   ،1954 عام  الصينية  اهلند 
يف  بام  إليها،  األمريكية  املتحدة  الواليات  قدمتها  التي 
ذلك عرض تزويدها بقنابل نووية الستخدامها يف تلك 
احلرب.)15( ومل تعرتف فرنسا بأن هزيمتها العسكرية يف 
بشكل  احلربية  قوهتا  لرتاجع  تأكيدًا  كانت  الصينية  اهلند 
أكتاف  عىل  اهلزيمة  أسباب  إلقاء  حاولت  بل  شامل، 
الواليات املتحدة األمريكية واهتمتها بأهنا تعمدت تأخري 
الدعم العسكري هلا، ألن واشنطن - حسب اعتقادها- 
القديم  الدويل  النظام  بتصفية  أمرها  حسمت  قد  كانت 
كانت  ثم  ومن  وبريطانيا)16(،  فرنسا  تقوده  كانت  الذي 
اهلزيمة  إليقاع  تسعى  األمريكية  املتحدة  الواليات 
الضغط  بعد  تأكد هلام،  ما  معًا، وهو  بالبلدين  العسكرية 
السويس عام  األمريكي عليهام وعىل إرسائيل يف حرب 
1956 واضطرار البالد الثالث للخضوع واخلروج من 

األرايض املرصية يف النهاية. 
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وواقع األمر أن تفسري السياسة األمريكية حيال فرنسا يف 
الفرتة 1946-1956 بنظرية املؤامرة، هو ما عزز الرصاع 
أن  اعتربت  باريس  أن  حني  ففي  البلدين،  بني  الثقايف 
تقزيم دورها كقوة عاملية، وساعدت  واشنطن تستهدف 
عىل هزيمتها يف اهلند الصينية والسويس، كانت األخرية 
تعتقد أن املشكلة األساسية تكمن يف عدم اعرتاف األوىل 
بأهنا مل تعد متتلك املوارد واإلمكانيات الرضورية لتكون 
أرادت  التي  هى  أهنا  ذلك  عىل  والدليل  عظمى،  قوة 
احلفاظ عىل مستعمراهتا يف آسيا، وتلقت معونات أمريكية 
لتحقيق هذا اهلدف، وكانت الواليات املتحدة األمريكية 
وجودها  ليشكل  احلرب  هذه  يف  فرنسا  تنترص  أن  تود 
مواجهة  يف  الغريب  للتحالف  دفاع  خط  الصينية  اهلند  يف 
بمعنى  والصني.  السوفيتي  االحتاد  الشيوعيتني  القوتني 
آخر، كانت الواليات املتحدة األمريكية ترى أهنا منحت 
فرنسا كل الفرص لتثبت قدرهتا عىل استعادة مكانتها كقوة 
عظمى، لتكون ركنًا  مهاًم يف الدفاع عن مصالح التحالف 
الغريب، ولكنها فشلت، وكان لزامًا عىل الواليات املتحدة 
األمريكية أن تتحمل وحدها عبء محاية املصالح الغربية 

من التمدد الشيوعي هناك.)17( 

إن حماولة استيعاب فرنسا لصدمة فقداهنا قوهتا العسكرية 
واالقتصادية ومن ثم تأثريها السيايس عىل املرسح الدويل، 
قد متخض عنها تقوية مكانة النخبة املثقفة )أدباء، فنانني، 
فرنسا  أن  حلقيقة  تستسلم  مل  التي  فالسفة(  أكاديميني، 
تعويض  إىل  النخبة  هذه  وعمدت  عظمى،  قوة  تعد  مل 
الثقايف  الدور  بتقوية  الفرنسية  الصلبة  القوة  يف  التدهور 
الفرنيس واختارت أن تنشط يف اجتاهني: األول، مناهضة 
االستعامر كتطبيق مبارش ملبادئ الثورة الفرنسية واإلعالن 
عام  1948.)18(،  الصادر  اإلنسان  حلقوق  العاملي 
التي أضحت  األمريكية  الثقافية  اهليمنة  مقاومة  والثاين، 
أمرًا واضحًا بعد احلرب العاملية الثانية. »فالثقافة بمرور 
السلوك  كل  تعني  هنا  والثقافة  السياسة،  تصنع  الوقت 
اإلنساين، وكذلك املؤسسات بام يف ذلك التسلية الشعبية 
االقتصادي والعلم  والفنون والدين  والتعليم والنشاط 

والتكنولوجيا والقانون واألخالق«)19( 

بالتوازي مع ذلك، كان اجلنرال دجيول الذي عاد للحكم 
يف فرنسا عام 1958 قد بدأ يف إدراك خطورة الرتاجع يف 
القوتني العسكرية واالقتصادية لفرنسا خاصة بعد اهلزائم 
السويس،  محلة  ويِف  الصينية  اهلند  يف  فرنسا  تلقتها  التي 
وعمل دجيول عىل حتويل االضطرار الفرنيس للتخيل عن 
مستعمراهتا السابقة إىل ميزة بادعاء أن االنسحاب ال يتم 
حتت ضغوط املقاومة من جانب الشعوب، بل إليامن فرنسا 
بقيم احلرية وحق الشعوب يف تقرير مصريها، وهو ما طبقه 
يف واحد من أكثر املستعمرات التي مل تكن فرنسا مستعدة 
للتخيل عنها وهى اجلزائر )أعلن استقالهلا عام 1962 (
مكانة  عىل  لإلبقاء  متكاملة  اسرتاتيجية  إطار  ويف   .)20(

فرنسا كقوة عظمى اتبع اجلنرال دجيول سياسة مستقلة عن 
الواليات املتحدة األمريكية، كام شجع توجهات النخب 

الثقافية يف فرنسا عىل مقاومة اهليمنة الثقافية األمريكية.
فهل كّفلت مواقف االستقالل عن السياسة األمريكية، 
وشن احلرب عىل الثقافة األمريكية ووصمها بالسطحية 
الفن واألدب  الفرنسية ومنتجاهتا يف  الثقافة  مقابل رقى 
والعلوم اإلنسانية والفلسفة، وغريها، لفرنسا اإلبقاء عىل 

نفسها كقوة عظمى عامة وقوة عظمى ثقافية خاصة؟.

تقييم املواجهات بني فرنسا والواليات املتحدة األمريكية

العسكرية  القوة  الستعامل  فرنسا  حماوالت  آخر  كانت 
مكانتها  عىل  حتافظ  لكى  االستعامرية  وإمرباطوريتها 
هلذه  فقداهنا  حقيقة  إلنكار  باألحرى  أو  عظمى،  كقوة 
اجلزائر  ملغادرة  اضطرارها  بعد  حتققت  قد  املكانة، 
والتخيل عن الزعم بأهنا جزء ال يتجزأ من فرنسا. وتعترب 
احلقبة من الستينات إىل الثامنينات يف القرن العرشين هى 
قوة عظمي  إهنا  فرنسا  تدعي  أن  يمكن  كان  التي  الفرتة 
املتحدة  الواليات  عن  سياساته  يف  مستقل  وبلد  ثقافية، 
األمريكية، ولكن كل املواقف التي اتذهتا فرنسا يف هذه 
األمريكية  والثقافية  السياسية  املامرسات  حيال  الفرتة 
ربام تثبت أن فرنسا مل تستفد من هذه املواقف، بل أدى 
بأن  األمريكية  املتحدة  الواليات  قناعة  تعزيز  إىل  ذلك 
كقوة  ملكانتها  فقداهنا  حقيقة  عىل  التغلب  حتاول  فرنسا 
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عظمى، بالوقوف بعناد أمام السياسات األمريكية، وهو 
للثانية يف  ما انعكس يف اآلونة األخرية يف جتاهل األوىل 
الرتتيبات التي جُترى إلعادة بناء النظام الدويل عرب إقامة 
الصني ومتدد روسيا يف مناطق  حتالفات ملواجهة صعود 
النفوذ التقليدية للغرب، كام عرّب عنه بوضوح التحالف 
أزمة  وأثار  فرنسا  أغضب  الذي   )AUKUS( اجلديد 

عنيفة بينها وبني الواليات املتحدة األمريكية. 
املتحدة  الواليات  حيال  الفرنسية  السياسة  ولتقييم 
بعض  حتليل  عىل  سنعتمد  الستينات،  منذ  األمريكية 
املواقف التي اتذهتا فرنسا وبدت كأهنا تستهدف تعويق 

السياسات األمريكية. 
1 - عندما انسحبت فرنسا من اجلناح العسكري حللف 
اخلطوة  هلذه  األقرب  التفسري  كان   ،1966 عام  الناتو 
قامت  التي  سياسته  تطبيق  يف  دجيول  الرئيس  رغبة  هو 
القوة  االستقاللية،  الفرنسية،  أسس: الوطنية  ثالثة  عىل 
العسكرية. ولكن هذه السياسة كانت ترتد باألساس إىل 
الثانية،  العاملية  التي تسببت فيها احلرب  الفرنسية  العقدة 
أى شعور فرنسا بأهنا مل تعد قوة عظمى بعد أن واجهت 
ومن  وبعدها.  احلرب  هذه  أثناء  كبرية  عسكرية  هزائم 
الناحية الواقعية كانت خطوة دجيول حمسوبة بدقة، بحيث 
املتحدة  للواليات  تابعًا  ليست  بأهنا  الشعور  فرنسا  متنح 
األمريكية التي هتيمن عىل الناتو عمليًا، ويِف نفس الوقت 
ال تتسبب يف وقوع خماطر أمنية عىل فرنسا كوهنا مل تنسحب 
من اجلناح السيايس للحلف وبالتايل يظل احللف قادرًا عىل 
إنقاذها إذا ما كان هناك احتامل بوقوع مواجهة بني الكتلة 
اخلرباء  أغلب  وأن  خاصة  السوفيتية،  والكتلة  الغربية 
وجود  بعدم  قناعة  إىل  توصلوا  قد  كانوا  االسرتاتيجيني 
احتامل  وبالتايل عدم وجود  نووي،  نزاع  لنشوب  احتامل 
بوقوع صدام باألسلحة التقليدية أيضًا. لقد كانت خطوة 
دجيول تلبي تطلعات الفرنسيني إلظهار استقالل بالدهم 
حتالف  بتكوين  حلمه  ولكن  األمريكية،  السياسة  عن 
الواليات  بني  عظمى  قوة  ليكون  فرنسا  تقوده  أورويب 
املتحدة األمريكية واالحتاد السوفيتي ظل حلاًم بعيد املنال، 
كان  الذي  الفرنيس،  التأثري  حمدودية  مدى  بجالء  ويبني 

بدوافع  األمريكية  املتحدة  الواليات  مع  معركته  خيوض 
ثقافية حمضة.)21( والدليل عىل ذلك أن فرنسا التي تركت 
احللف حتت دعوى االستقالل وقيادة أوروبا كقوة دولية 
مستقلة، عادت مرة أخرى للحلف عام 2009، دون أن 
تقر بفشلها يف بناء هذه القوة، بل استمرت يف الزعم بأن 
املستقلة  األوروبية  القوة  بناء  تستهدف  للحلف  عودهتا 
إيرفيه  الوقت  ذلك  يف  الفرنيس  الدفاع  وزير  ذكر  أو كام 
موران  أن عودة فرنسا إىل القيادة العسكرية حللف الناتو 
من شأهنا أن »تدفع بعملية إنشاء دفاع أورويب إىل األمام« 
فرصة  لفرنسا  تعطي  »أن  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من 

جديدة للعب دور يف حتديد اسرتاتيجيه حلف الناتو«.)22(
ولكن اجلهد الفرنيس سواء لتكوين قوة أوروبية مستقلة، 
قراراته من خالل  التأثري يف  أو  لقيادته  للناتو  للعودة  أو 
جانب  من  جتاهل  قابله  فشله،  رغم  أورويب،  تكتل 
الرئيس  التي دأبت يف عهد  الواليات املتحدة األمريكية 
احللف  شأن  من  التقليل  عىل  ترامب  دونالد  السابق 
التوقعات  األوروبيني، وعىل عكس  ومن شأن حلفائها 
ستسعى  بايدن  جو  احلايل  األمريكي  الرئيس  إدارة  بأن 
رضبة  جاءت  األوروبيني،  بحلفائها  عالقاهتا  إلصالح 
حتديدًا،  لفرنسا  املوجهة   »AUKUS« حتالف  تشكيل 
بمثابة إشارة أمريكية بأهنا لن تلتفت لسياسات دوافعها 
االقتصادية  الدوافع  من  أكثر  الثقافية  احلرب  يف  تكمن 
عىل  األمريكية(  املتحدة  الواليات  )أى  وأهنا  واألمنية، 
استعداد لبناء حتالفات جديدة مع من يعرف حقيقة قوهتا 

وحدود تأثريها يف التفاعالت الدولية.
األمريكي  اخلارجية  وزير  كيسنجر  هنري  يعرض   -  2
املتحدة  الواليات  خاضتها  التي  املعارك  أحد  األسبق 
مطلع  يف  واشنطن  كانت  حيث  فرنسا،  مع  األمريكية 
االحتاد  مواجهة  يف  احللفاء  تكتيل  حتاول  السبعينات 
ريتشارد  األسبق  األمريكي  الرئيس  فأطلق  السوفيتي، 
1973 مبادرة عرفت باسم »سنة أوروبا«  نيكسون عام 
التكتل  حث  هو  لكيسنجر،  وفقًا  املبادرة،  هدف  وكان 
األمريكية  املتحدة  الواليات  جيمع  )الذي  األطليس 
وأوروبا( عىل البحث يف أهداف الربع األخري من القرن 
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العرشين، وتوحيد الرؤى بني اجلانبني، ولكن ما حدث 
خاصة   - األورويب  اجلانب  من  إليها  ُنظر  »املبادرة  أن 
إحباط  تستهدف  أمريكية  خدعة  باعتبارها  فرنسا-  يف 
وإعاقة انبعاث هوية أوروبية خاصة ومؤسسات أوروبية 

خالصة«.)23( 
فرنسا  قيادة  بسبب  أوروبا«  »سنة  مبادرة  إفشال  وكان 
لتحركات  نموذجًا  املبادرة،  هلذه  األوروبية  للمعارضة 
فرنسية معارضة للواليات املتحدة األمريكية، ويعتقد أن 
هذه املعارضة هى اهلدف وفقط حتي لو مل تكسب فرنسا 
أو أوروبا شيئًا ملموسًا من ورائها. ولكن ثمة مثاًل معاكسًا 
وفقًا  اخلارجية  سياساهتا  رسم  عن  فرنسا  تتخىل  عندما 
إدارة املصالح  لثقافتها وتستبدهلا بفهم للسياسة عىل أهنا 
اآلنية واملستقبلية، ويشري كيسنجر هنا إىل أزمة الطاقة التي 
صدمة  بعد  وأوروبا  األمريكية  املتحدة  الواليات  عانتها 
 1973 عام  النفطية  اإلمدادات  ونقص  األسعار  ارتفاع 
 ،)1973 أكتوبر  يف  اإلرسائيلية  العربية  احلرب  )نتيجة 
حيث رأت واشنطن أن حل األزمة يمكن أن يبدأ بتوحيد 
مواقف الدول املستهلكة واملستوردة للنفط قبل الرشوع 
يف أى حوار مع الدول املنتجة واقرتحت واشنطن حينها 
إقامة وكالة دولية للطاقة، ولكن الرئيس الفرنيس جورج 
بإجراء  ذلك  من  بداًل  وطالب  االقرتاح  رفض  بومبيدو 
حوار بني الدول املستوردة والدول املنتجة للنفط، ولكن 
خليفته فالريي جيسكار ديستان رسعان ما تنبه إىل خطأ 
لو  خاصة  األمريكية،  السياسات  مواجهة  يف  االستمرار 
كانت هذه السياسات ليست منافسة للمصالح الفرنسية 
األمريكية  بالفكرة  دستان  قبل  وبالفعل  واألوروبية، 
النفط  مصدري  بني  احلوار  إجراء  عىل  تأسست  التي 
واملستوردين بعد أن تتوافق دول التحالف األطليس عىل 

سياسة واحدة جتاه منتجي النفط. 
حقيقة  إىل  املستهلكني  تضامن  »حتول  كيسنجر:  ويقول 
واقعة وكسب اجلانبان كليهام، وهلذا السبب دام التعاون 
بينهام، فقد حصل ديستان عىل التزام أمريكي من حيث 
واملنتجني.  املستهلكني  بني  اقرتحه  الذي  باحلوار  املبدأ 
العنارص  الرئيس فورد تعاون فرنسا قبل اكتامل  وضمن 

املفتاحية الثالثة لالسرتاتيجية األمريكية اخلاصة بالطاقة 
يف  التشارك  احتياطي،  خمزون  عىل  احلفاظ  عىل:  القائمة 

حالة الطوارئ، التضامن املايل«.)24(
الثقافية  قد حققت نرصًا يف حرهبا  فرنسا  قد تكون   - 3
املثقفني  قيادة  املتحدة األمريكية من خالل  الواليات  مع 
للحركات  الثامنينات  وحتي  الستينات  خالل  الفرنسيني 
وضد  فيتنام،  يف  األمريكية  احلرب  ضد  وقفت  التي 
األمر  ولكن  أخرى،  مناطق  يف  األمريكية  السياسات 
املؤكد أن فرنسا مل تستفد كثريًا من نفاذة ثقافتها وتأثريها 
الواسع عىل حركات الشباب يف أوروبا والواليات املتحدة 
األمريكية. فمثلام ندمت فرنسا- امللكية عىل دعمها للثورة 
املعارضني  األخرية  مبادئ  أهلمت  أن  بعد  األمريكية، 
للملكية يف فرنسا وتسببت يف إسقاطها )فرنسا امللكية(  عام 
1789، فإن ثورة الشباب التي بدأت يف فرنسا عام 1968 
واملفكرين  الفالسفة  من  العديد  أفكار  أسهمت  والتي 
الفرنسيني يف توجيهها نحو املؤسسات واملجتمع الرأساميل 
لفرنسا  أزمة  يف  تسببت  قد  فيتنام  يف  األمريكية  واحلرب 

ذاهتا وأطاحت يف النهاية بحكم اجلنرال دجيول.  
الربيطاين  الغزو األمريكي -  بقوة  فرنسا  4 - عارضت 
األوروبية  اجلهود  وقادت   ،2003 للعراق عام 
األمريكية  املتحدة  الواليات  منح  لرفض  واألمريكية 
رشعية قانونية لشن هذه احلرب. ورغم أن أملانيا وروسيا 
كانتا أيضًا من املعارضني للغزو، إال أن كوندوليزا رايس 
مستشارة األمن القومي يف عهد الرئيس األسبق جورج 
األمريكية  املتحدة  الواليات  بأن  رصحت  االبن  بوش 
»ستسامح روسيا، وتتجاهل أملانيا، وتعاقب فرنسا«)25(. 
دول  ثالثة  بني  واضحًا  تفريقًا  الترصيح  عكس  وقد 
فرنسا  ولكن  األمريكية،  السياسة  رفض  يف  تشاركت 
وحدها كانت هى التي ستواجه العقاب. فهل كانت جمرد 
 2007 عام  ساركوزي  نيكوال  الرئيس  يأيت  أن  صدفة 
منذ  الفرنسية  السياسة  يف  مستمرًا  كان  اجتاهًا  ليعكس 
عهد دجيول، ويفرض عىل فرنسا إثبات أهنا ليست تابعه 
للواليات املتحدة األمريكية؟، أم أن وصول ساركوزي 
للسلطة يف فرنسا كان مؤرشًا عىل إدراك قطاع من النخبة 
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جتاه  الفرنيس  العدائي  السلوك  بأن  الفرنسية  السياسية 
الفرنسية،  الواليات املتحدة األمريكية ال حيقق املصالح 
وأن هذا السلوك ربام كان مدفوعًا بعامل الرصاع الثقايف 
سياسات  حتكم  التي  الطبيعية  بالعوامل  وليس  معها 

الدول )املصالح االقتصادية، واألمنية عىل األخص(؟.
ولكن من الناحية املوضوعية، جيب أيضًا اإلشارة إىل أن 
قرار ساركوزي بعودة فرنسا حللف األطلنطي، وإن كان 
قد مثل إعالن إفالس للفكر الدجيويل االستقاليل، إال أن 
فرنسا يف عهد ساركوزي- والتي حظيت بدعم أمريكي 
عام  القذايف  معمر  السابق  الليبي  الرئيس  نظام  إلسقاط 
البلد  هذا  يف  الوضع  ضبط  مهمة  يف  فشلت   2011-
وتصدير  األهلية  واحلرب  الفوىض  إىل  انزلق  الذي 
بالفشل  التذكري  ذلك  وأعاد  اآلن،  حتى  اإلرهاب 
الصينية  اهلند  يف  فرنسا  ُهزمت  عندما  األقدم  الفرنيس 
الفرنيس  الفشل  تسبب  بل  هلا.  األمريكي  الدعم  رغم 
القذايف  ليبيا عقب سقوط  التنبؤ بمسار األحداث يف  يف 
إىل اهنيارات مماثلة يف واحدة من أكثر املناطق التي متلك 
فيها فرنسا نفوذًا ثقافيًا ووجودًا عسكريًا )منطقة الساحل 
والصحراء(، بام زاد من خطر انتشار الفوىض واإلرهاب 
الذي يمكن أن هيدد أوروبا كلها. وحسب دراسة حديثة 
»مل تعد فرنسا الدولة املهيمنة اقتصاديًا يف منطقة الساحل 
الدول  نفوذ  عنها  تبعد  لكى  حاربت  التي  والصحراء 
األمريكية  املتحدة  والواليات  فالصني  املنافسة،  الكربى 
وحتى روسيا وتركيا تنافسها٬ فرنسا قبلت أو اضطرت 
إىل قبول دور الرشطي وهو دور استفاد منافسوها منه، ومل 
تستفد هى، ألهنا حصدت الكراهية٬ باختصار الوضع 
كارثي، خاصة عىل الصعيد العسكري، حيث بنّي  فيلم 
 ،2021 أكتوبر  شهر  يف  فرنسية  قناة  عىل  أذيع  وثائقي 
الفرنسية كانت  االحتياط  أو  املساندة  القوات  أن حالة 
سيئة للغاية، وأن ُثلثى طائرات اهلليكوبرت التابعة للجيش 

لة«.)26(  الفرنيس يف دول الساحل األفريقي كانت  ُمعطَّ
الضمني،  وليس  املبارش،  الثقايف  الصدام  يف  حتى   -  5
األمريكية.  املتحدة  الواليات  أمام  ترس  فرنسا  كانت 
لرتويج  كمنصة  فيلكس«  »نت  شبكة  ظهرت  فعندما 
التقارير  أحد  ذكر  الرتفيه،  وبرامج  والدراما  األفالم 

التمدد  هذا  من  قلقة  »فرنسا  أن  باريس  من  الصحفية 
ومرة  الثقايف،  املجال  عىل  للهيمنة  اجلديد  األمريكي 
خوف  الفرنيس،  الثقايف  االستثناء  أنصار  ينتاب  أخرى 
وهاجسهم  احلضاري،  إرثهم  رموز  تراجع  من  جديد 
األول هو أفول نجم ما يسمى اإلشعاع الثقايف الفرنيس 

أمام هيمنة رموز الثقافة األمريكية«.)27( 
صفقة  اسرتاليا  إلغاء  بعد  وقعت  التي  األزمة  يف   -  6
 ،2016 عام  عليها  التوقيع  فرنسية تم  غواصات  رشاء 
املسمى  االتفاق  عىل  اسرتاليا  توقيع  مع  ذلك  وتزامن 
بتحالف )AUKUS( الذي يضمها مع الواليات املتحدة 
املتحدة  الواليات  أن  بوضوح  بدا  وبريطانيا،  األمريكية 
إللغاء  اسرتاليا  عىل  بالتأثري  فقط  تكتف  مل  األمريكية 
صفقة الغواصات الفرنسية، بل إهنا جتاهلت فرنسا، ومل 
يستهدف  والذي  التحالف،  يف  للمشاركة  بدعوهتا  تقم 
ة  أطرًا متعددة، أمهها التعاون يف تصنيع غواصات ُمسريَّ
الوجود  صعود  ملواجهة  معًا  والعمل  النووية،  بالطاقة 
املشرتك  والتطوير  »إندو-باسفيك«،  منطقة  يف  الصيني 
جماالت  يف  خاصة  املستقبل  تكنولوجيا  من  للعديد 

االتصاالت وعلوم الفضاء وغريها.)28(
عىل  فرنسا،  استياء  أثار  ذلك  فإن  شك،  دون  ومن 
صناعتها  إلنعاش  ضخمة  صفقة  خسارة  بسبب  األقل 
األمريكية  املتحدة  الواليات  أن  أكد  ولكنه  العسكرية، 
بعد طول جتارب ومواجهات مع فرنسا منذ اخلمسينات 
الذي  الفرنيس  للدور  تأبه  تعد  مل  العرشين،  القرن  من 
جذوره  له  عداء  من  ينطلق  إما  أنه  مرارًا  الوقائع  أثبتت 
يف املنافسة الثقافية بني البلدين، وهو أمر يمنع أى تقارب 
بسبب  الكربى  واالسرتاتيجيات  السياسات  يف  بينهام 
إثبات خصوصيتها واستقالهلا، وإما  فرنسا عىل  حرص 
حليفًا  لتكون  ترشحها  ال  الذاتية  فرنسا  إمكانيات  أن 
ويِف  الصلبة.  القوة  بعنرص  يتعلق  فيام  لواشنطن  مفيدًا 
بوضوح  بدا  ذكرها  السابق  احلاالت  ويِف  احلالة  هذه 
عجز فرنسا عن التأثري عىل التوجهات األمريكية سياسيًا 
تطارد  ستظل  التي  املعضلة  وهى  وثقافيًا،  وعسكريًا 
الثقافية  املنافسة  فرنسا، ما مل تتخل عن استخدام سالح 

لتحديد توجهاهتا االسرتاتيجية. 
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