
 
زمانــًا  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكانًا، ويقرأ تداعياته السياسيـــة واالقتصاديــــة واألمنيــــة، 
مســتعرضًا مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 

التقديـــــرات العلميـــــة المتاحـــــة
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ألمانيا ترفع إنفاقها العسكري وتتحول 
إلى سياسة دفاعية أكثر حزما واستقالال 

وافـق البرلمـان األلمانـي بأغلبيـة كبيـرة يـوم الجمعـة وافـق البرلمـان األلمانـي بأغلبيـة كبيـرة يـوم الجمعـة 33 يونيو/حزيـران علـى  يونيو/حزيـران علـى تأسـيستأسـيس صنـدوق  صنـدوق 
خـاص لزيـادة اإلنفـاق الدفاعـي بقيمـة خـاص لزيـادة اإلنفـاق الدفاعـي بقيمـة 100100 مليار يـورو لتحديث الجيش األلمانـي، بعد أن توصلت  مليار يـورو لتحديث الجيش األلمانـي، بعد أن توصلت 
األحـزاب المشـاركة فـي االئتـاف الحكومـي التفـاق مـع أحـزاب المعارضـة الرئيسـية فـي ألمانيـا، األحـزاب المشـاركة فـي االئتـاف الحكومـي التفـاق مـع أحـزاب المعارضـة الرئيسـية فـي ألمانيـا، 
وكان المستشـار األلمانـي “أوالف شـولتس” قـد وكان المستشـار األلمانـي “أوالف شـولتس” قـد تعهـدتعهـد فـي نهايـة فبراير/شـباط الماضـي وفي  فـي نهايـة فبراير/شـباط الماضـي وفي 
أعقاب الغزو الروسي ألوكرانيا، بتخصيص أعقاب الغزو الروسي ألوكرانيا، بتخصيص 100100 مليار يورو إضافية هذا العام لإلنفاق العسكري،  مليار يورو إضافية هذا العام لإلنفاق العسكري، 
باإلضافـة إلـى التـزام الحكومـة بزيـادة اإلنفـاق الدفاعـي السـنوي مـن حوالـي باإلضافـة إلـى التـزام الحكومـة بزيـادة اإلنفـاق الدفاعـي السـنوي مـن حوالـي 5050 مليـار يـورو  مليـار يـورو 
بحيـث يصـل إلـى بحيـث يصـل إلـى ٪2٪2 مـن الناتـج المحلـي اإلجمالـي بحلـول عـام  مـن الناتـج المحلـي اإلجمالـي بحلـول عـام 20242024، أي نحـو ، أي نحـو 7070 مليـار يـورو  مليـار يـورو 

سـنويا، بمـا يحقـق الهـدف الـذي أقـره حلـف شـمال األطلسـي “الناتـو” ألعضائـه.سـنويا، بمـا يحقـق الهـدف الـذي أقـره حلـف شـمال األطلسـي “الناتـو” ألعضائـه.
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في ظل االعتماد طويل األمد على التواجد العسكري األمريكي، عانى الجيش األلماني باستمرار في ظل االعتماد طويل األمد على التواجد العسكري األمريكي، عانى الجيش األلماني باستمرار 
من نقص التمويل، والذي يقدر حاليا بحوالي من نقص التمويل، والذي يقدر حاليا بحوالي %1.5%1.5 من الناتج المحلي اإلجمالي، بجانب  من الناتج المحلي اإلجمالي، بجانب تقليصتقليص  
حجم وتسليح الجيش منذ عام حجم وتسليح الجيش منذ عام 19891989، إذ انخفض عدد القوات البرية من ، إذ انخفض عدد القوات البرية من 300300 ألف إلى  ألف إلى 180180 ألف،  ألف، 
وعدد الدبابات القتالية من وعدد الدبابات القتالية من 47004700 إلى  إلى 300300، وعدد الطائرات الحربية من ، وعدد الطائرات الحربية من 390390 إلى  إلى 230230، أدت ، أدت 
هذه السياسة إلى افتقار الجيش األلماني لاستثمار في خطط تحديث األسلحة والمعدات، كما هذه السياسة إلى افتقار الجيش األلماني لاستثمار في خطط تحديث األسلحة والمعدات، كما 

افتقد الجاهزية الكافية لتلبية متطلبات القتال الدفاعي. افتقد الجاهزية الكافية لتلبية متطلبات القتال الدفاعي. 
اتجهت ألمانيا، وسط تشجيع أمريكي وأوروبي، بعد الهجوم الروسي الشامل على أوكرانيا اتجهت ألمانيا، وسط تشجيع أمريكي وأوروبي، بعد الهجوم الروسي الشامل على أوكرانيا 
إلى تغييرات جذرية في سياستها األمنية والدفاعية،إلى تغييرات جذرية في سياستها األمنية والدفاعية، والتي اتسمت منذ عقود بالحذر والتوازن  والتي اتسمت منذ عقود بالحذر والتوازن 
والفصل بين التعاون االقتصادي والقضايا السياسية في عاقتها مع روسيا، ولم يقتصر رد والفصل بين التعاون االقتصادي والقضايا السياسية في عاقتها مع روسيا، ولم يقتصر رد 
إلى  للطائرات  المضادة  للدبابات وصورايخ “ستينغر”  إلى  صورايخ مضادة  للطائرات  المضادة  للدبابات وصورايخ “ستينغر”  إرسالإرسال صورايخ مضادة  على  برلين  على فعل  برلين  فعل 
أوكرانيا فحسب - وهو تحول كبير في سياسة ألمانيا الرافضة لتزويد مناطق الصراع باألسلحة أوكرانيا فحسب - وهو تحول كبير في سياسة ألمانيا الرافضة لتزويد مناطق الصراع باألسلحة 
منذ الحرب العالمية الثانية - منذ الحرب العالمية الثانية - وإنما جاء القرار بزيادة اإلنفاق العسكري كأول خطوة رئيسية تؤكد وإنما جاء القرار بزيادة اإلنفاق العسكري كأول خطوة رئيسية تؤكد 
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https://www.reuters.com/world/europe/german-lawmakers-approve-100-bln-euro-military-revamp-2022-06-03/
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https://www.politico.com/news/2022/02/28/u-s-russia-ukraine-protests-sanctions-00012173?cid=hptb_secondary_0
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تحول ألمانيا نحو سياسة أمنية وخارجية أكثر حزما، وهي واحدة من الخسائر االستراتيجية لروسيا تحول ألمانيا نحو سياسة أمنية وخارجية أكثر حزما، وهي واحدة من الخسائر االستراتيجية لروسيا 
نتيجة حرب أوكرانيا والتي نتيجة حرب أوكرانيا والتي سبق أن نوهنا سبق أن نوهنا إليها. إليها. 

تمهد خطوة زيادة اإلنفاق العسكري الطريق أمام ألمانيا لسد الفجوة بين قوتها االقتصادية تمهد خطوة زيادة اإلنفاق العسكري الطريق أمام ألمانيا لسد الفجوة بين قوتها االقتصادية 
وثقلها السياسي في االتحاد األوروبي من ناحية، وبين قدراتها العسكرية الذاتية من ناحية أخرى. وثقلها السياسي في االتحاد األوروبي من ناحية، وبين قدراتها العسكرية الذاتية من ناحية أخرى. 
ومن ثم ستتحول برلين خال عدة سنوات لتصبح أكبر جيش بين جميع أعضاء الناتو األوروبيين؛ حيث ومن ثم ستتحول برلين خال عدة سنوات لتصبح أكبر جيش بين جميع أعضاء الناتو األوروبيين؛ حيث 
سيمنح تعزيز اإلنفاق الدفاعي ألمانيا القدرة على سيمنح تعزيز اإلنفاق الدفاعي ألمانيا القدرة على إعادةإعادة تسليح الجيش وتحديث معداته من خال  تسليح الجيش وتحديث معداته من خال 
إنفاق حوالي إنفاق حوالي 4141 مليار يورو لتعزيز القوات الجوية، و مليار يورو لتعزيز القوات الجوية، و1919 مليار يورو للبحرية األلمانية، وما يناهز  مليار يورو للبحرية األلمانية، وما يناهز 1717  

مليار يورو للقوات البرية، باإلضافة إلى مليار يورو للقوات البرية، باإلضافة إلى 2121 مليار يورو لتكنولوجيا االتصاالت الحديثة.  مليار يورو لتكنولوجيا االتصاالت الحديثة. 
العسكرية  المهمات  في  بارز  دور  لعب  على  ألمانيا  الخطوة  تلك  ستساعد  ذلك؛  على  العسكرية بناء  المهمات  في  بارز  دور  لعب  على  ألمانيا  الخطوة  تلك  ستساعد  ذلك؛  على  بناء 
لحلف الناتو واالتحاد األوروبيلحلف الناتو واالتحاد األوروبي بعد عقود طويلة من اعتماد برلين على الدعم األمني العسكري  بعد عقود طويلة من اعتماد برلين على الدعم األمني العسكري 
األمريكي. األمريكي. وهذا بدوره سيقود إلى تغيرات عميقة في مسار السياسة وهذا بدوره سيقود إلى تغيرات عميقة في مسار السياسة األمنية والدفاعية األمنية والدفاعية أللمانيا أللمانيا 
ل استراتيجية جديدة لألمن القومي، تختلف إلى حد بعيد عن استراتيجية برلين  ل استراتيجية جديدة لألمن القومي، تختلف إلى حد بعيد عن استراتيجية برلين تفتح الطريق لَتشكُّ تفتح الطريق لَتشكُّ

بعد انتهاء الحرب الباردة. بعد انتهاء الحرب الباردة. 
روسيا  تجاه  التحول في سياستها  على  ألمانيا  تسّلح  إلعادة  المدى  بعيدة  النتائج  تقتصر  روسيا ال  تجاه  التحول في سياستها  على  ألمانيا  تسّلح  إلعادة  المدى  بعيدة  النتائج  تقتصر  ال 
ونظرتها لدورها العسكري واألمني في الناتو؛ كما ال تقتصر على عودتها المحتملة كقوة عسكرية ونظرتها لدورها العسكري واألمني في الناتو؛ كما ال تقتصر على عودتها المحتملة كقوة عسكرية 
قادرة على موازنة التهديدات الروسية ضد االتحاد األوروبي؛ قادرة على موازنة التهديدات الروسية ضد االتحاد األوروبي؛ ولكّنها أيضاولكّنها أيضا تطلق واقعا جديدا من  تطلق واقعا جديدا من 
المبكر الجزم بمآالته الجيوسياسية بعيدة المدى حول طبيعة العاقات األلمانية األمريكية مستقبا المبكر الجزم بمآالته الجيوسياسية بعيدة المدى حول طبيعة العاقات األلمانية األمريكية مستقبا 
إذا أصبحت برلين أكثر استقاال أمنيا وعسكريا عن واشنطن، وسيكون للمرة األولى منذ نهاية الحرب إذا أصبحت برلين أكثر استقاال أمنيا وعسكريا عن واشنطن، وسيكون للمرة األولى منذ نهاية الحرب 

العالمية الثانية.العالمية الثانية.
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