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 شولتز: کیف نتجنب حربًا باردة جدیدة يف عصر متعدد األقطاب؟

 ترجمة: عادل رفیق 

 للمستشار األملا�ي أوالف شول��، تحت عنوان:   2023األمر�كية �� عدد يناير / ف��اير    فور�ن أف��ز�شرت مجلة  
ً
مقاال

باردة جديدة �� عصر متعدد األقطاب  
ً
العالم �عد "كيف نتجنب حر�ا  �� ؟". و�صف املستشار األملا�ي ما يحدث 

الروسيةاندالع   ع��  -ا�حرب  مختلفة  حكم  ونماذج  دول  "تتنافس  حيث  تار�خية،  تحول"  "نقطة  بأنھ  األوكرانية 

األطراف  متعددة  ا�حلول  ونص��  األورو�ي  األمن  ضامن  يصبحوا  أن  ع��  األملان  عزم   
ً
مؤكدا والنفوذ"،  السلطة 

 ملية. وقد جاء املقال ع�� النحو التا��:للمشكالت العا

يواجھ العالم اآلن نقطة تحول (�سايتينو�ند) تار�خية؛ حيث وضعت ا�حرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا ��اية 

؛ و�� هذا لعصر؛  
ً
 وا�حازمة سياسيا

ً
وظهرت قوى جديدة أو عادت إ�� الظهور، بما �� ذلك الص�ن القو�ة اقتصاديا

 العالم ا�جديد متعدد األقطاب، تتنافس دول ونماذج حكم مختلفة ع�� السلطة والنفوذ. 

ميثاق األمم املتحدة. و�عتمد ومن جان��ا، تبذل أملانيا �ل ما �� وسعها للدفاع عن و�عز�ز نظام دو�� قائم ع�� مبادئ  

ديمقراطي��ا وأم��ا وازدهارها ع�� ر�ط القوة بقواعد عامة مش��كة. وهذا هو السبب �� أن األملان عازمون ع�� أن  

االتحاد   دول  داخل  التواصل  جسور  بمد  يقوموا  وأن  حلفاؤنا،  منا  يتوقع  كما  األورو�ي،  لألمن  الضامن  يصبحوا 

ملسا�� ال�ي �س��دف إيجاد حلول متعددة األطراف للمشا�ل العاملية. وهذه �� الطر�قة األورو�ي وأن يناصروا �ل ا

 الوحيدة ل�ي تتجاوز أملانيا ا�خالفات ا�جيوسياسية �� عصرنا هذا بنجاح. 

وتتجاوز نقطة التحول تلك ا�حرب �� أوكرانيا وتتجاوز كذلك قضية األمن األورو�ي. ولكن السؤال املركزي هو: كيف 

 ا، �أورو�ي�ن و�اتحاد أورو�ي، أن نبقى فاعل�ن �ش�ل مستقل �� عالم تتصاعد فيھ التعددية القطبية؟يمكنن

النظر  لوجهة  ا�خضوع  دون  القواعد  ع��  القائم  الدو��  النظام  عن  الدفاع   �� املساعدة  وأورو�ا  أملانيا  و�ستطيع 

تل متنا
ُ

فسة. و�تحمل تار�خ بالدي مسؤولية خاصة �� القاضية بأن العالم مح�وم عليھ باالنقسام مرة أخرى إ�� ك

محار�ة قوى الفاشية واالستبداد واإلم��يالية. و�� الوقت نفسھ، فإن تجر�تنا �� االنقسام إ�� شطر�ن خالل منافسة  

 أيديولوجية وجيوسياسية تمنحنا �ش�ل خاص القدرة ع�� تقدير مخاطر أي حرب باردة جديدة. 
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 نهایة عصر
و�النسبة ملعظم دول العالم، �انت العقود الثالثة ال�ي انقضت منذ سقوط الستار ا�حديدي (ب�ن أورو�ا الشرقية 

رت التطورات التكنولوجية مستوى غ�� مسبوق من االتصال  
ّ
وأورو�ا الغر�ية) ف��ة سالم وازدهار �سبي�ن. حيث وف

واإل  القيمة  وسالسل  الدولية،  التجارة  نمو  وأدى  املسبوقة والتعاون.  غ��  والتبادالت  العالم،  ع��  املمتدة  نتاج 

لأل�خاص واملعرفة ع�� ا�حدود، إ�� استنقاذ أك�� من مليار �خص من براثن الفقر. واألهم من ذلك، أن املواطن�ن  

ال�جعان �� جميع أنحاء العالم قد أطاحوا بالديكتاتور�ات وأ��وا ُحكم ا�حزب الواحد. حيث غّ�� توقهم الشديد  

�انت بالدي    -�� ا�حر�ة والكرامة والديمقراطية مجرى التار�خ. و�عد حر��ن عامليت�ن مدمرت�ن والكث�� من املعاناة  إ

ساد التوتر واملواجهة ألك�� من أر�عة عقود �� ظل مخاوف الفناء النووي ا�حتمل. ولكن بحلول   -وراء الكث�� م��ا  

 أك 
ً
 عامليا

ً
 أن نظاما

ً
. التسعينيات، أصبح جليا

ً
 �� مرونة قد ترّ�خ أخ��ا

، تم 1989و�إم�ان األملان، ع�� وجھ ا�خصوص، أن ُيحصوا املزايا ال�ي تحصلوا عل��ا منذ ذلك ا�ح�ن. ففي نوفم��  

 فقط من ذلك التار�خ، تم توحيد   11إسقاط جدار برل�ن من قبل املواطن�ن ال�جعان من أملانيا الشرقية. و�عد  
ً
شهرا

   البالد بفضل السياسي�ن
ً
، "يمكن أن ينمو معا

ً
ذوي الرؤ�ة البعيدة ودعم الشر�اء �� �ل من الغرب والشرق. وأخ��ا

"، كما قال املستشار األملا�ي السابق و��� براندت �عد وقت قص�� من سقوط ا�جدار (أي أن الدولة 
ً
ما ينت�ي معا

 . املتحدة يجب أن تحل محل ما �ان عليھ الوضع قبل ذلك من التمزق واالنقسام)

 ع�� أورو�ا ك�ل. فقد اختار األعضاء السابقون �� حلف وارسو 
ً
وهذه ال�لمات ال تنطبق فقط ع�� أملانيا ولكن أيضا

أن يصبحوا حلفاء �� منظمة حلف شمال األطل��ي (الناتو) وكذلك أعضاء �� االتحاد األورو�ي. ولم �عد عبارة "أورو�ا  

يس الواليات املتحدة �� ذلك الوقت، تبدو و�أ��ا أمل ال أساس لھ. �املة وحرة"، ع�� حد �عب�� جورج بوش األب، رئ

 من العداوة ال�ي �انت إّبان االتحاد  
ً
 للغرب بدال

ً
و�� هذه ا�حقبة ا�جديدة، بدا من املمكن أن تصبح روسيا شر��ا

 السوفي�ي. 

سبة ألملانيا، �ان املنطق ونتيجة لذلك، قلصت معظم الدول األورو�ية جيوشها وخفضت م��انيا��ا الدفاعية. و�الن

جندي بينما يبدو أن جميع ج��اننا    500,000�� ذلك ��ذه البساطة: ملاذا نحافظ ع�� قوة دفاع كب��ة قوامها حوا��  

 أصدقاء أو شر�اء؟ 
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�ّحة األخرى. حيث أبرزت حروب البلقان وعواقب  
ُ
وتحول ترك�� سياستنا األمنية والدفاعية �سرعة نحو ال��ديدات امل

، بما �� ذلك ا�حر��ن �� أفغا�ستان والعراق، ا�حاجة امل�ّحة إ�� إدارة األزمات اإلقليمية 2001سبتم��    11ت  �جما

: حيث أدت �جمات ا�حادي عشر من سبتم�� إ�� اتخاذ القرار األول 
ً
والعاملية. وظل التضامن داخل الناتو سائدا

شمال األطل��ي، وع�� مدى عقدين من الزمن، حار�ت قوات بتفعيل املادة ا�خامسة، بند الدفاع املتبادل �� معاهدة  

 إ�� جنب ضد اإلرهاب �� أفغا�ستان. 
ً
 الناتو جنبا

واستخلصت مجتمعات األعمال �� أملانيا استنتاجا��م ا�خاصة من املسار ا�جديد للتار�خ. حيث فتح سقوط الستار 

 
ً
 من أي وقت م��ى فرصا

ً
 جديدة، ال سيما �� دول الكتلة الشرقية ا�حديدي واالقتصاد العاملي األك�� ت�امال

ً
 وأسواقا

 �� دول أخرى ذات اقتصادات ناشئة، خاصة الص�ن. وأثبتت روسيا، بمواردها الهائلة من الطاقة 
ً
السابقة وأيضا

يع  واملواد ا�خام األخرى، أ��ا موّرد موثوق بھ خالل ا�حرب الباردة، و�دا من املنطقي، ع�� األقل �� بداية األمر، توس

 تلك الشراكة الواعدة �� وقت السلم. 

ومع ذلك، شهدت القيادة الروسية تفكك االتحاد السوفي�ي السابق وحلف وارسو وتوّصلت إ�� استنتاجات تختلف  

 من رؤ�ة اإلطاحة السلمية 
ً
 عن تلك ال�ي توصل إل��ا القادة �� برل�ن والعواصم األورو�ية األخرى. فبدال

ً
 حادا

ً
اختالفا

شيو�� كفرصة ملز�د من ا�حر�ة والديمقراطية، وصفها الرئيس الرو��ي فالديم�� بوت�ن بأ��ا "أك�� �ارثة با�حكم ال

جيوسياسية �� القرن العشر�ن". حيث أدى االضطراب االقتصادي والسيا��ي �� أجزاء من منطقة ما �عد االتحاد  

�طھ العديد من املواطن�ن الروس ح�ى يومنا السوفي�ي �� التسعينيات إ�� تفاقم الشعور با�خسارة واأللم الذي ير 

 هذا ب��اية االتحاد السوفي�ي.

طل برأسها من جديد. ففي عام  
ُ
ت ، ألقى بوت�ن 2007و�� تلك األجواء، بدأت الطموحات االستبدادية واإلم��يالية 

 من النظام الدو�� القائم ع�� القواعد باع 
ً
 �� مؤتمر ميونيخ لألمن، ساخرا

ً
 عدوانيا

ً
تباره مجرد أداة للهيمنة خطابا

 ع�� جورجيا. و�� عام 
ً
ت روسيا حر�ا

ّ
، احتلت روسيا شبھ جز�رة القرم وضّم��ا 2014األمر�كية. و�� العام التا��، شن

إ�� أراض��ا وأرسلت قوا��ا إ�� أجزاء من منطقة دونباس �شرق أوكرانيا، �� ان��اك مباشر للقانون الدو�� وال��امات 

عاهدات ذات الصلة. وشهدت السنوات ال�ي تلت ذلك قيام الكرمل�ن بتقو�ض معاهدات ا�حد موس�و ا�خاصة بامل 

والقيام   املد�ي،  ا�جتمع  وقمع  الروس،  املعارض�ن  وقتل  و�سميم  العسكر�ة،  بتوسيع قدرا��ا  وقامات  التس�ح  من 
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، اختارت روسيا بوت�
ً
 رو�دا

ً
 أ�عدها عن أورو�ا  بتدخل عسكري وح��ي لدعم نظام األسد �� سور�ا. ورو�دا

ً
ن طر�قا

 وأ�عدها عن نظام �عاو�ي سل�ي. 

 اإلمبراطوریة ترد الصفعة
زت 

ّ
وخالل السنوات الثما�ي ال�ي أعقبت الضم غ�� القانو�ي لشبھ جز�رة القرم واندالع الصراع �� شرق أوكرانيا، رك

حماية السيادة واالستقالل السيا��ي أملانيا وشر�اؤها األورو�يون والدوليون �� مجموعة الدول السبع الك��ى ع��  

ألوكرانيا، ومنع املز�د من التصعيد من ِقبل روسيا واستعادة السالم �� أورو�ا وا�حفاظ عليھ. و�ان الن�ج ا�ختار �� 

استمرار  مع  روسيا  ع��  تقييدية  بإجراءات  املق��ن  واالقتصادي  السيا��ي  الضغط  من  مز�ج  عن  عبارة  هو  ذلك 

أمل وانخرطت  مينسك ا�حوار.  اتفاقيات  إ��  أدت  ال�ي  نورماندي  بصيغة  �س�ى  ما   �� فر�سا  مع  جنب  إ��  جنبا  انيا 

وعملية مينسك ذات الصلة، وال�ي دعت روسيا وأوكرانيا إ�� االل��ام بوقف إطالق النار واتخاذ عدد من ا�خطوات 

ملانيا وفر�سا �� استمرار العملية. األخرى. وع�� الرغم من االنت�اسات وا�عدام الثقة ب�ن موس�و وكييف، استمرت أ

 لكن روسيا الرجعية جعلت من املستحيل ع�� الدبلوماسية أن تنجح.

إ�� ظهور واقع جديد جوهري: فقد عادت اإلم��يالية إ��   2022وأدى ال�جوم الرو��ي الوح��ي ع�� أوكرانيا �� ف��اير  

 من أ�شع األساليب العسكر�ة �
ً
� القرن العشر�ن وتتسبب �� معاناة ال توصف ��  أورو�ا. إذ �ستخدم روسيا �عضا

أوكرانيا. حيث لقي عشرات اآلالف من ا�جنود واملدني�ن األوكراني�ن حتفهم بالفعل ؛ وأصيب الكث��ون أو �عرضوا 

بولندا ودول   �� آمن   عن مالذ 
ً
بحثا الفرار من منازلهم  إ��  املواطن�ن األوكراني�ن  لصدمات نفسية. واضطر مالي�ن 

ية أخرى ؛ وقدم مليون م��م إ�� أملانيا. وأدت املدفعية والصوار�خ والقنابل الروسية إ�� تحو�ل املنازل واملدارس أورو�

واملستشفيات األوكرانية إ�� أنقاض. وستعمل مناطق مثل مار�و�ول، إير��ن، خ��سون، إيز�وم ع�� تذك�� العالم إ��  

 �جناة إ�� العدالة. وأنھ يجب أن يتم تقديم ا -األبد بجرائم روسيا 

م بنية السالم األورو�ية 
ّ
ولكن تأث�� ا�حرب الروسية يتجاوز حدود أوكرانيا. فعندما أصدر بوت�ن األمر بال�جوم، حط

. وتحت قيادة بوت�ن، تحّدت روسيا ح�ى أ�سط مبادئ القانون الدو�� ع�� النحو 
ً
والدولية ال�ي استغرق بناؤها عقودا

مم املتحدة: بوجوب التخ�� عن استخدام القوة �وسيلة من وسائل السياسة الدولية املنصوص عليھ �� ميثاق األ 
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والتعهد باح��ام استقالل وسيادة ووحدة أرا��ي جميع الدول. و�صف��ا كقوة إم��يالية، �س�� روسيا اآلن إ�� إعادة 

 رسم ا�حدود بالقوة وتقسيم العالم، مرة أخرى، إ�� كتل ومناطق نفوذ.

 أوروبا أقوى
يجب ع�� العالم أال يدع بوت�ن يكمل طر�قھ ؛ إذ يتحتم وقف اإلم��يالية االنتقامية لروسيا. و�تمثل الدور ا�حاسم 

 �� تصعيد دورها �واحدة من موفري األمن الرئيسي�ن �� أورو�ا من خالل االستثمار �� جيشنا، وتقو�ة 
ً
ألملانيا حاليا

العس وجودنا  و�عز�ز  األورو�ية،  الدفاع  القوات صناعة  وتجه��  وتدر�ب  الناتو،  �حلف  الشر��  ا�جناح  ع��  كري 

 املس�حة األوكرانية. 

وسيتطلب دور أملانيا ا�جديد ثقافة إس��اتيجية جديدة، وستعكس إس��اتيجية األمن القومي ال�ي ستتبناها ح�وم�ي 

القر  املاضية، �انت  الثالثة  العقود  أملانيا �عد بضعة أشهر من اآلن هذه ا�حقيقة. فع�� مدى  بأمن  املتعلقة  ارات 

ھ هو تلك  تخذ ع�� خلفية أورو�ا تنعم بالسالم. أما اآلن، فسي�ون السؤال املوّجِ
ُ
ومعدات القوات املس�حة للبالد ت

هذه  و�شمل  روسيا.  من  القادمة  تلك  الفور  وع��  أورو�ا،   �� مواجه��ا  وحلفاؤنا  نحن  علينا  يجب  ال�ي  ال��ديدات 

را��ي ا�حلفاء، وا�حرب اإللك��ونية، وح�ى االحتماالت البعيدة ل�جوم نووي، وهو ما لم  ال�جمات ا�حتملة ع�� أ

 ��دد بھ بوت�ن بدهاء ح�ى اآلن.

إن الشراكة ع�� األطل��ي �انت وال تزال حيو�ة ملواجهة هذه التحديات. ويستحق الرئيس األمر��ي جو بايدن و�دارتھ  

حالفات قو�ة �� جميع أنحاء العالم. لكن الشراكة ع�� األطل��ي املتوازنة الثناء ع�� البناء واالستثمار �� شرا�ات وت

 �شطة. و�ان أحد القرارات األو�� ال�ي اتخذ��ا ح�وم�ي �� أعقاب 
ً
 أن تلعب أملانيا وأورو�ا أدوارا

ً
واملرنة تتطلب أيضا

بحوا��   خاص  صندوق  تخصيص  هو  أوكرانيا  ع��  الرو��ي  لتجه��    100ال�جوم  دوالر  املس�حة مليار  قواتنا 

 
ً
 صارخا

ً
(البوندسف��) �ش�ل أفضل. ح�ى إننا قمنا بتعديل دستورنا إل�شاء هذا الصندوق. و�مثل هذا القرار �غي��ا

�� عام   األملا�ي  ا�جيش  تأسيس  األملانية منذ  األمنية  السياسة  السيا��ي 1955��  الدعم  . وسيحصل جنودنا ع�� 

ع عن بالدنا وحلفائنا. والهدف هو الوصول إ�� ا�جيش األملا�ي الذي يمكننا  واملواد والقدرات ال�ي يحتاجو��ا للدفا

% من ناتجنا ا�ح�� اإلجما�� من أجل الدفاع عن  2االعتماد عليھ نحن وحلفاؤنا. ولتحقيق ذلك، ستستثمر أملانيا  

 أنفسنا. 
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ية عظ�ى من األملان ع�� أن بالدهم و�عكس هذه التغي��ات بروز عقلية جديدة �� ا�جتمع األملا�ي. فاليوم، تتفق غالب

جانب  إ��  األملان  و�قف  وحلفا��ا.  نفسها  عن  والدفاع  خصومها  لردع  تامة  جهوز�ة  وع��  قادر  جيش  إ��  بحاجة 

، �انت أملانيا أك�� َمصدر 2020إ�� عام    2014األوكراني�ن �� الدفاع عن بالدهم ضد العدوان الرو��ي. ومنذ عام  

االستثمارا  �� املا�� ألوكرانيا  دعمها  أملانيا  عّززت  الرو��ي،  الغزو  بدء  ومنذ  ا�ح�ومية.  واملساعدات  ا�خاصة  ت 

 واإل�سا�ي ألوكرانيا وساعدت �� تنسيق ردود األفعال الدولية تجاه الغزو أثناء تول��ا رئاسة مجموعة السبع. 

وكما قادت نقطة التحول (�سايتينو�ند) ح�وم�ي إ�� إعادة النظر �� مبدأ را�خ للسياسة األملانية منذ عقود �شأن 

إ�� أحد أطراف حرب دارت   أملانيا ا�حديث، نقوم بتسليم األس�حة  تار�خ  صادرات األس�حة. فاليوم، وألول مرة �� 

    رحاها ب�ن دولت�ن (روسيا وأوكرانيا). و�� حوارا�ي مع
ً
 واحدا

ً
الرئيس األوكرا�ي فولوديم�� ز�لينس�ي، أو�حت شيئا

. إن أك�� ما تحتاجھ أوكرانيا اليوم 
ً
 للغاية وهو: ستواصل أملانيا جهودها لدعم أوكرانيا طاملا �ان ذلك ضرور�ا

ً
وا�حا

الوثيق مع حل بالتنسيق  أملانيا،  لها  تقدمھ  ما  بالضبط  ا�جوي، وهذا  الدفاع  املدفعية وأنظمة  فائنا وشر�ائنا. هو 

والصوار�خ  واملدافع  املدرعة  ا�جنود  وناقالت  للدبابات  املضادة  األس�حة   
ً
أيضا ألوكرانيا  األملا�ي  الدعم  ويشمل 

املضادة للطائرات وأنظمة الرادار املضادة للبطار�ات. وستوفر �عثة االتحاد األورو�ي ا�جديدة تدر�بات ملا يصل إ��  

سيتم تدر���م �� أملانيا. و�� الوقت نفسھ، قامت    -لواء �امل    -  5000لك ما يصل إ��  جندي أوكرا�ي، بما �� ذ  15000

حوا��   بتسليم  �عهدت  أو  بتسليم  وسلوفينيا  وسلوفاكيا  واليونان  التشيك  من   100جمهور�ة  رئيسية  قتال  دبابة 

بالدبا البلدان  تلك  ب��و�د  بدورها  أملانيا  وستقوم  ؛  أوكرانيا  إ��  السوفيتية  و��ذه ا�حقبة  ا�حّدثة.  األملانية  بات 

دمجها  و�مكن  استخدامها   �� خ��ة  ولد��ا   
ً
جيدا األوكرانية  القوات  �عرفها  ال�ي  الدبابات  أوكرانيا  تتلقى  الطر�قة، 

 �سهولة �� مخططات الصيانة واللوجستيات ا�حالية �� أوكرانيا.

 و�جب أال تؤدي تصرفات الناتو تلك إ�� اندالع مواجهة مباشرة مع رو 
ً
 موثوقا

ً
سيا، لكن ع�� ا�حلف أن يقدم ردعا

�حلف   الشر��  ا�جناح  ع��  وجودها  من  كب��  �ش�ل  أملانيا  عّززت  الغاية،  ولهذه  الرو��ي.  العدوان  من  املز�د  ضد 

الناتو، مما عّزز ا�جموعة القتالية التا�عة �حلف شمال األطل��ي بقيادة أملانيا �� ليتوانيا وقامت بتخصيص لواء  

ن أمن ذلك البلد. كما �ساهم أملانيا بقوات �� ا�جموعة القتالية �حلف شمال األطل��ي �� سلوفاكيا،  �امل لضما

شاركت   ذلك،  غضون  و��  و�ولندا.  إستونيا   �� ا�جوي  ا�جال  وتأم�ن  مراقبة   �� األملانية  ا�جو�ة  القوات  و�ساعد 

  �� والدفاع �حلف شمال األطل��ي  الردع  أ�شطة   �� األملانية  بفرقة البحر�ة   
ً
أيضا أملانيا  البلطيق. وستساهم  بحر 
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مدرعة، باإلضافة إ�� أصول جو�ة و�حر�ة مهمة (جميعها �� درجات استعداد عالية) �� نموذج القوة ا�جديد �حلف  

الناتو، والذي تم تصميمھ لتحس�ن قدرة ا�حلف ع�� االستجابة �سرعة ألي طارئ. وستستمر أملانيا �� التمسك  

 مزدوجة القدرة.   F-35ات املشاركة النوو�ة �حلف الناتو، بما �� ذلك شراء طائرات مقاتلة من طراز بال��امها ب��تيب 

إن رسالتنا إ�� موس�و وا�حة للغاية، مفادها: نحن مصممون ع�� الدفاع عن �ل ش�� من أرا��ي الناتو ضد أي 

 ع�� ا�حلف بأكملھ.  عدوان محتمل. وسنح��م �عهد الناتو ا�جاد بأن ال�جوم ع�� أي حليف واحد س
ً
يعت�� �جوما

�� نوفم��،   النوو�ة م��ور وغ�� مسؤول. وعندما زرت بك�ن  كما أو�حنا لروسيا أن خطا��ا األخ�� �شأن األس�حة 

اتفقت أنا والرئيس الصي�ي ��ي ج�ن بينغ ع�� أن ال��ديد باستخدام األس�حة النوو�ة أمر غ�� مقبول وأن استخدام 

املروّ  األس�حة  هذه  لهذه مثل   
ً
جيدا ينتبھ  أن  بوت�ن  وع��  بحق.  البشر�ة  رسمتھ  الذي  األحمر  ا�خط  سيتجاوز  عة 

 ال�لمات. 

ومن ب�ن العديد من ا�حسابات ا�خاطئة ال�ي ارتك��ا بوت�ن هو رهانھ ع�� أن غزو أوكرانيا سيؤدي إ�� توتر العالقات 

ورو�ي والتحالف ع�� األطل��ي أقوى من أي  ب�ن خصومھ. ولكن �� واقع األمر، حدث العكس: حيث أصبح االتحاد األ 

وقت م��ى. وال يوجد م�ان يتج�� فيھ هذا األمر أك�� من العقو�ات االقتصادية غ�� املسبوقة ال�ي تواجهها روسيا. 

و�ان من الوا�ح منذ بداية ا�حرب أن هذه العقو�ات ست�ون سار�ة لف��ة طو�لة، حيث تزداد فعالي��ا مع مرور �ل 

 اج بوت�ن إ�� فهم أنھ لن يتم رفع عقو�ة واحدة إذا حاولت روسيا إمالء شروط للتوصل إ�� اتفاق السالم.أسبوع. و�حت

وسيادة   أرا��ي  وحدة  يح��م  عادل  سالم  لتحقيق  ز�لينس�ي  باستعداد  السبع  مجموعة  دول  قادة  جميع  وأشاد 

سيق مع شر�ائنا، تقف أملانيا ع�� استعداد أوكرانيا و�ح�ي قدرة أوكرانيا ع�� الدفاع عن نفسها �� املستقبل. و�التن

للتوصل إ�� ترتيبات ل�حفاظ ع�� أمن أوكرانيا كجزء من �سو�ة سلمية محتملة �عد ا�حرب. ومع ذلك، لن نقبل 

الضم غ�� القانو�ي لألرا��ي األوكرانية، والذي يتس�� �ش�ل سيئ باستفتاءات زائفة. وإل��اء هذه ا�حرب، ع�� روسيا  

 ��ا.�حب جميع قوا

 جید للمناخ وسيء لروسیا
معارضة   �� السبع  الدول  ومجموعة  األطل��ي  شمال  وحلف  األورو�ي  االتحاد  توحيد  إ��  الروسية  ا�حرب  تؤد  لم 

 حدوث �غي��ات �� السياسة االقتصادية والطاقة وال�ي ستؤذي روسيا ع�� املدى 
ً
عدوانھ فحسب ؛ بل حفزت أيضا
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 بالفعل من قبل. و�عد تو�� منصب  و�عطي دفعة لالنتقال ا�حي  -الطو�ل  
ً
إ�� الطاقة النظيفة الذي �ان جار�ا وي 

مباشرة، سألت مستشاري عما إذا �انت لدينا خطة �� حال قررت روسيا وقف   2021املستشار�ة األملانية �� د�سم��  

 الرو��ي.  �حنات الغاز إ�� أورو�ا. و�انت اإلجابة "ال"، حيث أصبحنا �عتمد �ش�ل خط�� ع�� �حنات الغاز

قت 
ّ
وعندها بدأنا ع�� الفور �� االستعداد ألسوأ سينار�و. ففي األيام ال�ي سبقت الغزو الرو��ي الشامل ألوكرانيا، عل

، والذي �ان من املقرر أن يز�د �ش�ل كب�� من إمدادات الغاز الرو��ي 2أملانيا التصديق ع�� خط أنابيب نورد س��يم  

ت ا�خطط مطروحة بالفعل ع�� الطاولة الست��اد الغاز الطبي�� املسال من السوق ، �ان2022إ�� أورو�ا. و�� ف��اير  

و�� األشهر املقبلة، ستدخل محطات الغاز الطبي�� املسال العائمة �� ا�خدمة ع�� الساحل    -العاملية خارج أورو�ا  

 األملا�ي. 

عن طر�ق قطع اإلمدادات عن أملانيا وسرعان ما تحقق السينار�و األسوأ، حيث قرر بوت�ن استخدام الطاقة كسالح  

 واردات االتحاد األورو�ي 
ً
 اآلن من است��اد الفحم الرو��ي، وستنت�ي قر�با

ً
و�قية دول أورو�ا. لكن أملانيا تخلصت تماما

من النفط الرو��ي. لقد �علمنا الدرس: أن �عتمد أمن أورو�ا ع�� تنويع موردي الطاقة وطرقها وع�� االستثمار �� 

 ة الطاقة. و�� سبتم��، أدى تخر�ب خطوط أنابيب نورد س��يم إ�� إعادة توجيھ هذه الرسالة. استقاللي

ومن أجل سد أي نقص محتمل �� الطاقة �� أملانيا وأورو�ا ك�ل، �عيد ح�وم�ي إعادة محطات الطاقة ال�ي �عمل 

لف� بالعمل  األملانية  النوو�ة  الطاقة  �حطات  و�سمح   
ً
مؤقتا الشبكة  إ��  ��  بالفحم  لها   

ً
مخططا �ان  مما  أطول  �ة 

 ع�� مرافق تخز�ن الغاز اململوكة للقطاع ا�خاص أن ترفع من مستو�ات التعبئة الدنيا 
ً
األساس. لقد فرضنا أيضا

، �� ح�ن أن املستو�ات �� هذا الوقت من العام املا��ي 
ً
�ش�ل تدر���. واليوم، منشآت التخز�ن لدينا ممتلئة تماما

ضة �ش�ل غ�� عادي. وهذا أساس جيد ألملانيا وأورو�ا لتجاوز الشتاء دون حدوث نقص �� �انت �� العادة منخف

 الغاز. 

 للدفاع عن أمننا واستقاللنا،  
ً
لقد أظهرت لنا حرب روسيا أن الوصول إ�� هذه األهداف الطموحة ضروري أيضا

األحفور�ة   الطاقة  مصادر  عن  االبتعاد  وسيؤدي  أورو�ا.  واستقالل  أمن  عن   
ً
الكهر�اء فضال ع��  الطلب  ز�ادة  إ�� 

والهيدروج�ن األخضر، و�ستعد أملانيا لهذه النتيجة من خالل �سريع التحول إ�� الطاقات املتجددة مثل طاقة الر�اح 

�� املائة ع�� األقل من الكهر�اء   80، سيتم توليد  2030والطاقة الشمسية. وأهدافنا �� ذلك وا�حة: أنھ بحلول عام  
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، ستحقق أملانيا صا�� صفر انبعاثات غازات 2045ألملان من مصادر الطاقة املتجددة؛ و�حلول عام  ال�ي �ستخدمها ا

 االحتباس ا�حراري، أو ما يمكن �سميتھ "ا�حياد املنا��".

 أسوأ کابوس لبوتین
 لقد أراد بوت�ن تقسيم أورو�ا إ�� مناطق نفوذ، وتقسيم العالم إ�� كتل من القوى العظ�ى والدول التا�عة

ً
. ولكن بدال

، منح االتحاد األورو�ي 2022من ذلك، ساهمت حر�ھ فقط �� تقدم االتحاد األورو�ي. ففي ا�جلس األورو�ي �� يونيو  

أوكرانيا ومولدوفا وضع "الدول املر�حة للعضو�ة" وأكد أن مستقبل جورجيا يكمن �� أورو�ا. كما اتفقنا ع�� أن  

ن إ�� االتحاد األورو�ي والذي سيصبح �� ال��اية حقيقة واقعة، وهو هدف انضمام جميع الدول الست �� غرب البلقا

. ولهذا السبب قمت بإحياء ما �س�ى �عملية برل�ن لغرب البلقان، وال�ي ��دف إ�� �عميق التعاون 
ً
أل��م بھ �خصيا

 رو�ي.�� املنطقة، وتقر�ب بلدا��ا ومواطن��ا من �عضهم البعض و�عدادهم لالندماج �� االتحاد األو 

 ؛ إذ ال ��يء أسوأ من إعطاء املالي�ن 
ً
ومن املهم االع��اف بأن توسيع االتحاد األورو�ي ودمج أعضاء جدد سي�ون صعبا

. لكن الطر�ق مفتوح، والهدف وا�ح: االتحاد األورو�ي الذي سيتألف من أك�� من  
ً
 �اذبا

ً
مليون   500من الناس أمال

م، والذي سيضع معاي�� عاملية �شأن التجارة والنمو و�غ�� املناخ وحماية  مواطن حر، يمثل أك�� سوق داخ�� �� العال

�� عائلة وحدة من الديمقراطيات املستقرة تتمتع    -البيئة وال�ي ستستضيف معاهد بحثية رائدة وشر�ات مبتكرة  

 برفاهية اجتماعية و�نية تحتية عامة ال مثيل لها.

دف، سيستمر خصومھ �� محاولة دق األساف�ن ب�ن أعضائھ. حيث لم  و�ينما يتحرك االتحاد األورو�ي نحو هذا اله

 االتحاد األورو�ي كالعب سيا��ي. و�عد �ل ��يء، فإن االتحاد األورو�ي  
ً
�اتحاد دول ديمقراطية حرة    -يقبل بوت�ن أبدا

تبدادي الذي هو نقيض لل�ليبتوقراطية ونظام ا�حكم اإلم��يا�� واالس  -وذات سيادة يقوم ع�� أساس حكم القانون  

 يتبناه.

سيحاول بوت�ن وآخرون توجيھ أنظمتنا الديمقراطية املفتوحة ضدنا، من خالل حمالت التضليل واستغالل النفوذ. 

و�� ذلك، فإن لدى املواطن�ن األورو�ي�ن مجموعة متنوعة من وجهات النظر، و�ناقش القادة السياسيون األورو�يون 

 حول الطر�ق ال�حي
ً
، ال سيما أثناء التحديات ا�جيوسياسية واالقتصادية. لكن و�جادلون أحيانا

ً
ح للم��ي قدما

هذه ا�خصائص �جتمعاتنا املفتوحة �� سمات وليست أخطاء ؛ ف�ي جوهر صنع القرار الديمقراطي. ومع ذلك، 
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عرضة   فإن هدفنا اليوم هو توحيد الصفوف �� ا�جاالت ا�حاسمة ال�ي من شأ��ا أن تجعل االنقسام أورو�ا أك��

للتدخل األجن�ي. ومن األمور ا�حاسمة لهذه املهمة هو التعاون الوثيق ب�ن أملانيا وفر�سا، اللت�ن �ش���ان �� نفس 

 الرؤ�ة املتمثلة �� اتحاد أورو�ي قوي وذي سيادة. 

إ�� أورو�ا   وع�� االتحاد األورو�ي أن يتغلب ع�� نطاق أوسع ع�� الن�اعات القديمة و�يجاد حلول جديدة لها؛ وال�جرة

والسياسة املالية �� أمثلة ع�� ذلك. وسيستمر الناس �� القدوم إ�� أورو�ا، وأورو�ا �� بحاجة إ�� املهاجر�ن، لذلك 

يبتكر اس��اتيجية �جرة عملية تتوافق مع قيمھ. وهذا �ع�ي ا�حد من ال�جرة غ��   يجب ع�� االتحاد األورو�ي أن 

املسار  �عز�ز  الوقت  نفس  و��  الذين النظامية  املهرة  للعمال  بالنسبة  سيما  ال  أورو�ا،  إ��  للم��ء  القانونية  ات 

 للتعا�� واملرونة سيساعد 
ً
تحتاجهم أسواق العمل لدينا. وفيما يتعلق بالسياسة املالية، فقد  أ�شأ االتحاد صندوقا

 �� مواجهة التحديات ا�حالية ال�ي يفرضها ارتفاع أسعار الطاقة. وع�� االتحاد األ 
ً
 أن يتخلص من  أيضا

ً
ورو�ي أيضا

تكتي�ات ا�حجب األنانية �� عمليات صنع القرار من خالل القضاء ع�� القدرة الفردية للدول ع�� استخدام حق 

، سي�ون اتخاذ القرار 
ً
 جيوسياسيا

ً
النقض ضد �عض اإلجراءات. ومع توسع االتحاد األورو�ي و�عد أن أصبح العبا

ا ولهذا  النجاح.  مفتاح  هو  بالتصو�ت السريع  القرارات  اتخاذ  ممارسة  نطاق  توسيع  أملانيا  اق��حت  فقد  لسبب، 

ا�خارجية لالتحاد األورو�ي   السياسة  لقاعدة اإلجماع، مثل   
ً
ال�ي تخضع حاليا لتشمل ا�جاالت   

ً
تدر�جيا باألغلبية 

 والضرائب.

من ن�ج  إ��  وتحتاج  أم��ا  عن  أك��  مسؤولية  تحمل   ��  
ً
أيضا أورو�ا  �ستمر  أن  قدرا��ا و�جب  لبناء  ومت�امل  سق 

 من أنظمة األس�حة 
ً
 جدا

ً
 كب��ا

ً
الدفاعية. فع�� سبيل املثال، �شغل جيوش الدول األعضاء �� االتحاد األورو�ي عددا

إ�� عدم كفاءة عملية واقتصادية. وملعا�جة هذه املشا�ل، يجب ع�� االتحاد األورو�ي �غي��  ا�ختلفة، مما يؤدي 

��    إجراءاتھ الب��وقراطية الداخلية، األمر الذي يتطلب قرارات سياسية �جاعة ؛ وسيتع�ن ع�� الدول األعضاء 

االتحاد األورو�ي، بما �� ذلك أملانيا، �غي�� سياسا��ا وأنظم��ا الوطنية �شأن تصدير األنظمة العسكر�ة املصنعة 

 �ش�ل مش��ك.

ھ هو الدفاع �� ا�جال�ن ا�جوي والفضائي. لهذا وأحد ا�جاالت ال�ي تحتاج أورو�ا �ش�ل عاجل إ�� إحراز تقدم في

الناتو، من خالل اكتساب قدرات  القادمة، كجزء من إطار  أملانيا دفاعها ا�جوي خالل السنوات  السبب ستعزز 
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إضافية. لقد تم فتح هذه املبادرة �ج��اننا األورو�ي�ن، و�انت النتيجة �� مبادرة درع السماء األورو�ية، ال�ي انضمت 

دولة أورو�ية أخرى �� أكتو�ر املا��ي. وسي�ون الدفاع ا�جوي املش��ك �� أورو�ا أك�� كفاءة وفعالية من    14ا  إل��

 ملا �عنيھ �عز�ز الرك��ة األورو�ية داخل الناتو. 
ً
 بارزا

ً
 بمفردنا، وهو يقدم مثاال

ً
 حيث الت�لفة مما لو ذهبنا جميعا

ا لألمن  ال��ائي  الضامن  هو  الناتو  حلف  ديمقراطيت�ن وُيعت��  دولت�ن  بإضافة  قوتھ  وس��داد  األطل��ي،  ألورو�ي 

 عندما يتخذ أعضاؤه األورو�يون �ش�ل 
ً
مزدهرت�ن، فنلندا والسو�د، �أعضاء. لكن حلف الناتو يصبح أقوى أيضا

 مستقل خطوات نحو توافق أك�� ب�ن هيا�لهم الدفاعية، �� إطار االتحاد األورو�ي. 

 تحدي الصین وما بعده
ت�ون ا�حرب العدوانية الروسية �� ال�ي أطلقت شرارة نقطة التحول (�سايتنو�ند)، لكن التحوالت التكتونية ر�ما  

(البنائية) �انت أعمق من ذلك بكث��. فالتار�خ لم ينتھ، كما توقع البعض، مع ا�حرب الباردة. ومع ذلك، فإن التار�خ 

ثنائية القطبية �� النظام الدو��. إ��م يرون اق��اب تفجر   ال �عيد نفسھ. لكن كث��ين يف��ضون أننا ع�� شفا حقبة

 حرب باردة جديدة، حرب ستضع الواليات املتحدة �� مواجهة الص�ن.

 من ذلك، أعتقد أن ما �شهده هو ��اية مرحلة استثنائية من العوملة، وهو تحول 
ً
ولك�ي ال أتفق مع هذا الرأي. و�دال

وحرب روسيا �� أوكرانيا، ولكن ليس نتيجة لذلك.   19-ة، مثل جائحة �وفيد  تار��� �سارع �سبب الصدمات ا�خارجي

وأورو�ا   الشمالية  أمر��ا  املرحلة االستثنائية، شهدت  تلك  توظيف   30وخالل  املستقر، ومعدالت  النمو   من 
ً
عاما

ستحتفظ بھ وهو دور    -مرتفعة، ومعدالت ت�خم منخفضة، وأصبحت الواليات املتحدة القوة ا�حاسمة �� العالم  

 �� القرن ا�حادي والعشر�ن.

، كما �انت �� ف��ات سابقة 
ً
 عامليا

ً
 العبا

ً
ولكن خالل مرحلة العوملة ال�ي أعقبت ا�حرب الباردة، أصبحت الص�ن أيضا

طو�لة من تار�خ العالم. إن صعود الص�ن ال �ستد�� عزل بك�ن أو كبح التعاون معها. لكن القوة املتنامية للص�ن ال 

 مطالبات الهيمنة �� آسيا وخارجها. فال يوجد بلد يمثل الفناء ا�خلفي ألي دولة أخرى  ت��ر أ
ً
وهذا ينطبق ع��    -يضا

أورو�ا بقدر ما ينطبق ع�� آسيا و�ل منطقة أخرى. وخالل ز�ار�ي األخ��ة لبك�ن، أعر�ت عن دع�ي القوي للنظام 

يثاق األمم املتحدة، وكذلك للتجارة املفتوحة والعادلة.  الدو�� القائم ع�� القواعد، ع�� النحو املنصوص عليھ �� م
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وستواصل أملانيا، بالتنسيق مع شر�ا��ا األورو�ي�ن، املطالبة بمجال عمل مت�ا�� للشر�ات األورو�ية والصينية. ولكن  

 نحو العزلة واالبتعاد عن االنفتاح.
ً
 م�حوظا

ً
 الص�ن ال تفعل الكث�� �� هذا الصدد، وقد اتخذت منعطفا

 مخاو�� �شأن تزايد ا�عدام األمن �� بحر الص�ن ا�جنو�ي ومضيق تايوان و�ساءلت عن ن�ج 
ً
و�� بك�ن، أثرت أيضا

الفردية. فال يمكن أن ي�ون اح��ام ا�حقوق وا�حر�ات األساسية "مسألة   الص�ن تجاه حقوق اإل�سان وا�حر�ات 

 عهد بدعمها (حقوق وا�حر�ات األساسية).داخلية" للدول بمفردها ألن �ل دولة عضو �� األمم املتحدة تت

و�� الوقت نفسھ، بينما تتكيف الص�ن ودول أمر��ا الشمالية وأورو�ا مع ا�حقائق املتغ��ة ملرحلة العوملة ا�جديدة، 

نمو  تحقيق  استطاعت  ال�ي  الالتينية  وأمر��ا  ال�ار��ي  البحر  ومنطقة  وآسيا  إفر�قيا   �� الدول  من  العديد  فإن 

  استثنائي ��  
ً
املا��ي من خالل إنتاج السلع واملواد ا�خام بت�لفة منخفضة، أصبحت اآلن و�ش�ل تدر��� أك�� ازدهارا

ال�ي تتيحها العوملة  �� اغتنام الفرص  �� املوارد والسلع وا�خدمات. ولهذه املناطق �ل ا�حق  ولها مطال��ا ا�خاصة 

ها االقتصادي والديموجرا�� امل��ايد. وال �ش�ل ذلك أي  واملطالبة بدور أقوى �� الشؤون العاملية بما يتما��ى مع ثقل

��ديد للمواطن�ن �� أورو�ا أو أمر��ا الشمالية. بل ع�� العكس من ذلك، ينب�� أن ��جع مشاركة هذه املناطق �ش�ل 

 قطاب.أك�� واندماجها �� النظام الدو��. وهذه �� أفضل طر�قة ل�حفاظ ع�� استمرار�ة التعددية �� عالم متعدد األ

ولهذا السبب �ستثمر أملانيا واالتحاد األورو�ي �� شرا�ات جديدة وتقوم بتوسيع الشرا�ات القائمة مع العديد من  

البلدان �� إفر�قيا وآسيا ومنطقة البحر ال�ار��ي وأمر��ا الالتينية. ويش��ك العديد م��م معنا �� خاصية أساسية 

هذا وتلعب  ديمقراطية.  دول   
ً
أيضا أ��م      و��: 

ً
حاسما  

ً
دورا املش��كة  وضع   -القواسم  إ��  ��دف  ألننا  ليس 

الديمقراطيات �� مواجهة الدول االستبدادية، األمر الذي من شأنھ أن �ساهم فقط �� انقسام عاملي جديد، ولكن 

��  ألن مشاركة القيم واألنظمة الديمقراطية ستساعدنا �� تحديد األولو�ات املش��كة وتحقيق األهداف املش��كة  

 رأسمالي�ن (مع استثناء محتمل  
ً
الواقع متعدد األقطاب ا�جديد �� القرن ا�حادي والعشر�ن. ور�ما أصبحنا جميعا

ل�ور�ا الشمالية ومجموعة صغ��ة من البلدان األخرى)، كما عّ�� االقتصادي بران�و ميالنوفيتش قبل بضع سنوات. 

 طر�قة لي��الية وديمقراطية أو أن تقوم ع�� أسس سلطو�ة.ولكن هناك فرق كب�� ب�ن أن ت�ون الرأسمالية منظمة ب

: ففي وقت مبكر من هذا الو�اء العاملي، جادل البعض 19-خذ ع�� سبيل املثال االستجابة العاملية �جائحة �وفيد

�� إدارة األزمات، حيث يمك��ا التخطيط �ش�ل أفضل ع�� املدى   أ��ا أك�� مهارة  بأن الدول االستبدادية ستثبت 
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الطو�ل و�مك��ا اتخاذ قرارات صعبة �سرعة أك��. لكن �جالت املسار الو�ائي للبلدان االستبدادية ال تدعم هذا 

والعالجات الصيدالنية األك�� فاعلية �� الديمقراطيات    19-الرأي. و�� الوقت نفسھ، تم تطو�ر جميع لقاحات �وفيد 

تتمتع الديمقراطيات بالقدرة ع�� الت�حيح الذا�ي حيث    ا�حرة. وعالوة ع�� ذلك، فع�� عكس الدول االستبدادية،

�ع�� املواطنون عن آرا��م بحر�ة و�ختارون قاد��م السياسي�ن. وقد ي�ون النقاش والتساؤل املستمر �� مجتمعاتنا  

 �� �عض األحيان. ولكن هذا هو ما يجعل أنظمتنا أك�� مرونة ع�� ا
ً
ملدى وال��ملانات ووسائل اإلعالم ا�حرة مرِهقا

 الطو�ل. 

 ع�� أنھ "الغرب".  
ً
إن ا�حر�ة واملساواة وسيادة القانون وكرامة اإل�سان �� قيم ال تقتصر ع�� ما �ان ُيفهم تقليديا

 من ذلك،  
ً
يتم تقاسمها من قبل املواطن�ن وا�ح�ومات �� جميع أنحاء العالم، و�ؤكد ميثاق األمم املتحدة �� و�دال

 ما تتحدى أو تنكر هذه 
ً
ديباجتھ ع�� أ��ا من حقوق اإل�سان األساسية. لكن األنظمة االستبدادية والسلطو�ة غالبا

االتحاد األورو�ي، بما �� ذلك أملانيا، أن تتعاون  ا�حقوق واملبادئ. وللدفاع ع��ا (ا�حقوق واملبادئ)، يجب ع�� دول  

. و�� املا��ي، طاملا زعمنا معاملة 
ً
�ش�ل أوثق مع الديمقراطيات القائمة خارج نطاق الغرب، كما هو معروف تقليديا

م تكن بلدان آسيا و�فر�قيا ومنطقة البحر ال�ار��ي وأمر��ا الالتينية ع�� قدم املساواة. لكن �� كث�� من األحيان، ل

أقوالنا مدعومة باألفعال. ولذلك، يجب أن يتغ�� هذا األمر. وخالل رئاسة أملانيا �جموعة السبع، �ّسقت ا�جموعة 

جدول أعمالها �ش�ل وثيق مع إندونيسيا، ال�ي تتو�� رئاسة مجموعة العشر�ن. كما شاركنا �� مداوالتنا السنغال 

ت�ن، ال�ي تتو�� رئاسة جماعة دول أمر��ا الالتينية ومنطقة البحر ال�ار��ي ال�ي تتو�� رئاسة االتحاد األفر�قي؛ واألرجن

 ؛ وجنوب إفر�قيا، شر�كنا �� مجموعة العشر�ن؛ والهند ال�ي ستتو�� رئاسة مجموعة العشر�ن العام املقبل. 

من وراء  ما  إ��  والتعاون  ا�حوار  يمتد  أن  يجب  األقطاب،  متعدد  عالم   �� فإنھ  املطاف،  ��اية  استتباب و��  طقة 

الديمقراطية. حيث تقر اس��اتيجية األمن القومي ا�جديدة للواليات املتحدة، بحق، ا�حاجة إ�� التعامل مع "البلدان 

ال�ي ال تتب�ى املؤسسات الديمقراطية ولك��ا مع ذلك �عتمد ع�� النظام الدو�� القائم ع�� القواعد وتدعمھ". وسوف 

إ� العالم   �� الديمقراطيات  و�واجھ  تحتاج  بالقواعد  القوة  ير�ط  عاملي  نظام  عن  للدفاع  الدول  هذه  مع  العمل   �

 األعمال الرجعية مثل حرب العدوان الروسية. وسيتطلب هذا ا�جهد الكث�� من ال��اجماتية مع �عض التواضع.
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باالنت�اسات واألخطاء. وم اليوم مليئة  ��ا  نتمتع  ال�ي  الديمقراطية  الرحلة نحو ا�حر�ة  ع ذلك، فقد تم لقد �انت 

االعتقال   من  وا�حماية  واإلحضار  الضبط  مذكرة  فاستصدار  قرون.  منذ  وقبولها  واملبادئ  ا�حقوق  �عض  إرساء 

وقد تم االع��اف ��ا �� بداية األمر ليس من قبل ح�ومة ديمقراطية   -التعسفي، هو أحد هذه ا�حقوق األساسية  

لثا�ي ملك إنجل��ا. و�نفس القدر من األهمية يأ�ي املبدأ األسا��ي ولكن من قبل النظام املل�ي املطلق للملك �شارلز ا

الذي ال �سمح لدولة ما أن تأخذ بالقوة ما ينت�ي �جار��ا. ولذلك، يجب اح��ام هذه ا�حقوق واملبادئ األساسية من  

 جميع الدول، �غض النظر عن أنظم��ا السياسية الداخلية. 

ار�خ البشر�ة، مثل تلك ال�ي عاشها معظم العالم �� أوائل حقبة ما �عد ا�حرب إن ف��ات السالم واالزدهار النس�ي �� ت

الغاشمة  القوة  ف��ا  تم��  تار�خية  قاعدة  عن  انحرافات  مجرد  أو  نادرة  توقف  ف��ات  ت�ون  أن  يجب  ال  الباردة، 

 يزال بإم�اننا إعادة تيار  قواعدها ا�خاصة. وع�� الرغم من أننا ال �ستطيع إعادة عقارب الساعة إ�� الوراء، إال أنھ ال

العدوان واإلم��يالية إ�� الوراء. ولكن عالم اليوم املعقد ومتعدد األقطاب يجعل هذه املهمة أك�� صعو�ة. ومن أجل  

تنفيذه، يجب ع�� أملانيا وشر�ا��ا �� االتحاد األورو�ي والواليات املتحدة ومجموعة الدول الصناعية السبع وحلف 

ة مجتمعاتنا املفتوحة والدفاع عن قيمنا الديمقراطية وتقو�ة تحالفاتنا وشرا�اتنا. ولكن يجب شمال األطل��ي حماي

 أن نتجنب إغراءات تقسيم العالم مرة أخرى إ�� كتل. وهذا �ع�ي بذل �ل جهد لبناء شرا�ات جديدة  
ً
علينا أيضا

ن هدف �عز�ز السالم واالزدهار  �ش�ل عم�� و�دون غموض أيديولو��. و�� عالم اليوم امل��ابط �ش�ل مكثف، فإ 

وحر�ة اإل�سان يتطلب عقلية مختلفة وأدوات مختلفة. إن تطو�ر هذه العقلية وتلك األدوات هو �� ��اية املطاف ما 

 تدور حولھ نقطة التحول، أو "�سايتينو�ند". 
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