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 تحوالت جذریة يف استراتیجیات األمن القومي األملانیة والیابانیة 

 د. عصام عبد الشايف
، والهز�مة الكب��ة ال�ي �عرضت لها دول ا�حور الذي ضم أملانيا واإلم��اطور�ة 1919�عد ��اية ا�حرب العاملية األو��  

النمساو�ة ا�جر�ة والدولة العثمانية، وما ترتب ع�� هذه الهز�مة من تداعيات كب��ة ليس فقط ع�� هذه الدول 

دو�� خالل هذه املرحلة، و�ان توقيع ص�ح فرساي لتسو�ات ما �عد ولكن ع�� معظم دول العالم وع�� بنية النظام ال

ا�حرب، البداية الفعلية ل�حرب العاملية الثانية، و�انت سنوات ما �عد ا�حرب العاملية األو�� بمثابة مرحلة االتجاه  

آسيا ع��  احتلت اليابان إقليم منشور�ا �� الص�ن وتوسعت �� جنوب شرق    1931نحو ا�حرب الثانية، ففي عام  

تو�� هتلر قيادة ا�حزب النازي �� أملانيا و�دأ خطتھ االس��اتيجية إلعادة بناء القوة   1933حساب بر�طانيا، و�� عام  

 األملانية. 

�انت بداية حرب هتلر االنتقامية ع�� القارة األور�ية، وألن عدو عدوي صديقي، فقد تحالفت اليابان   1939و�� عام  

عداء املش��ك�ن االتحاد السوفي�ي و�ر�طانيا، فتم اإلعالن عن محور برل�ن ـ روما ـ طوكيو، ��  مع هتلر �� مواجهة األ 

�ا وفرض سيطرتھ عل��ا، وتمددت اليابان و مواجهة �ل من بر�طانيا وفر�سا واالتحاد السوفي�ي، واجتاح هتلر �ل أور 

ا، �� ظل الدعم األمر��ي للقوات ال��يطانية �� جنوب شرق آسيا، ح�ى وجدت �� الواليات املتحدة ا�خطر األك�� عل��

 �� املنطقة، وكذلك الدعم األمر��ي للثوار الصين�ن ضد االحتالل اليابا�ي ألراض��م.

، و�ان ذلك  1941�� السادس والعشر�ن من نوفم��    يناء ب��ل هار�ور مفقامت اليابان بضرب األسطول األمر��ي ��  

السبب املباشر إلعالن الواليات املتحدة دخول ا�حرب العاملية الثانية بجانب دول الوفاق (بر�طانيا، فر�سا، االتحاد  

سيم أملانيا إ�� شرقية السوفي�ي) �� مواجهة أملانيا و�يطاليا واليابان، ونجحت �� حسم ا�حرب باستسالم اليابان وتق

حماية  املتحدة  الواليات  تتو��  أن  ع��  ا�جيوش،  و�سر�ح  التس�ح  �عدم  ترتبط   
ً
شروطا عل��م  وفرضت  وغر�ية، 

 الدولت�ن وتأمي��ما. 

ت اس��اتيجيات األمن القومي ل�ل من أملانيا واليابان دفاعية بامتياز، ح�ى جاء العدوان الرو�ىي ع�� أوكرانيا �� 
ّ
وظل

و  ف��اير  الرا�ع  من  القومي 2022العشر�ن  األمن  اس��اتيجيات   �� أمر�كية  بموافقة  اس��اتيجية  لتحوالت  بداية   ،
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للدولت�ن، اللذين أصبحتا حليف�ن اس��اتيجي�ن للواليات املتحدة، و�تحوالن من الدفاع لل�جوم برعاي��ا وموافق��ا، 

 ل
ً
 اس��اتيجيا

ً
 لواليات املتحدة �� ا�حرب العاملية الثانية. �� مواجهة روسيا االتحادية ال�ي �انت حليفا

 أوًال: تحوالت استراتیجیة األمن القومي الیابانیة
 من املنطلقات 2027ـ    2022تضّمنت اس��اتيجية األمن القومي اليابا�ي ا�جديدة للسنوات ا�خمس القادمة (

ً
)، عددا

 والر�ائز األساسية، من بي��ا:

% عن السنوات ا�خمس 56سنوات، بز�ادة    5ر يورو، لإلنفاق العسكري خالل  مليا  300ـ رصد م��انية تقدير�ة،  1

) مواقع  2022-2017السابقة  اس��داف  ع��  قادرة  بأس�حة  مضاد  �جوم  شن  ع��  عالية  امتالك قدرات  ��دف   (

ملتحدة  صاروخ توماهوك كروز من الواليات ا   500إطالق صوار�خ العدو، و�� هذا السياق يأ�ي التحرك اليابا�ي لشراء  

" طو�لة املدى، وذلك �� حال وجود خطر حت�ي ع�� اليابان، أو خطر ع�� دولة صديقة يقود 6-وصوار�خ "إس إم

�خطر حت�ي ع�� اليابان، وأال توجد وسيلة أخرى لتفادي الضر�ات املعادية، مع النص ع�� أن ي�ون الرد با�حّد 

 .األد�ى املمكن 

ا  -2 واملركبة ع��    12ملدى، وتحس�ن صوار�خها املضادة للسفن من النوع  �شر أك�� من ألف صاروخ كروز طو�ل 

يتجاوز   ال  ا�حا��  مداها  لكن  اليابانية،  الثقيلة  للصناعات  ميتسو�ي�ىي  مجموعة  طور��ا  وال�ي   200شاحنات، 

حلق �سرعة أك��  
ُ
 .)5مرات من سرعة الصوت (ماخ  5كيلوم��، وكذلك تطو�ر صوار�خ "فرط صوتية" ت

نحو  -3 بحلول عام    130  بناء  أراض��ا  ع��  للذخ��ة   
ً
جديدا  

ً
املضاد"   2035مستودعا "ال�جوم  الستيعاب صوار�خ 

 .وغ��ها من األس�حة

�عز�ز الوجود العسكري �� ا�جزر الواقعة �� أق�ىى ا�جنوب، األقرب إ�� تايوان وال�� الرئي�ىي للص�ن، من خالل  -4

بقدرا ا�جهزة  الذا�ي  الدفاع  قوات  وحدات  جنودها مضاعفة  عدد  وز�ادة  الباليستية،  الصوار�خ  اع��اض  ت 

 املتمركز�ن �� مقاطعة أوكيناوا �� الطرف ا�جنو�ي الغر�ي من األرخبيل، من ألف�ن إ�� ثالثة آالف جندي. 

وضع قوات الدفاع الذا�ي ال��ية والبحر�ة وا�جو�ة اليابانية تحت قيادة موحدة من أجل االستجابة �سرعة أك��   -5

 .الطوارئ، و�سهيل استخدام ا�جيش للموا�ئ واملطارات املدنية �� البالد ح�ى �� أوقات السلم�حاالت 
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وا�حرب   -6 املس��ة  الطائرات  عن  مسؤولة  ت�ون  الذا�ي،  الدفاع  قوات  من  جديدة  متخصصة  وحدات  إ�شاء 

 .اإللك��ونية

مثل القنابل ا�حلقة واألس�حة ال�ي تفوق تحس�ن القدرات ع�� جمع املعلومات والرد ع�� األس�حة عالية التقنية    -7

 .مع اململكة املتحدة و�يطاليا 2035سرع��ا سرعة الصوت، وتطو�ر طائرة مقاتلة من ا�جيل التا�� بحلول عام 

،  2027% بحلول  2% من إجما�� ناتجها ا�ح��، لتصبح  1ـ مضاعفة م��انية الدفاع السنو�ة ال�ي تبلغ حاليا نحو  8

 ل��امات املماثلة ال�ي تبن��ا الدول األعضاء �� حلف شمال األطل�ىي.بما يتوافق مع اال

  كما  
ً
 مستقبليا

ً
 اس��اتيجيا

ً
نّصت اس��اتيجية األمن القومي اليابا�ي ع�� قائمة بأهم ا�خصوم الذين �ش�لون ��ديدا

ي العسكري للص�ن   من الص�ن و�ور�ا الشمالية وروسيا، فذكرت أن املوقع 
ً
ل لليابان، و�شمل كال

ّ
زداد قوة ويش�

 غ�� مسبوق لسالم اليابان واستقرارها.
ً
 اس��اتيجيا

ً
 مصدر قلق كب�� لليابان واألسرة الدولية، وتحديا

 �� الواقعة  ا�جزر   �� الذا�ي  الدفاع  قوات  أعداد  مضاعفة  ع��  االس��اتيجية  أكدت  الصي�ي  ال��ديد  مواجهة  و�� 

املتنازع تايوان  إ��  واألقرب  اليابان  جنوب  كما    أق�ىى  األمر�كية،  املتحدة  والواليات  الص�ن  ب�ن  سياد��ا  ع�� 

فت  
َّ
سُتضاعف اليابان حجم وحدات اع��اض الصوار�خ الباليستية، وخاصة مع تزايد ا�خاوف اليابانية �عدما كث

االقتصادية   املنطقة   �� الصينية  الصوار�خ  من  عدد  وسقوط  تايوان،  من  بالقرب  العسكر�ة  التدر�بات  الص�ن 

 .صة لألرخبيل اليابا�يا�خال

  
ً
 ووشي�ا

ً
 خط��ا

ً
وحول �ور�ا الشمالية، أكدت اس��اتيجية األمن القومي أن األعمال العسكر�ة ال�ور�ة �ش�ل ��ديدا

القوة  الستخدام  استعدادها  ألن  روسيا  من  با�خطر  الشعور  ي��ايد  كما  م�ىى،  وقت  أي  من  أك��  اليوم  لليابان 

ما هو ا�حال �� أوكرانيا، وا�ح، و�شاطا��ا العسكر�ة �� منطقة آسيا وا�حيط  لتحقيق أهدافها األمنية ا�خاصة ك 

ل مصدر قلق كب�� لألمن اليابا�ي.
ّ
 الهادي و�عاو��ا االس��اتي�� مع الص�ن، �لها أمور من شأ��ا أن �ش�

ل  أن تتفاوت ردود الفعل اإلقليمية والدولية تجاه االس��اتيجية األمنية ا�جديدة 
ً
ليابان، وخاصة من  و�ان طبيعيا

الص�ن والواليات املتحدة، فالص�ن ال�ي عانت من و�الت االحتالل اليابا�ي قبل ا�حرب العاملية الثانية، وتتحدث ��  

وثائقها األمنية والعسكر�ة عما �سميھ الن�عة العسكر�ة اليابانية الوحشية �� النصف األول من القرن العشر�ن، 
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أعلنت رفضها لالس��اتيجية ا�جديدة، وذكرت أن اليابان تتجاهل ا�حقائق وتبتعد وال�ي �انت الص�ن من �حاياها،  

شّوه سمعة الص�ن.
ُ
 عن التفاهمات املش��كة وعن ال��امها �عالقات ثنائية جيدة، و�

تتخوف   منذ  حيث  بھ  مل��مة  ظلت  الذي  الدفا��  الن�ج  من  اليابان  تحول  من  العام   1945الص�ن  بدايات  وح�ى 

، إ�� تن�ي سياسات �جومية، والدخول �� تحالفات عسكر�ة من شأ��ا أن تدفع باتجاه عسكرة جنوب شرق 2022

األمر� املتحدة  والواليات  اليابان  ب�ن  االس��اتيجية  العالقات  ظل   �� وخاصة  �� آسيا،  األخرى   �� اعت��ت  ال�ي  كية 

أكتو�ر    �� ع��ا  أعلنت  ال�ي  القومي  لألمن  املتحدة 2022اس��اتيجي��ا  للواليات  االس��اتي��  ال��ديد   �� الص�ن   ،

 وهيمن��ا ع�� قمة النظام الدو��.

جية األمن القومي اس��اتي�� الس��اتي  –بمثابة امتداد جيو    2022وهو ما �ع�ي أن اس��اتيجية األمن القومي اليابا�ي  

، ومن هنا جاء ال��حيب األمر��ي باالس��اتيجية اليابانية، حيث ذكر مستشار األمن القومي للبيت  2022األمر��ي  

األبيض جيك سوليفان إن "هدف اليابان املتمثل �� ز�ادة استثمارا��ا الدفاعية �ش�ل كب�� سيعزز التحالف األم���ي  

 اليابا�ي و�حّدثھ". 

 الت استراتیجیة األمن القومي األملانیةثانیًا: تحو
 للمستشار  Foreign Affairs، �شرت مجلة الشؤون ا�خارجية (2023�� عدد يناير/ ف��اير  

ً
 موسعا

ً
) األمر�كية مقاال

 باردة جديدة �� عصر متعدد األقطاب؟"، يمكن اعتباره األملا�ي أوالف شول��، تحت عنوان: "
ً
كيف نتجنب حر�ا

وثيقة رسمية الس��اتيجية األمن القومي األملانية ملرحلة ما �عد ا�حرب الروسية ع�� أوكرانيا، وال�ي �انت أملانيا من  

 مع تطورا��ا وتحوال��ا وما فرضتھ من تداعيات وتحديات. 
ً
 أهم القوى األور�ية �عاطيا

ومن خالل مقال شول�� يمكن الوقوف ع�� عدد من األ�عاد األساسية ال�ي تقوم عل��ا اس��اتيجية األمن األملانية 

ا�جديدة، وال�ي ستشهد تحوالت جذر�ة مقارنة بما �ان عليھ الوضع قبل حرب أوكرانيا، ومن ب�ن هذه األ�عاد حدود 

" :
ً
�ل ما �� وسعها للدفاع عن و�عز�ز نظام دو�� قائم ع�� مبادئ تبذل أملانيا  الدور األملا�ي، حيث ذكر شول�� نصا

ميثاق األمم املتحدة. و�عتمد ديمقراطي��ا وأم��ا وازدهارها ع�� ر�ط القوة بقواعد عامة مش��كة. وهذا هو السبب 

بم يقوموا  وأن  حلفاؤنا،  منا  يتوقع  كما  األورو�ي،  لألمن  الضامن  أن يصبحوا  ع��  عازمون  األملان  أن  جسور  ��  د 
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التواصل داخل دول االتحاد األورو�ي وأن يناصروا �ل املسا�� ال�ي �س��دف إيجاد حلول متعددة األطراف للمشا�ل  

 العاملية. وهذه �� الطر�قة الوحيدة ل�ي تتجاوز أملانيا ا�خالفات ا�جيوسياسية �� عصرنا هذا بنجاح". 

ن النظام الدو�� القائم ع�� القواعد دون ا�خضوع لوجهة وأضاف: "�ستطيع أملانيا وأورو�ا املساعدة �� الدفاع ع 

مسؤولية  بالدي  تار�خ  و�تحمل  متنافسة.  تل 
ُ

ك إ��  أخرى  مرة  باالنقسام  عليھ  مح�وم  العالم  بأن  القاضية  النظر 

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

 ل منافسة أيديولوجية وجيوسياسية تمنحنا �ش�ل خاص القدرة ع�� تقدير مخاطر أي حرب باردة جديدة". خال

وما ذهب إليھ شول�� �� هذا السياق يتنا�� مع حقيقة أن أملانيا �� مرحلة من مراحل التار�خ املعاصر �انت إحدى 

�� حر��ن عامليت�ن طاحن  
ً
�انت طرفا العالم، فقد   �� التدم��  العشر�ن، كما  قوى  القرن  األول من  النصف   �� ت�ن 

 �� العالم املعاصر، و�� الناز�ة، وأن القيود 
ً
شهدت بروز واحدة من أعنف األيديولوجيات السياسية وأك��ها تطرفا

ال�ي تم فرضها ع�� أملانيا �عد ا�حرب العاملية الثانية، بل وتقسيمها إ�� دولت�ن ب�ن معسكر�ن �ان هدفها ا�حيلولة 

 ن استعادة أملانيا لقدرا��ا العسكر�ة، ومنعها من االنتقام لإلذالل الذي �عرضت لھ �� ا�حرب العاملية الثانية. دو 

الُبعد الثا�ي الذي تطرق إليھ شول�� �� رؤ�تھ، هو موقع أملانيا �� املعادالت الدولية �عد ��اية ا�حرب الباردة، فذكر 

 فقط  11ن من قبل املواطن�ن ال�جعان من أملانيا الشرقية. و�عد ، تم إسقاط جدار برل�1989أنھ "�� نوفم�� 
ً
شهرا

من ذلك التار�خ، تم توحيد البالد بفضل السياسي�ن ذوي الرؤ�ة البعيدة ودعم الشر�اء �� �ل من الغرب والشرق.  

، كما قال املستشار األملا�ي السابق و��� براندت �
ً
 ما ينت�ي معا

ً
، "يمكن أن ينمو معا

ً
عد وقت قص�� من سقوط وأخ��ا

 ا�جدار (أي أن الدولة املتحدة يجب أن تحل محل ما �ان عليھ الوضع قبل ذلك من التمزق واالنقسام". 

 ع�� أورو�ا ك�ل. فقد اختار األعضاء السابقون ��  
ً
وأضاف: "هذه ال�لمات ال تنطبق فقط ع�� أملانيا ولكن أيضا

ل األطل�ىي (الناتو) وكذلك أعضاء �� االتحاد األورو�ي. ولم حلف وارسو أن يصبحوا حلفاء �� منظمة حلف شما 

�عد عبارة "أورو�ا �املة وحرة"، ع�� حد �عب�� جورج بوش األب، رئيس الواليات املتحدة �� ذلك الوقت، تبدو و�أ��ا  

 من الع
ً
 للغرب بدال

ً
داوة ال�ي أمل ال أساس لھ. و�� هذه ا�حقبة ا�جديدة، بدا من املمكن أن تصبح روسيا شر��ا

�انت إّبان االتحاد السوفي�ي، ونتيجة لذلك، قلصت معظم الدول األورو�ية جيوشها وخفضت م��انيا��ا الدفاعية،  
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حوا��   كب��ة قوامها  دفاع  ع�� قوة  نحافظ  ملاذا  أملانيا  ج��اننا    500,000و�ان منطق  جميع  أن  يبدو  بينما  جندي 

 أصدقاء أو شر�اء؟". 

واختلف املنطق السائد ليس فقط األملا�ي ولكن األورو�ي، وارتبط هذا التحّول، من وجهة  لكن هذه األوضاع تحّولت  

طل برأسها من  
ُ
نظر شول�� بالتحوالت �� السياسة الروسية، فيقول: "بدأت الطموحات االستبدادية واإلم��يالية ت

 �� مؤتمر ميونيخ لألمن، ساخ2007جديد. ففي عام  
ً
 عدوانيا

ً
 من النظام الدو�� القائم ع�� ، ألقى بوت�ن خطابا

ً
را

 ع�� جورجيا. و�� عام  
ً
ت روسيا حر�ا

ّ
التا��، شن ،  2014القواعد باعتباره مجرد أداة للهيمنة األمر�كية. و�� العام 

احتلت روسيا شبھ جز�رة القرم وضّم��ا إ�� أراض��ا وأرسلت قوا��ا إ�� أجزاء من منطقة دونباس �شرق أوكرانيا، ��  

ر للقانون الدو�� وال��امات موس�و ا�خاصة باملعاهدات ذات الصلة. وشهدت السنوات ال�ي تلت ذلك ان��اك مباش

قيام الكرمل�ن بتقو�ض معاهدات ا�حد من التس�ح وقامات بتوسيع قدرا��ا العسكر�ة، و�سميم وقتل املعارض�ن 

، اختارت الروس، وقمع ا�جتمع املد�ي، والقيام بتدخل عسكري وح�ىي لدعم نظام األسد  
ً
 رو�دا

ً
�� سور�ا. ورو�دا

 أ�عدها عن أورو�ا وأ�عدها عن نظام �عاو�ي سل�ي".
ً
 روسيا بوت�ن طر�قا

الردع   قيادة   �� بقوة  حاضرة  أملانيا  �انت  وتحديات  مخاطر  من  عل��ا  ترتب  وما  الروسية  السياسات  مواجهة  و�� 

أملانيا   إ�� أن  وشر�اؤها األورو�يون والدوليون �� مجموعة الدول  األورو�ي للسياسات الروسية، وهنا �ش�� شول�� 

السبع الك��ى حافظوا ع�� حماية السيادة واالستقالل السيا�ىي ألوكرانيا، ومنع املز�د من التصعيد من ِقبل روسيا  

واستعادة السالم �� أورو�ا وا�حفاظ عليھ. و�ان الن�ج ا�ختار �� ذلك هو عبارة عن مز�ج من الضغط السيا�ىي 

 تصادي املق��ن بإجراءات تقييدية ع�� روسيا مع استمرار ا�حوار.  واالق

لكن هذه السياسات من وجهة نظر شول�� لم تنجح �� ردع روسيا، وهنا يقول: "أدى ال�جوم الرو�ىي الوح�ىي ع��  

 إ�� ظهور واقع جديد جوهري، فقد عادت اإلم��يالية إ�� أورو�ا، إذ �ستخدم روسي  2022أوكرانيا �� ف��اير  
ً
ا �عضا

من أ�شع األساليب العسكر�ة �� القرن العشر�ن وتتسبب �� معاناة ال توصف �� أوكرانيا. حيث لقي عشرات اآلالف 

من ا�جنود واملدني�ن األوكراني�ن حتفهم بالفعل؛ وأصيب الكث��ون أو �عرضوا لصدمات نفسية، واضطر مالي�ن 

 
ً
 عن مالذ آمن �� بولندا ودول أورو�ية أخرى؛ وقِدم مليون م��م إ��  املواطن�ن األوكراني�ن إ�� الفرار من منازلهم بحثا

 أملانيا".
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م بنية السالم 
ّ
وأضاف: "لكن تأث�� ا�حرب الروسية يتجاوز حدود أوكرانيا. فعندما أصدر بوت�ن األمر بال�جوم، حط

، وتحت قيادة بوت�ن، تحّدت روسيا أ�
ً
سط مبادئ القانون الدو�� ع��  األورو�ية والدولية ال�ي استغرق بناؤها عقودا

� عن استخدام القوة �وسيلة من وسائل السياسة 
ّ

النحو املنصوص عليھ �� ميثاق األمم املتحدة، بوجوب التخ�

الدولية والتعهد باح��ام استقالل وسيادة ووحدة أرا�ىي جميع الدول. و�صف��ا كقوة إم��يالية، �س�� روسيا اآلن  

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

البعد الثالث، �� عقيدة شول�� السياسية، �� العمل و�حسم ع�� ما أسماه "وقف اإلم��يالية االنتقامية لروسيا"،  

ري األمن الرئيسي�ن �� أو 
ّ
 �� تصعيد دورها �واحدة من موف

ً
: "يتمثل الدور ا�حاسم ألملانيا حاليا

ً
رو�ا وهنا قال نصا

الشر��  ا�جناح  ع��  العسكري  وجودنا  و�عز�ز  األورو�ية،  الدفاع  وتقو�ة صناعة  جيشنا،   �� االستثمار  خالل  من 

 �حلف الناتو، وتدر�ب وتجه�� القوات املس�حة األوكرانية". 

، ترسيخ الشراكة ع�� األطل
ً
�ىي والبناء و�التا�� سيتطلب دور أملانيا ا�جديد ثقافة اس��اتيجية جديدة، جوهرها، أوال

مليار   100واالستثمار �� شرا�ات وتحالفات قو�ة �� جميع أنحاء العالم، ثان��ا، تخصيص صندوق خاص بحوا��  

دوالر لتجه�� القوات املس�حة األملانية (البوندسف��) �ش�ل أفضل، و�عديل الدستور إل�شاء هذا الصندوق، األمر 

 �� السياسة األمنية  
ً
 جذر�ا

ً
، وثال��ا �عز�ز الدعم 1955األملانية منذ تأسيس ا�جيش األملا�ي �� عام  الذي �ش�ل �غي��ا

% من الناتج ا�ح�� اإلجما�� للم��انية 2السيا�ىي واملواد والقدرات ال�ي تحتاجها القوات األملانية من خالل استثمار  

 العسكر�ة. 

، إعادة النظر �� مبدأ را�خ للسياسة األملانية منذ عقود �شأن صا
ً
درات األس�حة. فاليوم، وألول مرة �� تار�خ  ورا�عا

أملانيا ا�حديث، تقوم بتسليم األس�حة إ�� أحد أطراف حرب دارت رحاها ب�ن دولت�ن (روسيا وأوكرانيا). وشمل الدعم 

  األملا�ي ألوكرانيا األس�حة املضادة للدبابات وناقالت ا�جنود املدرعة واملدافع والصوار�خ املضادة للطائرات وأنظمة

 جندي) �� أملانيا.  5000جندي أوكرا�ي، ومن بي��م لواء �امل ( 15000الرادار املضادة للبطار�ات، وتدر�ب نحو 

وخامسها، �عز�ز أملانيا وجودها ع�� ا�جناح الشر�� �حلف الناتو، �� ليتوانيا وتخصيص لواء �امل لضمان أم��ا، 

األ  شمال  �حلف  القتالية  ا�جموعة   �� بقوات  �ساهم  ا�جال كما  وتأم�ن  مراقبة   �� و�ساعد  سلوفاكيا،   �� طل�ىي 

ا�جوي �� إستونيا و�ولندا، كما شاركت البحر�ة األملانية �� أ�شطة الردع والدفاع �حلف شمال األطل�ىي �� بحر 
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البلطيق. و�ساهم بفرقة مدرعة وأصول جو�ة و�حر�ة �� نموذج القوة ا�جديد �حلف الناتو، بجانب شراء طائرات 

 مزدوجة القدرة.  F-35ة من طراز مقاتل

 ع�� هذه التوجهات ا�جديدة، قال شول��: "إن رسالتنا إ�� موس�و وا�حة للغاية، مفادها: نحن مصممون 
ً
وتأكيدا

ع�� الدفاع عن �ل ش�� من أرا�ىي الناتو ضد أي عدوان محتمل. وسنح��م �عهد الناتو ا�جاد بأن ال�جوم ع�� أي  

 ع 
ً
�� ا�حلف بأكملھ. كما أو�حنا لروسيا أن خطا��ا األخ�� �شأن األس�حة النوو�ة م��ور  حليف واحد سيعت�� �جوما

 لهذه ال�لمات".
ً
 وغ�� مسؤول .. وع�� بوت�ن أن ينتبھ جيدا

 خالصات
1 �� تنجح  ولم  لليابان،  واألخطر  األك��  االس��اتي��  العدو  املتحدة  الواليات  �انت  الثانية  العاملية  ا�حرب  خالل  ـ 

،  1945�� القوة اليابانية إال �عد استخدام القنابل النوو�ة �� ه��وشيما ونجازا�ي اليابانيت�ن �� أغسطس  القضاء ع 

 و�سر�ح جيشها وتفكيك مؤسسا��ا العسكر�ة. 
ً
 و�عالن استسالم اليابان �عد إذاللها عسكر�ا

الصين للثوار   
ً
اس��اتيجيا  

ً
املتحدة حليفا الواليات  فيھ  �انت  الذي  الوقت   �� اليابا�ي،  هذا  لالحتالل  الرافض�ن  ي�ن 

 وقدمت لهم أمر��ا الدعم املا�� والعسكري واللوجيس�ي لطرد الياباني�ن من أراض��م. 

 ع�� ��اية ا�حرب العاملية الثانية، ومع دخول العالم �� مخاض حرب عاملية ثالثة، الواليات   77اليوم و�عد مرور  
ً
عاما

اس��اتي�� للص�ن، لتتأكد مقولة عدو األمس صديق اليوم، وصديق األمس  املتحدة حليف اس��اتي�� لليابان وعدو  

عدو اليوم، و�بقى الرابط ب�ن املعادلت�ن هو الطرف الثالث األمر��ي الذي يمتلك القدرة ع�� إدارة التحالفات و�غي�� 

إ� العالم  لو تحولت �ل دول  التفوق والهيمنة، ح�ى  لھ استمرار  بما يضمن  التوازنات،  للعمليات قواعد  � مسارح 

 وأراض ل�حروب والصراعات. 

�ش�ل أملانيا بالفعل أهم القوى االقتصادية والسياسية والعسكر�ة �� االتحاد األور�ي، و�انت أحد أهم أوراق قوة ـ  2

، إال أن دورها 1992، ثم تحّولھ التحاد عام  1951و�قاء واستمرار واستقرار هذا االتحاد منذ بداياتھ األو�� عام  

صعودها وتحوال��ا ترتبط بمتغ��ين اس��اتيجي�ن من خارج أراض��ا هما املتغ�� األمر��ي واملتغ�� الرو�ىي، حيث �ان و 
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لهذين املتغ��ين التأث�� األهم ع�� موقع وم�انة وحدود دور وفاعلية أملانيا خالل القرن املا�ىي، و�رتبط ��ما مستقبل  

 الدور األملا�ي. 

الدور  املتحدة لغض الطرف بل ورغم ما يفرضھ هذان  الواليات  الرو�ىي قد يدفع  التحدي  ان من معوقات إال أن 

القومي  األمن  اس��اتيجية  تحوالت  بدعم  قامت  كما  ا�جديدة،  األملانية  القومي  األمن  اس��اتيجية  تحوالت  لدعم 

 ملقولة "عدو األمس صديق اليوم"، ف�ل من أملانيا واليابان �ا
ً
نتا أهم خطر�ن يواجهان اليابانية ا�جديدة، ترسيخا

 ، لك��ما اليوم أهم حلفا��ا، وأهم أوراق قو��ا �� مواجهة روسيا واحتواء الص�ن. 1945و 1919الواليات املتحدة ب�ن  
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