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 غير مسار الحرب األمريكية إلى أوكرانيا ـ هل يمكن ان ت  واأللمانية إمدادات األسلحة 

 ECCI يبوروألا جاسم دمحم، باحث في األمن الدولي واإلرهاب و رئيس المركز بون ـ

https://www.europarabct.com/?p=70550 

 

 

 

. أمريكية الصنع M1A1 ، أو دبابات أبرامز 2للحصول على دبابات ليوبارد سعت أوكرانيا 

، قائد دبابات الجيش البريطاني السابق ومحلل في المعهد الدولي للدراسات بن باري ويقول

الدبابات قد تكون حاسمة ألنه ال يوجد بديل إذا كنت تريد مهاجمة تشكيالت إن  : "االستراتيجية 

اعتماد خطوط الخنادق التقليدية في إلى  سعت روسيافي المقابل   ."عيةالعدو في مواقع دفا

خيرسون على الجانب الغربي من نهر دنيبرو في مدينة منذ أن تخلت عن  جبهات القتال

 [1].في شرق وجنوب أوكرانياقوتها العسكرية ، حيث تحاول تعزيز  2222نوفمبر

عن إرسال مركبات قتالية مدرعة  2222يناير  أعلنت الواليات المتحدة وألمانيا يوم الخامس من

ألوكرانيا لتعزيز الدعم العسكري لكييف لصد القوات الروسية بعد تحرك مماثل من جانب فرنسا 

،  سس جو بايدن والمستشار أوالف شولتفي وقت سابق في بيان مشترك بعد مكالمة بين الرئي

https://www.europarabct.com/?p=70550
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برادلي المشاة القتالية بينما ستوفر ألمانيا  قالت الواليات المتحدة إنها ستزود أوكرانيا بمركبات

 .مركبات ماردير القتالية للمشاة

 القيمة اإلجمالية للتراخيص

، من الحقا  قال مسؤولون أمريكيون إن حزمة األسلحة األمريكية ، التي سيتم اإلعالن عنها 

التي يبلغ مركبة برادلي القتالية كجزء من المساعدة األمنية  02المتوقع أن تشمل حوالي 

 [2].مليار دوالر 2.2مجموعها حوالي 

تبلغ القيمة اإلجمالية للتراخيص الفردية الصادرة عن الحكومة  األلمانية الفيدرالية لتصدير السلع 

تشمل . يورو 2.220.222.221 2222يناير  2إلى  2222يناير  1العسكرية في الفترة من 

من أجل تسريع معالجة . ارة الخارجية األلمانيةالقيمة اإلجمالية للترخيص بموجب قوانين التج

بعض عمليات التسليم ، قامت الحكومة الفيدرالية أيض ا بتيسير عمليات ترخيص معينة ، على 

فيما يتعلق بالسلع العسكرية وألسباب أمنية ، ال تقدم الحكومة الفيدرالية مزيد ا من  سبيل المثال

 [2].التفاصيل حتى يتم تسليم البضائع

 AMX-10 أنها سترسل مركبات قتالية مدرعة 2222بعد إعالن فرنسا  يوم الثالث من يناير 

RC  إلى أوكرانيا ، كشفت ألمانيا والواليات المتحدة في اعقاب ذلك، أن مركبات القتال األلمانية

 قدمت أيضاو. كية ستصل قريب ا إلى المقدمةومركبات برادلي القتالية األمري"ماردر" من طراز

   ."باتريوت"بطارية من أنظمة الدفاع الجوي لمانيا أ

بشأن تموضع فرنسا وألمانيا وأوروبا ككل في ذا ما  لساحة المعركة؟ اإلمداداتماذا تعني هذه

  هذا الصراع الذي طال أمده ضد روسيا؟

يمكن القول إن فرنسا األن هي من تقود أوروبا في مجال األمن األوروبي  وهذا يمكن أن يؤدي 

 AMX-10 RC إلى توتر العالقات مع ألمانيا جاء اإلعالن عن تزويد فرنسا بالدبابات الخفيفة

عقب اتصال هاتفي بين الرئيسين الفرنسي واألوكراني في وقت مفاجئ بالنظر إلى أن زيارة 

 .وزير الدفاع الفرنسي إلى كييف قبل أيام قليلة أتاحت الفرصة لمثل هذا اإلعالن

تصاالت حول القضايا الدفاعية والتسليمات المحدودة ، على الرغم من أن االبعض كان هناك 

الذي دعم  -فرنسا أرسلت بالفعل مدافع قيصر الهامة وساعدت في تمويل مرفق السالم األوروبي 

ا في تسليم مثل هذه المعدات العسكرية   .القوات المسلحة األوكرانية فرنسا قررت المضي قدم 

 (. AMX-10 RCs) دبابات آخريندون شركاء غربيين 
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ا بنظام دفاع جوي باتريوت ، باإلضافة إلى النظام الذي وعدت  وسوف تزود ألمانيا أوكرانيا أيض 

 Marders سيقوم كال البلدين بتدريب الجيش األوكراني على .به الواليات المتحدة في وقت سابق

Bradleys  .أن تصدر  "ووزير االقتصاد ، وقال روبرت هابيك ، نائب المستشارة األلمانية

 [2] ."األسلحة هذا قرار جيد

يبدو أن المحادثات السرية بين برلين وواشنطن وباريس بشأن شحنات الدبابات إلى كييف جارية 

واتخذت كل من الواليات المتحدة وألمانيا وفرنسا، قرارا  بعد مع مطلع عام   .منذ عدة أسابيع

   .مارديرس 22بإرسال  2222

القتالية األكثر حداثة ، خالل األشهر  Leopard 2 بدبابات Marders أوكرانيا تطالب كانت

ومع ذلك ، قالت   .2لكن الحكومة األلمانية ال تزال تعارض توريد دبابات ليوبارد   .الماضية

 .المضادة للطائرات Gepard برلين إنها تخطط لدعم أوكرانيا بدبابات إضافية من طراز

غاية ، تجري مناقشات مع دولتين ال تزاالن تمتلكان دبابات جيبارد والذخيرة التي ولتحقيق هذه ال

ا مضاد ا للطائرات 22قامت ألمانيا بالفعل بتسليم   .تحتاجانها  أثبتت صواريخوقد   .نظام 

Gepards   فعاليتها بشكل خاص في إسقاط الطائرات الروسية بدون طيار ، ومعظمها من

  [0] .تصميم إيراني

 رد فعل سياسي عنيف يواجه المستشار األلماني شولتس 

يواجه المستشار األلماني شولتس رد فعل سياسي عنيف من أحزاب المعارضة وأعضاء تحالفه 

على الرغم من أن عناصر من الحزب  .بشأن مسألة إرسال معدات عسكرية أثقل إلى أوكرانيا

عن تزويد أوكرانيا بأسلحة أثقل خشية أن  االشتراكي الديمقراطي اليساري التابع لشولس أحجموا

   .يزيد ذلك من خطر المواجهة بين الغرب وروسيا ، ال يتفق الجميع

انضم حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر الليبرالي ، وكالهما عضو في ائتالفه ، إلى 

 .معارضة يمين الوسط في حث شولتز على إرسال دبابات وعربات قتال مشاة إلى أوكرانيا

أنهم يرون الحرب في أوكرانيا تهديد ا وجودي ا ألمن أوروبا ]أوضح مسؤولو أوروبا الشرقية 

ا عسكري ا   [6]  .[وصراع ا قد يمتد إلى ما وراء حدود أوكرانيا إذا حققت روسيا نصر 

أن الحكومة األلمانية سلمت أنظمة  2222ديسمبر  12أعلن رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان يوم 

 :RTL زيمرمان لتلفزيون -أغنيس ستراك -وقالت ماري  .اوتزر إضافية إلى أوكرانيامدفعية ه

 ."مدفع هاوتزر ذاتية الدفع 22تم تسليم المزيد من أنظمة المدفعية هاوتزر، في غضون ذلك ، "
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بأنها واحدة من أقوى أنظمة  (PzH 2000) األلمانية الصنع 2000 تُعرف مدافع الهاوتزر

ا إن الحكومة تخطط إلرسال  المدفعية أضافت  Gepard دبابات إضافية من طراز 7أو  6أيض 

بعد اكتمال الترقيات من قبل  Gepard سيتم تسليم خزانات  .المضادة للطائرات إلى أوكرانيا

كانت ألمانيا حليف ا قوي ا  .Krauss-Maffei Wegmann (KMW) الشركة المصنعة األلمانية

من ( مليار دوالر 2.11)وتعهدت بتقديم ما قيمته ملياري يورو  ألوكرانيا في حربها مع روسيا

 .األسلحة والمعدات التي سيتم شراؤها هذا العام من شركات الدفاع األلمانية

إلى  2222دعت وزيرة الخارجية األلمانية أنالينا بربوك أوروبا والغرب يزم الخامس من يناير 

في مواجهة حرب  2222كرانيا في عام مواصلة الوقوف عن كثب والتضامن إلى جانب أو

 .العدوان الروسية

 قيادة قوة الرد السريع التابعة للناتوتتولى ألمانيا 

وفي هذا . 2222وفي هذا السياق تولت ألمانيا قيادة قوة الرد السريع التابعة للناتو في بداية عام 

من القوات البرية  11022العام ، سيتألف ما يسمى برأس الحربة للتحالف العسكري من حوالي 

وتأتي القوات األخرى من بلجيكا وجمهورية   .جندي 2222يقدم الجيش األلماني حوالي   .وحدها

 )يٌطلق عليه رسمي ا اسم     .التشيك والتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج وسلوفينيا

VJTF  وهي تعتبر رأس الحربة لحلف الناتو رد ا على ( قوة المهام المشتركة عالية االستعداد ،

ا أساسي ا في  2212أول أزمة كبرى في أوكرانيا بعد عام  وأصبح منذ ذلك الحين عنصر 

  [7].ميزتها الخاصة هي درجة استعدادها العالية . استراتيجية الردع ضد روسيا

 ي إعادة بناء أوكرانيا منصة المانحين للمساعدة ف

  October 2022 24تمت مناقشة إعادة إعمار أوكرانيا في مؤتمر دولي للخبراء في برلين يوم

وأكد المستشار األلماني  .استضافته رئاسة ألمانيا لمجموعة السبع ومفوضية االتحاد األوروبي  

والذي يقدم اآلن دعمه  شولتس أنه ال يمكن تحقيق ذلك إال من قبل المجتمع العالمي بأسره ،

 .ألوكرانيا

وفي مؤتمر الخبراء الدولي حول إعادة اإلعمار، أكد المستشار أوالف شولتس ورئيس مفوضية 

يجب أن نكون : "االتحاد األوروبي أورسوال فون دير الين على أوكرانيا المساعدة طويلة األجل

خطة مارشال للقرن الحادي  نشاءحريصين بشأن إجراء مقارنات تاريخية، ولكن هذا ال يقل عن إ

إن حرب روسيا :" وقال شولتس ." إنها مهمة ستستغرق أجياال  ويجب أن تبدأ اآلن .والعشرين
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ضد أوكرانيا ، التي تنتهك القانون الدولي ، تسببت بالفعل في خسائر تقدر بمئات المليارات من 

وشدد المستشار  ".تستغرق عقود االيورو ، وكان الدمار ال يقاس ، مضيف ا أن إعادة اإلعمار س

 يمكنها االعتماد على دعم المجتمع الدولي لكن أوكرانيا ليست وحدها في هذه الحرب،: "االتحادي

".[2] 

 ما مدى أهمية هذا المحور في الجيش األلماني واألمني؟

كان هذا   .أعادت ألمانيا تحديد سياساتها المتعلقة بالطاقة واألمن، فضال  عن موقفها تجاه روسيا 

التحول إجراء  طارئ ا رد ا على غزو أوكرانيا وخرق سياسات الدولة السابقة للحوار مع روسيا 

خفضت برلين اعتمادها على الغاز الروسي والتزمت وقد   .واستثمارات محدودة فقط في أمنها

في  2لرفع اإلنفاق الدفاعي إلى ( مليار دوالر 87.2)مليار يورو  122بصندوق خاص بقيمة 

من بين  .وسد الثغرات في الجيش األلماني -وهو معيار الناتو  -المائة من الناتج المحلي اإلجمالي 

من الواليات  F-35 االستثمارات األخرى ، ستحصل ألمانيا على طائرات مقاتلة من طراز

لنووية المتحدة وتواصل مشاركتها في المشاركة النووية ، وهو التزام من ألمانيا بنقل األسلحة ا

 [8].األمريكية في حالة وقوع هجوم نووي

إنها في الواقع واحدة من أقدم المركبات  القتالية هي ليست مركبة جديد،" ماردر"إن مركبات 

على الرغم من عمرها ال تزال واحدة من أفضل المركبات  Marder لكن  المشغلة في العالم،

ا لتوازنها في السرعة  قادرة على  وهي. والحماية والقوة النارية والقدرة القتالية في العالم نظر 

مواكبة دبابات " ماردر"ميال في الساعة أثناء حمل ثالثة طاقم وستة مشاة، يمكن ل 22التنقل 

التابعة للجيش األلماني ، وإنزال المشاة في منتصف معركة باألسلحة النارية ، ثم دعم  "ليوبارد"

  .المشاة بنيران المدافع والصواريخ

مقارنة خاصة بالمركبات األحدث واألقل  " ماردر"على سبيل المكافأة ، يمكن االعتماد على 

ا استحوذ على مئات من . األلمانية  Puma IFV مواصفات مثل يٌذكربأن الجيش األلماني مؤخر 

جميع  فشلت او توقفت بعد أن ان -" ماردرز"واستبدل بعضها بآخر قديم من طراز  -البوما 

" ماردر"إن تعود وقت واحد ألسباب  المشاركة في مناورات الناتو في 12الـ "بوما"مركبات 

 [12].إلى الحرب العالمية الثانيةيعود تصنيعها 

 

 



6 
 

 النتائج 

ا ، لكن فرنسا ، أكثر من من السابق ألوانه معرفة تأثير القيادة الفرنسية في أوروبـ بدون شك انه 

ا قيادة الطريق إلى األمام ألمانيا يُعد  .، استولت على األهمية إلثبات أن بلد ا أوروبي ا يمكنه أيض 

إثبات موثوقيتها كشريك وراء أوكرانيا شرط ا أساسي ا لسماع صوتها عندما يحين الوقت لتصميم 

 .بنية أمنية أوروبية جديدة جنب ا إلى جنب مع أوكرانيا وحلفاء الناتو

ا وقابلية تدورعلى الخطوـ  ط األمامية في دونباس ، حرب استنزاف بطيئة عبر مواقع أكثر رسوخ 

مع استمرار تضاؤل قدرات الدفاع الجوي األوكرانية ، سيتعين على   .للدفاع عما شوهد من قبل

كييف اتخاذ قرارات صعبة لتحديد األولويات إما لحماية المدن من القصف االستراتيجي الروسي 

   .مواقع الخطوط األماميةأو الدفاع عن 

رية القادمة من الواليات ستكون بطارية صواريخ باتريوت التي قدمتها ألمانيا ، إلى جانب البطاـ 

، حاسمة بالنسبة ألوكرانيا لحماية مدنها وتأمين مكاسب تم تحقيقها بشق األنفس بينما تدافع المتحدة

 .يقوم بها الروسفي الوقت نفسه ضد العمليات الهجومية المحلية التي 

حول األلماني ـ هنالك تنسيق ألماني أمريكي وفرنسي أمريكي مع غياب حلقة التنسيق الفرنسي 

إرسال األسلحة إلى أوكرانيا، ويبدو ان هناك تنافس فرنسي ألماني في موضوع إمدادات األسلحة 

روبي، بدال من ان يكون إلى أوكرانيا من أجل ان تضع نفسها في المقعد المتقدم لقيادة االتحاد األو

 .هناك محور فرنسي ألماني

ـ تراهن أوكرانيا في حربها على الحصول على أسلحة متطورة جدا لمواجهة القوات الروسية 

بجانب صواريخ " جيبارد"و " وليبورد" "ماردر" على الجبهات ابرزها مركبات قتالية 

  .األمريكية األلمانية"باتريوت"وكذلك بطاريات " جافليين"

ـ إن نوعية األسلحة خاصة منظومة باتريوت، ربما ال تستطع ألمانيا والواليات المتحدة تقديمها 

بالعدد الكافي والوقت المطلوب، وذلك يعود الى وقت صناعة هذه المنظومات، كونها اصبحت 

شبه مفقودة من المخازن، الى جانب الكلف، ناهيك ان هذا النوع من منظومات الدفاع الجوي 

 .اليمكن ان تغطي مساحة أوكرانيا الواسعة

ميدانيا  على جبهات القتال، واعتماد تكتيك الضربات النسبي " الجمود" ـ تستغل روسيا األن حالة

ن الروس، مع الصاروخية على المدن األوكرانية، تعطي الكثير من استعادة قدرة المقاتلي

لروسية، بعدد المقاتلين وادخال أسلحة اكثر رده جدا ، ان يكون هناك تعزيز للقوات ااحتماالت وا
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تطوراُ في حرب أوكرانيا، لتنتقل روسيا من حالة العملية العسكرية الواسعة ربما إلى حالة 

 .الحرب

وأبريل  سهر مارشخالل في حرب أوكرانيا، فمن المرجح " الردع والردع المصاد"ـ رغم مبدأ 

انخراط دول جديدة في الحرب، و ورط ، ان تنتقل الحرب، الى مستوى آخر، وهو ت2222

وتصعيد التهديدات بين روسيا والناتو، بالتوازي مع استمرار فرصة المحادثات المباشرة مابين 
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