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  –   خطير   عالم   ألمانيا في   : الفعل   نهاية رد  مع  *:  أشبروككاثرين كلوفر 
دة  معق  الالجديدة  األلمانيةة للحكومة ة السياسة الخارجي  مهم  حول  

   **     فرض تغييرات عميقةتالتي و تاريخيا  
 

 فضل هللا وحامدة تقديم وترجمة فادية فضّ 

   مدخل: 

  حكومي   تغيير  إلى   ، 2021أيلول/سبتمبر   26 في   ( البوندستاغ )   األلماني   البرلمان  انتخابات  أفضت 
  الحكم  تاريخ   في   األولى   ة للمرّ   الفدرالية،   الحكومة   وتتكون   شولتس،   أوالف   الجديد  المستشار   بقيادة 

  ضر الخ    وحزب  المستشار(   )حزب  الديمقراطي   االشتراكيّ   الحزب  أحزاب:   ثالثة   من   ، االتحاديّ 
  وتكوين   المؤتلفة،   لألحزاب   ادمة الق   األربعة   للسنوات  الحكم   وثيقة   نشر   ومنذ      . الحرّ   الديمقراطي   والحزب
  على ألمانيا اتخاذه في ظلّ   الذي يجب    عن الطريق النقاشات والدراسات  ف  تتكثّ   ، الجديدة   الحكومة 

الم    التعقيدات   كلّ  تحيط  حتملة  والتهديدات  الدوليّ   التي  العالميّ مع    بالوضع  الطارئة التغييرات    ة 
مدير معهد    ا قد قدمنا مداخلة مايكل برزوسكا ة المداخالت واألبحاث، وكنّ ونتابع نحن بدقّ   . والقادمة 

، بعنوان "التعاون وضبط النفس، من أجل سياسة  أبحاث السالم وسياسة األمن في جامعه هامبورج 
 . ة جديدة" أمنية ألمانية أوروبيّ 

الجمعيّ نقدّ هنا   مديرة  أشبروك،  كلوفر  كاثرين  مقال  الخارجيّ م  للعالقات  األلمانية  برلين  ة  في  ة 
(DGAPو ،)  ة في أمريكا واالتحاد األوروبي، والمقال  ة الهامّ المراكز البحثيّ باحثة سابقة في العديد من  هي

 . 2022شباط / يناير/ فبراير  –كانون الثاني    1العنوان أعاله، صادر عن مجلة السياسة الدولية العدد  ذي  

في اإلدارة أو على    سواء ،  من األفكار ويقترح العديد من التوجهات االصالحية   م المقال باقة  يقدّ 
السياسة الخارجيّ  ز فيها على ضرورة التكامل ما بين اإلدارات المختلفة والتعاون  يركّ و ،  ة صعيد 

مكتبها  في عهد المستشارة أنجيال ميركل، كان  " ــ    دور وزارة الخارجية   وي برز ف فيما بينها،  المكثّ 
أدّ  مما  الخارجية،  السياسة  ويقرر  تهمي يسيطر  إلى  سيتغيّ   ش ى  هل  الوزارة،  مع  دور  الوضع  ر 

مكتب    بالتعاون الوثيق مع و وضرورة تكاملها مع اإلدارات األخرى    ( ــ ترجم )الم ؟ " الحكومة الجديدة 
القادمة   المستشار،  الفترة  في  به  القيام  ألمانيا  على  المفروض  الدور  تتزاحم  لتأدية  األفكار    . 

 طرق.   قراءة ترى ألمانيا على مفترق  مع    ات، الملفّ للعديد من  والمقترحات  

 لى النص إ 
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كورونا    ر متحوّ   يزيد  كما    ، في بداية حكومة أوالف شولتز   كبير   ة حتمل للسياسة الخارجيّ التهديد الم  
العالميّ  اليقين  عدم  حاالت  من  يؤدي  التالي  مما  االقتصادي   تباطؤ لى  إ ة،  في    ، االنتعاش  ويتسبب 

التوريد  توقّ  على    روسيا ضغوطا  ممارسة  و   ، األلمانية   ة الصناع   على   الطلبيات   وانهيار ف سالسل 
لى جانب  إ القوات على الحدود مع أوكرانيا،    ها مع نشر   عسكريا  ، و الغرب في الدول المجاورة لها 

الهجمات اإللكترونية وحمالت التضليل واإلضعاف المستهدف للحدود الخارجية لالتحاد األوروبي  
عقوبات  لتطبيق  حلفاء الناتو  واستعداد  من خالل تدفقات الهجرة الخاضعة للرقابة عبر بيالروسيا.  

ودبلوماسية، و  واقتصادية  الدفع األوروبي  رافعته هو  سياسية  من  والتصعيد هو  .  SWIFTنظام 
في شتاء بارد، لحظة انتقالية  وتعتبر أزمة الطاقة  دون مواجهة عسكرية.  من  مصلحة روسيا حتى  

 مواتية من الناحية التكتيكية بالنسبة لبوتين. 

مازال عليها أن    لكن   - السلطة   زمام    استلمت  أي    -   السرج   على   اآلن   حكومة ألمانيا الجديدة أصبحت  
  . ا  رائد   ا  اختبار  فرنسا وتواجه    داخليا في أمريكا،   الديمقراطية   الرسمي. ت ضعف   عملها ملفات    تفرز 

في    يمان اإل ضعف   القانون  دولة  سيادة  استغالل  ا فر إ و أوروبا،  بفاعلية  في  والمجر  بولندا  ط 
 بعدم االستقرار.   الصديقة، بل باتت محاطة  أوروبا لم تعد محاطة بحلقة الدول  كما أن  ديمقراطيتهما.  

قدرة الغرب على اتخاذ القرار من خالل مناورات في المجال    ا ، الصين أيض   في األفق البعيد، تختبر  
الشركات الغربية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات؛ كما    الجوي التايواني والهجمات اإللكترونية ضدّ 

 أيضا . ين الهندي والهادئ وبحر الصين الجنوبي للخطر  ة في المحيط المصالح االقتصاديّ ض  تتعرّ 

بالنسبة    ا  ها قريبة جد لكنّ و راء اتفاقية االئتالف،  ق  ل كذلك  تبدو الصين بعيدة بالنسبة للناخبين األلمان و   
هددة، فسيكون كذلك االقتصاد الغربي، الذي يعتمد على أشباه  األلمانية. إذا كانت تايوان م  للصناعة 

ة من  سوف يستغرق األمر من أوروبا ثماني سنوات إلنتاج نفس الكميّ و الموصالت عالية األداء.  
 لالقتصاد العالمي.   ليا  الموصالت التي تصنعها تايوان حا   هذه 

عبر األطلسي: فهو لم يعد ضمانة أساسية ألمن وازدهار رابع أكبر    لمعوق الشريك ا   ليوم ثم هناك ا 
عالميّ  عقود.  اقتصاد  منذ  كان  كما  صعبة  ،  موازنة  عملية  ألمانيا  تواجه    تشابكها ل   ا  نظر كما 

التحوالت السياسية المحلية في  يه  تعن   وكذلك ما االقتصادي العميق مع الواليات المتحدة والصين.  
يمكنه   حيث   ، المتحدة الواليات   بايدن ال  أو على    الرئيس جو  الشروط    ، فقط دفعات  بسهولة  سحب 
قرر إجراء انتخابات  والنتيجة غير مؤكدة، حيث من الم    - ة التي فرضتها إدارة ترامب  االقتصاديّ 

تتوقع واشنطن أن تصبح الحكومات  .  من قدرة بايدن على التصرف   ما قد يحدّ في الخريف م    رائدة 
قارته األوروبيّ  في  العمل    ، ا ة  على  قدرة  أفغانستان    مع أكثر  توضح  األوروبي.  واالتحاد  الناتو 

األمني  الحلفاء  (  AUKUS)   والتحالف  على  الهيمنة  منطق  تطبيق  تواصل  المتحدة  الواليات  أن 
 ". ن تتبعوا أ يمكنكم  الهجمات الدبلوماسية عبر األطلسي: "نحن نقرر.    الغربيين على الرغم من كلّ 

  لى إ و قات الهجرة، اإلرهاب، الفساد، الشكوك النووية من إيران إلى الصين  ر المناخ، تدفّ الوباء، تغيّ 
مشاكل  ال لصراع القوى العظمى،    باإلضافة إلى التحديات الجيوستراتيجية تنشا     –   الهند وباكستان 
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بنية  ب  ة فحسب، بل يتطلّ ب التعامل معها إرادة سياسية وموارد ماليّ . ال يتطلّ أيضا  عابرة للحدود  
هذا    تطويرها موضع تساؤل. كلّ   كما أنّ   -   أيضا    تعددة األطراف موثوقة واتفاقات فاعلة ة م  مؤسسيّ 

برلين   تخطيط  بشأن  اليقين  عدم  من  متوقّ   باإلضافة   - يزيد  "مفاجآت  وجود  )بازمان/  إلى  عة" 
 1.   (Bazerman/Watkins)واتكينز( 

ئتالف الثالثي يواجه   يجب  حيث    : تاريخيا  عقدة  همة م  في الحكومة الفيدرالية م    بتكر، الم    التاريخي   اال 
يمكن أن تكون    مضى. ال   أن تتشابك إجابات السياسة الداخلية والخارجية اآلن أكثر من أي وقت  

باستمرار. في أوقات    عا  إذا عملوا م   إالّ   ، سواء   السياسة ذات مصداقية للناخبين والحلفاء على حدّ 
ّ   فقدان   تكون المصداقية أعظم خير.   ، السريع   السياسي   قة الث

   الة الد    لمانيا المرساة أ 

نتيجة للوباء ومع خطط   وكذلك على المجتمع واالقتصاد.  عميق   سيكون لعواقب العمل الدولي تأثير  
إعادة هيكلة النظام االقتصادي األلماني واألوروبي، بناء   يجب  كما  ،  أيضا    التعامل مع تغير المناخ 

  األوروبية األساسية للتكامل والتنسيق، واللوائح والتشريعات والمعايير والقواعد   ى على نقاط القو 
، فإن االتحاد األوروبي  بقوة يتغير  حول أوروبا  في حين أن العالم  تعريف بروكسل للسلطة.    حسب   - 
المبادئ األساسية لسيادة    لقد أصبحت   ويتعين عليه إعادة تعريف نفسه.   أيضا ،   من الداخل   تصدع ي 

  –   المدّ   كمرساة في هذا   أساسيا    ا  أن تؤدي دور   من ألمانيا   ع متوقّ   . القانون والديمقراطية على المحكّ 
د  ليس مجرّ و   ، توضح مصالحها عليها أن    فإنّ   من السالم والحرية واالزدهار،   ما  عا   70أكثر من  بعد  

   التفاعل فقط. 

ذلك،    . ومع لفترة طويلة   على تحقيق االستقرار في أوروبا   ا  كان الدور القيادي التفاعلي أللمانيا قادر 
الماضية،   القليلة  السنوات  التي حدثت في  تلك  تمّ   ، أعمق   آثارا  تترك  سوف  فإن األزمات مثل    إذا 

رجعيّ  بأثر  معها  كا   التعامل  للوباء، فقط.  بحاجة  أوروبا  أكثر    نت  لالتحاد  المالي  اإلطار  لجعل 
ال مع  و معاصرة،   حقيقي.    أنه  مالي  اتحاد  اآلن  حتى  بيالروسيا   ت  يثب يوجد  في  على    الوضع  أنه 

المصداقية    تأتي   . الرغم من بعض االتفاقيات، ال تزال المشاكل الحقيقية للهجرة واللجوء دون حلّ 
 التعلم من األزمات.   حين الحقيقية  

تمّ  والذي  الخارجية،  السياسة  في  الشبكي"  "النهج  لمؤيدي  عليه   بالنسبة  اتفاقية    ا  كثير   التعاهد  في 
يريد التحالف أن ينفق على هذا أكثر مما ينفق على  .  ا  الدروس األولى ستأتي مبكر   االئتالف، فإنّ 

 
أو ظرف ا يتم فيه تهميش األزمات التي يمكن تجنبها من أجل تلبية السياسات االقتصادية واالجتماعية. عّرف    مفاجأة المتوقعة" حالة  تصف "ال - 1

بمرور الوقت، من    ءا  تزداد سو  -بعض الناس على علم بها ، ها مشاكل على األقل ماكس إتش بازرمان ومايكل د. واتكينز "المفاجآت المتوقعة" بأنّ 
لم يتم تحديد أولوياتها من قبل صانعي القرار الرئيسيين أو لم يتم الحصول على استجابة   إذاالمحتمل أن تنفجر في نهاية المطاف في أزمة، و

مؤلف وباحث يركز عمله على   ، 1955غسطس أ آب/ 14من مواليد ، ماكس هال بازرمان) سريعة بما يكفي لمنع حدوث أضرار جسيمة.

مؤلف كندي المولد كتب عن القيادة والتفاوض. وهو أستاذ القيادة والتغيير التنظيمي  ، د. واتكينز لمايك (( التفاوض واالقتصاد السلوكي واألخالق.

 ، )المترجم(. ) في المعهد الدولي للتنمية اإلدارية في سويسرا
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في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي يجب أن يكون للدبلوماسية والتنمية    3  أهداف ويلز للناتو؛ 
االعتماد على الخبرات    ومع ذلك، فإنّ   للدفاع وحده.   التعهد بها   ، التي تمّ في المائة   2والدفاع بدال  من  

وليس   التحديات  منظور  من  التفكير  يمكنها  لالختراق  قابلة  بيروقراطية  سيتطلب  اإلدارات  عبر 
 العمليات فقط. 

هذا    ومع ذلك، فإن  . رقعة شطرنج ك وليس  شبكة  بمثابة  اعتبار العالم  وجوب  يفرض وضع التهديد  
 . ا  أيض   – المعاش    الثقافي ـ   يتعارض مع الواقع 

الم     من  ألمانيا   فترض كان  لعام    في  الدفاع  األبيض حول  الكتاب  يكون  بتنفيذ    طا  مرتب   2006أن 
إعادة إحياء الفكرة في الكتاب األبيض حول مستقبل    2016في عام    تمّ   استراتيجي.   التشبيك" بشكل  " 

األلماني.   غ  و الجيش  دعمه  على  يتم  لم  أللمانيا:  الجديدة  المسؤولية  حول  ميونيخ"  "إجماع  رار 
كي" لوزارة الخارجية بسبب الثقافة  ب  عملية، فشلت محاوالت اشتقاق إصالح كامل "ش    باستراتيجية 

و الداخلية  القو المسؤوليات  ،  وألعاب  الحزبية    ى اإلدارية  السياسية  والمؤامرات  الوزارات  بين 
للغاية. كلما أصبحت اإلدارات    كبير    وعمليات صنع القرار التي تطورت بمرور الوقت لها تأثير  

  ة في السنوات األخيرة )االقتصاد والدفاع والمالية(، وكلما جعل ة للقضايا الدوليّ الفردية أكثر أهميّ 
الرؤساء في سياق رئاسات مجموعة السبع    ار قضايا السياسة الخارجية مسألة تخصّ المستش   مكتب 

 وزارة الخارجية. مع  اهتمامهم بالتنسيق    قلّ ومجموعة العشرين ومجلس االتحاد األوروبي،  

 : القومي   استراتيجية لألمن  

ّ ت    استراتيجية األمن القومي التي  اتفاق االئتالف وثيقة إعالن نوايا. ومع ذلك، يجب أن تكون    ل مث
 قادرة على تحقيق نتائج ملموسة.   ، يطبقها التحالف للعام المقبل 

تت    التي  المصالح  وإعالن  األهداف  تحديد  تعني  استراتيجية  إلى    هيبها إن صياغة  بالنظر  ألمانيا، 
المناسب  ستستمر الجمهورية الفيدرالية في التصنيف غير  ومع ذلك، بدون استراتيجية،  تاريخها.  

 من األحوال أو تتطلع إلى المستقبل.   حال    ة تفاعلية ال تتعلم بأيّ للحلفاء وسكانها وللعالم كقوّ 

القومي،  لألمن  استراتيجية  صياغة  أجل  يسمح  ثمّ   من  مما  الهيكلي،  التشكيل  إعادة  إلى  حاجة  ة 
الوزاري،    للمبدأ الوزاري والتسلسل الهرميّ   ر االستراتيجي في نظام يفصل فيما عدا وفقا  بالتبصّ 

في ضوء المشاكل المتداخلة المتعددة،  من التباطؤ، بل وسرعة مؤسسية أقل.    ضئيل    مع وجود قدر  
 : ما يلي   على تحقيق على وجه التحديد ة األلمانية قادرة  يجب أن تكون السياسة الخارجيّ 

. كجزء من جهاز أمني  عد نظر استراتيجي حقيقي وب    االبتعاد عن السيادة الوزارية، تنسيق سريع، و   
تحليلي واسع النطاق  ولكن بدعم  ،  مكتب المستشار   في   ق  نس م  وظيفي، يجب أن يكون هذا هو المحور:  

لة المباشرة  الوزارات ذات الصّ   من خالل إمكانية التجانس الوظيفي مع كلّ   من وزارة خارجية، والتي تعمل
 .والشؤون الرقمية والنقلــ وزارة الدفاع، ووزارة المناخ ــ واالقتصاد، 
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الحكومة  على  المفاوضات   سيتعين  من  أسابيع  الكثير،    ، بعد  )تطيق(  المناخ  \   هابك " أن  وزير 
ت  واالقتصاد")المترجم(  أن  يجب  ع .  المنصوص  األهداف  أنها  ن صاغ  على  التحالف  اتفاق  في  ها 

، يجب أن تكون عملية العمل الوظيفية واإلطار المؤسسي قادرين على مناقشة هذه  مصالح؛   عندئذ 
الفرديّ األهدا  الوزارات  والتي ستكون  تنفيذها ة  ف،  برلمانية و   ، قادرة على  .  أيضا    بدعم من عملية 

ذلك،    في و  الواقعية    فإنّ غضون  أن  و   - معقد    الوضع صحيح    .  بمطالبها   دم تقّ ت السياسة  لكن يجب 
 . عا  سري   تفاعل ال   يكون 

. عندما تكون الخطوط السياسية  ما  سيتعين على الحكومة الفيدرالية أن تلتزم باستراتيجية أكثر إلزا 
الحزبية واضحة في اتفاق التحالف، يجب إجراء التحسينات بسرعة في ضوء الواقع اليومي: انظر  

 )يتم أخذ سيناريوهات تهديد بوتين في االعتبار( إلى روسيا  

الناتو واالتحاد األوروبي( أو أوكرانيا )لم تتم    أردوغان ضدّ   أخطاء تركيا )يتم التقليل من أهمية    
ألن اتفاق  وهذا من شأنه أن يجبر األطراف الثالثة على التحلي باألمانة،  (.  2مناقشة نورد ستريم  

م مقترحات تكتيكية ملموسة لجميع عالقات القوى الكبرى في التجارة وسياسة المناخ  االئتالف يقدّ 
 وكذلك لسيادة القانون. 

هناك استعداد للرد  بتعاد عن سياسة أنجيال ميركل التجارية.  ا ، اال واضح   عامل مع الصين الت   يبدو 
، حتى  لتحرك بشكل أكثر منهجية على الصين األكثر عدوانية، للسماح لجميع الروافع السياسية با 

هذا    من القوة األخالقية لحقوق اإلنسان إلى السياسة التجارية.   - بشكل جماعي مع شركاء مختلفين  
هذا هو إلى حد بعيد   هداف اإلستراتيجية مباشرة بالسياسة األوروبية. ألنّ األ يجعل من الممكن ربط 

على    يا  ال يمكن أللمانيا سوى ضمان قدرتها على العمل دول التفاقية التحالف:  حا   الخط األكثر وضو 
 األوروبي.   التشابك المدى الطويل داخل  

 ة: استراتيجي   الصين: التكتيكات تصبح  

كما    - تكتيكي لتحقيق التوازن مع الصين في مكان آخر في اتفاقية التحالف    على حلّ   يمكن العثور 
على المبادئ التوجيهية الفعلية للعمل فيما يتعلق بالصين والواليات المتحدة األمريكية    العثور   لم يتمّ 

 المحلي من اتفاق االئتالف. وروسيا في قسم السياسة الخارجية، ولكن باألحرى في القسم  

أنّ  على  بكين  مع  العالقة  إلى  النظر  اآلن  لألطلسي،  يجب  عابرة  منظور  ها  من  التفكير  من  بدال  
بالتحالف مع الواليات المتحدة األمريكية، تريد ألمانيا وضع معايير    االعتماد على الذات التجارية. 

البيئية واالجتماعية  القضايا  الحالي    لالستثمارات األجنبية في  الصين من دورها  من أجل إخراج 
التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،  كصانع المعايير الدولية )خاصّ  في  و ة في قطاع 

المتحدة،   أيض األمم  المستقلة   ا  ولكن  الهيئات  اإلنسان في  في  لحقوق  المستمرة  االنتهاكات  تعني   .)
التصديق على اتفاقية    التجارة، شينجيانغ وهونغ كونغ، وكذلك الديناميكية في   بالفعل  أنه ال يمكن 

(. تريد الحكومة حماية الشركات األلمانية واألجنبية  CAIاالستثمار بين االتحاد األوروبي والصين ) 
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فيما يتعلق بالسياسة األمنية، فإن وجود  أما  حماية االستثمار.  من هجمات الصين من خالل زيادة  
من أجل مواجهة سياسات الحصار    ا  في األمم المتحدة يعني ضمني لالتحاد األوروبي  مقعد محتمل  

 التي تفرضها روسيا والصين هناك. 

 ترياق "البوابة العالمية" 

وكذلك األنظمة البيئية التكنولوجية    الصراع الهجين وضع معايير مفتوحة،   لمكافحة   تريد الحكومة 
وهي إشارة    - )على سبيل المثال من الصين وروسيا(  األوروبية في مكافحة الهجمات اإللكترونية  

توسع   حول  الطويل  هواوي  نقاش  إلنهاء  بالسياسة    5G / 6Gواضحة  يتعلق  فيما  الدولة.  في 
نقل تقنيات المراقبة إلى الصين. يجعل "استقرار نظام خريطة الطريق"   الصناعية، تحظر المعاهدة 

  ا  كون قادر ي ، والتي يرغب المرء في أن  2023البنية التحتية الرقمية الحيوية مرئية بحلول عام  
بشكل   حمايتها  ضدّ   على  كفاءة  اإللكترونية    أكثر  نهج  أيضا  وهنا    - الهجمات  يساعد  أن  يمكن   ،
مبادرة الحزام والطريق الصينية.    تحاد األوروبي، "البوابة العالمية"، في صدّ االتصال الخاص باال 

، يمكن العثور على نهج حقوق اإلنسان والقيم في سياسة الصين في الفصل التجاري )حظر  ا  أخير و 
من   االستثمارات  فحص  يجب  آخرا ،  وليس  وأخيرا   الجبري(،  العمل  من  المنتجات  استيراد 

 قانونيا .   ، ج في البنية التحتية الحيوية )الصينيين( في الخار 

واضحة،  اإلدارات  بين  والمشتركة  التكتيكية  األفكار  المتحدة    أصبحت  والواليات  لروسيا  بالنسبة 
تنسيقات جديدة    وأوروبا،  تصميم  في  الحكومة  ترغب  الواضح كيف  غير  فجوات. من  هناك  لكن 

ولكنه    الطاقة، عبر المحيط األطلسي مثل منتدى المستقبل األلماني األمريكي، وهو شراكة في مجال  
 . 2يستثني نورد ستريم  

هذا يجب أن يكون  لكن ال توجد استراتيجية حقيقية. و   - ، هناك ثروة متزايدة من األفكار  عام    بشكل  
مدعوما  بنظام يعمل بنشاط على تعزيز التبادل بين الوزارات ويعيد تحديد كفاءة المبادئ التوجيهية.  
هناك ثالث احتماالت تبدو معقولة: أوال ، على المدى القصير، رفع مستوى وتوسيع مجلس األمن  

اء مجلس جديد لألمن القومي،  ، على المدى المتوسط، سيؤدي ذلك إلى إنش ثانيا  الفيدرالي الفعلي.  
تنسيق مع كفاءات متخصصة موسعة  ثالثا  و  أ  الخارجية كهيئة  تنظيم وزارة  ودعم واضح  ، إعادة 

وليس فقط من خالل زيادة الميزانية االتحادية. يصعب الوصول إلى    -   المستشار من  من البرلمان و 
 جميع الخيارات بسرعة، لكنها ضرورية على المدى الطويل. 

على الجمع بكفاءة بين جميع    ا  يجب أوال  أن يكون مجلس األمن الفيدرالي الذي تمت ترقيته قادر 
، يجب  على توفير منظور تكاملي عمل  وبقدر ما ي   - مجاالت السياسة من منظور السياسة الخارجية  

.  والشؤون الرقمية على استشارة الوزارات المتخصصة للهجرة والالجئين والصحة  ا  أن يكون قادر 
عن أهل العلم  من قبل ممثلين  - على الوضع الحالي  ا  اعتماد  - يجب توسيع الخبرة السياسية بمرونة 

ي.  من أجل التمكن من تقييم التحديات بشكل كلّ األعمال التجارية والمجتمع المدني  من و لماء الع من 
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لكن: الهيئة التي وافقت حتى اآلن بشكل أساسي على صادرات األسلحة يمكن أن تكون في أفضل  
 مؤقتا . األحوال حال   

؛ على غرار  وخارجيا    يا  على أي حال، فإن إنشاء مجلس لألمن القومي سيكون أكثر مصداقية داخل 
الواليات   في  في ذلك  التنفيذية،  السلطة  من  كجزء  الوزارات    عملية   المتحدة  مع  مستمر  تبادل 

المجهزة بصالحيات جديدة،   يكون  أ لى  إ ضافة  إ المتخصصة،  باإلدالء    ما  دائ ن  برلماني  التزام  مع 
تجميع الموارد عبر وبين الوزارات، أي جعل الخبرة الحقيقية    قادرا  على بشهادته. يجب أن يكون  

 .االستراتيجي   االستشرافي خلية والخارجية قابلة لالستخدام  في السياسة الدا 

 إعادة التفكير في الدبلوماسية 

ولكن خلف مثل هذه المؤسسة الجديدة أو المتطورة ذات التفكير االستراتيجي، يجب على أي حال  
 .  قادرة على التطوير ة و أن تكون هناك وزارة خارجية قويّ 

ّ   -   أن    ا  يرى شركاء التحالف أيض  سقة للمناخ"  يأمل المرء في ذلك، إذا أنشأوا "سياسة خارجية مت
من السياسة الخارجية الرقمية الوظيفية باإلضافة إلى الوظائف    أو "قانون دولي لإلنترنت" كجزء  
من التسلح لتطورات تكنولوجيا األسلحة في مجال التكنولوجيا    األساسية للدبلوماسية، وكذلك "الحدّ 

االصطناعي".   والذكاء  والسايبر،  والفضاء،  الصوت،  وفرط  رغب الحيوية،  إذا  تحقيق    ت أو  في 
من خالل "الدبلوماسية الحضرية" واستخدام النهج الشامل    يا  أهداف االستدامة لألمم المتحدة جزئ 

لت  النسوية"  الخارجية  في  "للسياسة  التنوع  الحكومية  عزيز  العالم،  الدوائر  التفكير  وفي  تريد  ثم 
 استراتيجيات الخروج قبل العمليات العسكرية لصالح منع الصراع وإنهائه. 

إنها قائمة طويلة ال تستطيع الدائرة القيام بها أو ال يمكنها القيام بها بشكل كامل في القائمة الحالية،  
لن يكون ممكنا  إال باكتساب خبرة إضافية داخليا ، أحيانا  في نماذج    كل هذا وبالتأكيد ليس بمفردها.  

الطبيعة   علماء  من  المزيد  هو  مطلوب  هو  ما  التناوب.  لمبادئ  أكبر  استخدام  في  أو  جديدة  عمل 
  ليس والمناخ، والمزيد من علماء الكمبيوتر وخبراء التكنولوجيا، الذين يمكنهم، على سبيل المثال،  

. قد يشكل هذا  أيضا   دبلوماسية البيانات  نقل  ، ولكن بشكل أكثر صرامة فقط  الدبلوماسية الرقمية  نقل 
الجديدة   الفيدرالية  للهيئات  أقوى  إرساء  والمكتب    - نقطة  السيبرانية  للوكالة  المثال  سبيل  على 
 المركزي لتكنولوجيا المعلومات في قطاع األمن. 

: يريد االتحاد األوروبي التفكير في كفاءاته من منظور  عام االستراتيجيات   2022سيكون عام      
  توسيع "البوصلة االستراتيجية"، وفي الربيع سيأتي المفهوم االستراتيجي الجديد لحلف الناتو. يجب  

 .  ما  قة تما أن تكون ورقة برلين مرتبطة بها بسالسة، ويجب أن تكون منسّ 

في    إعالنات نوايا. ومع ذلك، فهي،   ما  ها دائ المدى، ولكنّ   طويلة   ال  أوراق اإلستراتيجية ليست حلو 
الزاوية في النظام    حجر   يسقط عندما  نحن؟    ن  م  ما الذي نقف ألجله؟  :  مبادئ الوقت نفسه، إعالنات  
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فإنّ   الدولي ألنّ  قائما ،  يعد  لم  نفسه  أهميّ   النظام  لها  بالقيم  وااللتزام  األسئلة  هذه  على  ة  اإلجابات 
 كبيرة. 
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