
 
 

 : ي ظل مستشارية شولي    الثابت والمتغير
 
 اتجاهات السياسة األلمانية العالمية ف

 
 

 
 
 

 اليان بطرس 
 باحث بوحدة دراسات العالقات الدولية

 



 

   (JSS)  مركز جسور للدراسات االستراتيجية

   وحدة دراسات العالقات الدولية: تحليل استراتيجي 2

 اليان بطرس    -شولتز مستشاريةفي ظل العالمية  لمانيةألالسياسة االثابت والمتغير: اتجاهات  

 

 شولتز  مستشاريةفي ظل العالمية  لمانيةألالسياسة ا: اتجاهات الثابت والمتغير

موللادتةرريملاروبو،ررالل،ررياقلألاالسيرريلاا  ي ررالتعتبررألمانيا رريلادتةيمنررهل رر لم رر ل

ل-وادقتصيميللو وقعييلااج وا تأات جالل،رريلنن رر لارتبيب رريلاالواررهلااتررالتلررومل يا رريلل

ب  لاا  ي يتلاروبو، هل،شرر يلررريهللو ررالارر اهلفيررريل يرر لفررالب رر للل-،جيابلفأا ي

ألاان تشرريبنهللد،ررللاا  ي هلااعيان هللا اهلفإنلايلتغ  أل  ي الفالمانيا يلل،ةجرر لتغ  ررل

منلنوضعلتةتلاانجيألل،ياق بهلاسبرري ا  لاانعق رر  ل،ياشرررنلاروبو،ررالوااعررياناللارر اهل

،ياق بهلان يبلاا  ي هلارانيا هلتجيهل قيطقلااعيا لاانختسفهلورسىلبم ررييل قةلررهلااشررأ ل

لارو ط.

انيا ررهلفررال  ل قيلن عىل  الااتةس يلاإلاليءلااضوءلرسىلاان يباتلاانةتنسهلاس  ي ررهلار

ريللشواتزللاسقلألفال لىلاد تنأابنهلوااتغ ألفال،عضلاا  ي يتلااتالتبقتيرريلمانيا رريل

وطوبتييلخالللاافتأةلااةونسهلااتال  نتلف ييلاان تشيبةلااج الل  أايللوااتررالتن قررتل

ل،يافعيلفالوضعلمانيا يلفال أتبهل تلل هلاقتصيمنيلو  ي  يًلور  أنيً.

 لبعد النفسي واأليدلوجيتحليل شخصية شولتز: ا

  لعلنررلااشررغيل.لنتنتررعلشررواتزل،ترريبن ل يقررالطونرريلو تقررو لل  رر لااخبررأةلاانيق رره

تجرريبلإلام،الل،ررالًءل  ررقيًلفررال ةيب،ررهللوللاانقيصبل  ل، قييلوزنألماخس هلف ر للااودنرريت

اىلرنسرركلانةرريهلفررالإ،يإلضيفهللللااشبيبل،يانخلباتللوتواىل قصبلايئبلبئ سل قلنهلل

 رر الاانسررطل ةررطلا تنرريهلشررواتزلافتررأاتلطونسررهللوشرر يللث لوزنألاسعنيللللااعنيقضينيلل

مف رريبهللااتررالاعتلررللرثأتل،ش يلمو،رخألرسىلتش  يلشخصرر تكلولخبأاتلو،ياةبعلايل  هلاا

لالقتصيملااأم نياا.ماييلتلتأبل  لااقيجلادشتأااال،ش يل يللو،صوبةل ضيمةلا

ثقرريءلمولللليلاسنتضررأبن نلنلررلهلمررر ل يا ررًلمللوا تةي لللجيئةهلاوبوايللثقيءانعلاج لشواتزلم

لاررينلكاررهل،ناي،ررهوللللانيا يلات جهلااو،رريءم نستكلاداتخي، هلورلل،تةنيلاالنونلااتالت بلتييلل

اا  ي هلار يا هللوتي ئهلاانوقطلم ي كلاسصررعومللل لخيلقوىلاتأ   لوجومهلرسىلاا ي ه

يئبلان أايلفالريهلشغيل قصبلوزنألاانيا هلوالانقصبلاان تشيبللخيصهلومنلشواتزلل

ورررلهلل2019و،ياأغ ل  لفشررسكلاسوصرروللإاررىلبئي ررهلااةررزبلادشررتأااالفررالللل2018

 رر الارر لننقعرركل رر لااوصرروللإدلمنللللصواتلادشتأاا   لاالننلأاط   لمتن قكل  لا بلل

لايلفكلو ج ئكلخسفًيلرقوىل  تشيبةلاانيا ه.

هل1958وصفتلشخص هلشواتزلاانواوملفال لنقررهلاو ررقي،أوملررريهللللاا نيتلااشخص ه.

تخةررىلارريلااعلبرريتللل،لا يلقلبتكلرسررىللشلنللاا ايءشخصللللو ول،يداةوائالاابأجنيتال

ارر لتقيررزهل   لللا لتابتلرس كلقياواَ يللخ يئألااتخي، هلمولفضيئحل يا هااتالواجيتكلل واءلل

إاررىل رر الاانقصرربلاارر ىلصررأ لوصيلل تىللتن  ل  لاد تنأابلفالااعنيلوللللشخص تك

 رركل،ةنسررهلااتخي، ررهل يمئررهلتن  ل رر لااوصرروللإاو،يافعيلللللاكل وفلنتودهمفالم للارنيهلل

ل.وريقسه

تتن زل  هلااة و هلااجلنلةل، واييلمولل  و ررهلائتالف ررهل  واررهل.للااتوجكلاا  ي الاانتوقع

ااة و ررهلزرررتلاانقيصرربلفررال رر هلل زابل ق لخن  ق يتلاالررأنلاانيضرراللو لم  لثالثهلل

ونرررتال قرريلموبلشررواتزل،ياتو ررطل،رر  لااةررز،  لااخضررألللل،ش يلنن يلإاىلاا  رريبلقسرر اللل

يلمولإواانةيفل  ل كلتن يلااة و ررهلادانيا ررهل،شرر يلررريهلإاررىلاانةيفلررهلاابأغنيت ررهلنن قررً
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ًلمن يًباللو ول يلل ل.تضحلفالريللاان تشيبةل  أايلانًضي

 مالمح السياسة الداخلية:

للانرريلز ررهلااو،يئ ررهارا ررتنأابلتررلار يتلات جررهللةلانيا يل شرريايلاقتصرريمنهلاب ررأمتواجكلل

هلااشيئ هلوااب ئ هلاانسةهل ايلااتغ ألاانقيخالاارر يلنقتلألشواتزلرلمل  لاانسفيتلاا  ي  ل

خررأىل رروفلتليررألرسررىلاالنررهلموقضررينيلللللنتأ،علرسىلرأشلمواونيتلااة و هلااجلنررلة

وفال  الاإلطيبلاتوقعلمنلتتشرر يل ال ررحلاا  ي ررهلاالاخس ررهلاشررواتزلف نرريللل،نأوبلااوقت.

لنسا:

و ررول سررطل رر للللانيا ررهلااجلنررلةر سطلااتغ ألاانقيخ ر للمواونيتلااة و ررهلا   ونلل .1

 .انيا يلرسىل لابلاا ق  لاانيض هموتتبقيهلللللسةهلريانً ياانسفيتلاان ل

ز رريتلادقتصرريمنهلااتررالخسفتيرريلمز ررهلجيئةررهلر سررطلاايجررأةلوانتوقررعلمنلن ررتةوكل .2

،تأ رر  لخةررطل ب ررأاًلمهلشررواتزلو ررول رريل،ررلللرسىلا تنيهلااة و ررهلااجلنررلةلللاوبوايل

تةب ررقلللااجلنررلةللااة و هللا اهلتتجكلااتوقعيتلاةولتبقالللهتخي، لادال نستكللاتجيوزهل ق 

 . تىلتتجيوزل  هلارز هلف رقأبلوقتل ن  لللللاليهلااتةع  لاإلجبيبي

اررتلسصل رر لرجررزللللضلااقفلرريت لتخفررلاإلانيا هلااجلنررلةللللتةيوللااة و ه  لاانتوقعلمال .3

،لونلزنيمةلفالااضأائب.لوقللتتخ ل  هلااة و هل جنورهل  لاإلجأاءاتللللاان زاا ه

ااتال وفلتعززل  لودنهلشواتزلو الزنيمةلااةللارماررىلاوجرروبل ررعلخفررضل رر ل

 ري ي.ل16ااتصونتلفالاداتخي،يتلااتشأنع هلااىل

تةلثتل،أا جلار زابلاااالثهلاانشتأاهلفررالااة و ررهلررر لاد ررتانيباتلفررالاابقررىل .4

هلو  يفةهلااتغ ألاانقيخالوا  لا لتعس لررر لااتررلا، ألااتررال ررتتخ  يل رر لمجرريلااتةت ل

وتعزنررزللل2030 واجيهل  هلااتةلنيتلخصوصيل،عللااتخة طلاستخسالر لاافة لررريهلل

  صيمبلااةيقهلاانتجلمة.

ورررلتللل  رر لت ررأنعلااعنرريلاةررولااتةرروللاسةيقررهلاانتجررلمةنتوقررعلتبقررالااة و ررهل .5

 س ررونل رر يبةلتعنرريل،يا يأ،رريءللل15نلن ونل قرريمللمالفللاانشيباهلفالاإلئتلللار زاب

 .2030،ةسوللريهل

 مالمح وتوجهات السياسة الخارجية:

تتةأملمانيا يلالوةلاب أةلفالرلةل سفيتل ينهلرسىلااصع للااعرريانالواروبو،ررالورسررىل

فأنل يلوم أن يلااالت ق هلل رر لإ صع للااشأ لارو طلو قيطقلمخأىل  لااعيا لخيصهلفا

لياتياا:ا قيل قةيوللب  لخةوطلاس  ي هلارانيا هلتجيهلم،أزلاانسفيتلاالوا هل

 السياسة األلمانية تجاه الواليات المتحدة االمريكية: .1

انررينلااودنرريتلروث لهلل  رر لنعتبررألاا تأات ج هلعالقهل،لبطلاانيا يلوااودنيتلاانتةلةلتلتأ

فالرلنللاالضينيل رر ل، قيرريل نينررهلاالننلأاط ررهلو لررو لادا ررينلللبئ  ااانتةلةلشأنهلل

وقررللشرريلتللل  لاروبو،الل،يإلضيفهلإاىلشأااتينيلفالمررر لااتجرريبةلااةررأة.رو نينهلا

ااعالقيتل، قينيلتوتأاًلخالللفتأةلتأا بلل، ببل واقفكلاإلا ةي، هل  لار  لاروبو،ررالل

لااتالفأضييلرسىل،عضلااصيمباتلاروب، هلإاىلااودنيتلاانتةلة.واال وملل
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 علااة و ررهلارانيا ررهلااجلنررلةلللونتوقعللتة قتلااعالقيتل،  لاالوات  و عل جاءل،ينلنلل

تارريبل،عررضلاالضررينيلااتررالتةترري ل  رر للنلتقنولااعالقيتلوتزم ألمااأل نيلاياتلرس رركللم

كلت ررعىلااودنرريتلإللقض هلمواأاا رريلوبو رر يلانيا يل ايمااودنيتلاانتةلةلف ييلاالر ل  ل

ز هل،  لبو  يلومواأاا يل،صفتييل س ررطلرانيا يلفالااتو طلاةيلاماانتةلةلاسضغطلرسىلل

ارر لتتخرر لورسىلااع سل  ل  ي هل  أايلااتررالللاسودنيتلاانتةلةلورن يلاسةيقهلااأو  ه.

 ررألمنلااة و ررهلنرر لاانالفايجلصيبهلتجيهلااص  لوبو  يلخالللاا ررقواتلاانيضرر هلللل

ا لتتخ لافسلااقيجلفالااتعي يل علبو  يلوااص  لفلللاياررتلاابلانررهللل،ل يمةلشواتزللااجلنلة

واضررةهلربررألب رريئيلصرريب هلتجرريهلااصرر  لوبو رر يلفررالمواررىلااتصررأنةيتلااخيصررهل

ل،شواتزلووزنأةلخيبج هل  و تك.

خةرروطلااغرريزلللتليل قيملقض هلشيئ هلقللتوتألااعالقيتلارانيا هلار أن  هلو القضرر ه

رسىلااشأايتلارانيا ررهل تىلاآلنلإمابةل،ينلنلا لتفأضلرلو،يتلااأو  هلربألمانيا يلللف

اارر ىل رر قليلااغرريزل رر لبو رر يللل2،ياأغ ل  لبفضييلاوجرروملخررطلااي، رربلارروبمل ررتأن لل

ةلومانيا رريل،رر  لااودنرريتلاانتةررل ةتنيلنلت ونل  هلاالض هل صلبلتوتألمو،ياتياالنتوقعلل

ااعالقيتل،  لااررلوات  لللتة   لومر تؤثألرسىل  يبل،ينلنلفالللل وا قييلا  لوقتلرخألل

لوتصة حل يلخسفكلتأا بل  لتوتأات.لل

 :الرؤية األلمانية إلدارة العالقات مع روسيا .2

لل قيملتوتأل سةوظلرسىلصع للااعالقيتلااأو  هلادانيا ررهلرسررىل ررلابلاافتررأةلاانيضرر ه

تيلنررللشررواتزلخيصررهل،عررلللو ول يلنل لاالواهلااأو  هلفىل ياررهلتأقرربلا  ي ررهلشررواتزل

  رر لمشرريبلشررواتزلبلاةرر ل،ةيجررهلإاررىلاأو  يلفىلموللتصأنةيتكل،عللتوا كلاانقصرربلل

  ي هلجلنلةلاةولااشأ للومنلرسىلبو  يلمنلتتلبيل  يمةلاالررياونلوارر سلقررياونلاالرروةبل

م،ررلالشررواتزلخررالللالرريءةل ررعلانيللاتوتألفالااعالقيتللللو  هلااسيجهلتلر لف أةلا تنأابلا

نل  و تكل وفلتب للقصيبىلجيل يلاضنينل،لرريءلمواأاا رريلمواررهلمبئ سلوزباءل،واقلالل

لو  بل  لرواقبلرسىلخطلااغيزلااأو الفال ياهلغزتلبو  يلمواأاا ي.للاعبوبلااغيز

ت يقيًل عل واقطل،عررضلللانيلفالااعالقهلااأو  هلارانيا ه قيمل ؤشأاتلرسىلتوتأل ةتل

نلريبضررتلزر نررهل ررزبلم رربقلوللل  رر للابلاانشتأاهلفررالاإلئررتالفلااة ررو اار ز

للوتت رر لااتصررأنةيتلاانتبيماررهل2اي، بلااغيزلاوبمل تأن للم شأو لخطللللارانيااااخضأ

، قي ل،يايجوهلوااتة نأللونعللخطلماي، رربلااغرريزلاارر يلنررأ،طلبو رر يل،رانيا رريلربررأل،ةررأل

يمل ررر لرررلمل ررر لاارررلولل ررر ل، قيرريل،واقرررلالوااودنررريتلاانتةرررلةلاابسة ررقل ةرررطلااتلرررل

تخوفًيل  لخةوبةلارتنيملاوبو،يلرسىلااغيزلااأو الوترث أهلرسىل رر هلااررلولللواواأاا ي

لنفيءلاانشأو ل،نتةسبيتلتشأنعيتلااةيقهلادوبو، ه.إ،علهللللعسسهو،لمتلاداتليماتل تل

للااتيلنررلل،فررأضلااعلو،رريتل رر ل،يلتصيرللل2صألااتوتأاتلرسىلخطلاوبمل تأن وا لتلتل

تةرريملإلنللفررأضلامز ررهلل رربقلولرقبيلادتةيملاروبو،ررالرسررىلبو رر يلنزنررلل رر ل ررلهلا

ًلل2014اروبو،الوااودنيتلاانتةلةلفالنوا ول لرلو،رريتلاقتصرريمنهلرسررىلبو رر يل  ررتيلفي

قةي لااةيقهلواررنيللاانصأف هلواالفي للو ياً يلنت لاابة ل  لقبرريلادتةرريملاروبو،ررال

افأضل زنلل  لاإلجررأاءاتلإكال يواررتلبو رر يلغررزولمواأاا رريل،عررلل شررللقواتيرريلرسررىل

لااةلوم.
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 لمانية تجاه الصين:ألالسياسة ا .3

 تأاهلاانتبرريمللوتتن ررزلااعالقرريتل، ررقي ل،رريدلللينلا ررتأات ج تينشررأن مانيا يلوااص  للللتعل

واد،تعيملر لااخالفيتلالر ل صياةينيلاانشتأاه.لوتن زلريلل  أايل،ياتفي  لوااتعرريونل

 عل،   لاقتصيمًنيلوت عىلاالل رر لااررلوات  لإاررىلتةل ررقل زنررلل رر لااتعرريونلادقتصرريميل

واا  ي اللو،عللتواىلشواتزلقللتةأ ل،عضلاانسفرريتلااتررالقررللت ررببل،عررضلااترروتأاتل

قييلقضينيل لو لادا ينلواانضةيلن ل  لادنغوبولو واطق  ل وارركلاوارركلف نيل، قي ل 

وا قييل تىلاآلنلا سلاييلترررث ًأالقرروىلرسررىل  ررتوىلااتعرريونلف نرريل، ررقي لل،يإلضرريفهإاىل

ااتوتأاتلاانتصيرلةل،  لااودنيتلاانتةلةلوااص  لوااتررالتسلررىل،لالايرريلرسررىلرالقرريتل

أنةيتلوزنررأةلااخيبج ررهلارانيا ررهلفررالاالوللاا بررأىلو،عضرريي.و ول رريلظيررألفررالتصررل

ًلرااجلنررلةل،ل ًللايرريلتتن ررهل،ياصرر  ل،يرتبيب رريلشررأن ي ااالربرر  لااررلوا   للم لاواييو قيف رري

يلفررال جرريدتلارو،ئررهلواانقررياللو ررول رريلنع ررسلونسخررصلاانؤثأن لفالااعيا لخصوصررًل

لطب عهلااعالقهل،  لاالوات  لو  تلبيلااتليببل، قي .
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نتوقعلرلهل لوثلتغ  ألاب ألفال ةوبلاا  ي هلارانيا هلاافأا  هللفن رريبلااتعرريونل ررول

ااغيابل،  لاالوت  لاروب، ت  لخالللاا قواتلارخ أةللخيصررهل،عررللاابأن  ررتلوخررأو ل

تةرريمل رر لااررلاخيللوااةفرريظلرسررىل،أنةيا يلل   لتواتل،أا  لو،يبنسلإررريمةلتأت رربلاد

تني  كلل،يلوتي ئترركلاةررولااقخررأاطلاافعرريللفررالاا  ي ررهلااعيان ررهل،ل رريمةلمانيا ررهلفأا رر هل

ل شتأاهلو توافلهلإاىل للاب أ.

ا ررتنأابنهلااتلرريببل،رر  لااة و ررهلادانيا ررهلااجلنررلةلوفأا رريل  رر لنجنررعللارر اهلنتوقررع

جعسيرريلمقرروىل ررعلتةررونألادتةرريملاالوات  ل لفلم ي الو ررول نينررهلموبو،رريلومرنيرريلول

اروبو،ا.لوانيلجررأتلااعرريمةلتعررللموللزنرريبةلخيبج ررهلان تشرريبلااة و ررهلت ررونلاةررول

و الإشيبةلإاىل ررلىلااتلرريببلواد تنرريهللوب رربلااررأئ سلاافأا ررال ررياأونلللل،يبنس

 قينيلرسىلضأوبةلااتعيونلف نيل، قي للوتعللم،أزلاانسفرريتلااترراللل،زنيبةلشواتزلوماللاالًل

وللااجياب  لاداتليءلف يرريلوااتلررأبل،وجيرريتلالأ نرريل ررال نينررهلااةررلوملااخيبج ررهلنةي

وااعالقهل علايل  لإفأنل يلوااصرر  لللاالتةيملاروبو،الوبمل شتأملرسىلقضينيلاايجأة

ل،يإلضيفهلاضأوبةلادشتأاملفال واجيهلمز هلاوبواي.للل

طأ ييلرسىلطيواهل رر الااسلرريءل رر لونرتالاانسطلارواأااالرسىلقيئنهلاانخيوفلااتالت لل

  رر لم ررت لااةأفررينل،ضررأوبةللل رر لجيررهلااةررلوملادواأاا ررهللمجرريلار رر لاروبو،ررا

 رر لواأاا يل فيًظيلرسىلارمز هل،  لبو  يلولرانيا هلاافأا  هلاةيلارا ت نيللااو يطهلا

لواا الهلاروبو،ا.
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تعتنللااعالقيتلارانيا هلااالت ق هلرسىلااةيقهلواانواملااخيهل،ش يلبئ  الفالااتعيونل،  ل

اكلتعتنلل،شرر يلاب ررألرسررىلاارروابماتل رر للللانيا يمللوكاهلالسهلاانواملااخيهلفالللاانقةلت  لل

اانواملااخيهلاتسب هلا ت يجيتيي.وتعللاانيا يلم للااشأايءلار ي    لفررال جرريللااةيقررهل ررعل

هلم أن يلااالت ق هللت تة علاانيا يلمنلتةصيلرسىلإ ررلاماتل رر لااةيقررهل،شرر يل  رر ل قةل

 نيلنلر لتعزنررزلااتعرريونللللوفعيلل  ل   لاات سفهلار ي  هلاسةيقهلمولاانواملااخيهلاف يي
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، قي للو،ياتياالتةأصلااة و هلارانيا هلرسىلمر لجيرروملموللاانقةلررهلاتةررونألمالنررهل

ادتفيق يتلواانشأوريتلااتالتررلر ل نينررهلاانقرريالللأن يلااالت ق ه علموللم ااةيقهلوتبأهلل

لاشيءلومر لرلملاب أل  لااشأايتلاسعنيلفالاانقةله.إوتةونألااةيقهلوتلوهل،ل

انرريل رربقلللاترري لوا ررتخلاهلاا رر يباتلاا يأ،يئ ررهإانيا رريلاسعنرريلرسررىلموفررىلظرريلاتجرريهل

 أن يلااالت ق هلفالطأنلهلاستةونألوااتة   لاعلمل رر لمانيا يلولماإلشيبةللاجللااتأا،طل،  ل

ار بيبل  ل، قييلوجومل عيمنل ايلااةلنللواالصررلنألوااقةرري لفررالم أن رريلااالت ق ررهلاكل

%ل  لااتي لااس ا رروهل رر لم أن رريلااالت ق ررهلو ررول رريلن ررتخلهلفرراللل60نرتال يلنلأبل  للل

انيا رريلو قةلررهلم نيلنلر لتعزنزلااتعرريونل،رر  لللللس  يباتلاا يأ،يئ هللااابةيبنيتللصقيرهلل

انيا رريلفررالااتةرروللاا يأ،رريئالمم أن يلااالت ق هلانيلاييل  لم ن ررهلاب ررأةلفررالمررر ل  رريبلل

لاس  يباتلوااةيقهلااقل فهلو نينهلاانقيالفال نلوا لل.

ن ررهل تشرريلل،عررضلااتغ ررأاتلفررالإاىلمنلاا  ي ررهلارانيا ررهلااعياللنخلص من هذا التحليل

و ررلةلاإلتةرريمل،عررضلاانسفرريتللانرريلمايرريل تواصرريلافررسلاان رريبلفررال سفرريتلمخررأىللف

 رر ليلتشررغيلااة و ررهلااجلنررلةللول ررتليللاروبو،ال  لم،ررأزلاانسفرريتلااخيبج ررهلااتررالل

سةهلخيبج هلخصوصيًلف نيلنتعسررقل،نسفررالااغرريزلوااةيقررهللل اانسطلااأو ال  لاانسفيتلاان 

سطلمواأاا يلمنًضيلل،يإلضيفهلإاىلااتيلنلل،فأضلااعلو،رريتلرسررىلبو رر يلوفررقلودلاغفيل 

اأؤنررهل ز،ررالااخضررألوااس بأاا ررونللونتبعرركل سررطلااصرر  لإكلتتبررعلاانيا رريل بررلملتةل ررقل

و ررول رريلقررللتختسررطلللااتوازنل،  لاانصياحلادقتصيمنهلو بيمئييلااخيصهل،ةلو لادا ين

ااة و هلاا ي،لهل،علهلتفيرسييل ررعلاالرر  ل لي،رريلللف كل  هلااة و هلر ل ي،لتييل   لرأفت

لاانصياحلااتجيبنهل علااص  .لل

 

 

 


