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قدرة جيوش بريطانيا وفرنسا وألمانيا على 
َّعة في دول البلطيق   تشكيل ألوية ُمدر

واإلبقاء عليها
)Michael Shurkin( مايكل شوركني

تستطيع كل من بريطانيا وفرنسا وأملانيا حشد لواء ثقيل واإلبقاء 	 
عليه، وإن كان مبعدالت مختلفة، حيث يتطلب تدعيم تلك القوات 

بذل جهود كبيرة كذلك.

ستتمكن بريطانيا وفرنسا من تنظيم مجموعة قتالية ذات أسلحة 	 
مشتركة واحدة على األقل بحجم كتيبة واإلبقاء عليها في غضون 
بضعة أسابيع، بيد أن أملانيا قد تستغرق وقتًا أطول. ستصل القوات 
غضون  في  ذلك  يكون  أن  ويحتمل  األرجح،  على  أوالً  الفرنسية 

األسبوع األول.

الدفع مبزيد من القوات لتصبح قوات عمليات االنتشار بحجم لواء 	 
سوف يستغرق مزيًدا من الوقت؛ حيث ستستغرق القوات الفرنسية 
بضعة أسابيع، ورمبا تستغرق القوات البريطانية أو األملانية أكثر من 

شهر.

كافة، 	  الثالثة  للجيوش  حثيث  سعي  مبثابة  اجلهد  هذا  يُعد  سوف 
حاالت  ألي  استعدادًا  ضئيلة  احتياطية  بقدرة  القوات  وسيترك 
طوارئ أخرى. وثمة تساؤالت أيًضا حول القدرات التي قد متتلكها هذه 
القوات حتت تصرفها أو ضمن قدراتها بالنسبة لنوع احلرب الذي قد 

تتضمنه محاربة الروس.

النتائج الرئيسية املستخلصة

كيف   ،RAND لمؤسسة  السابقة  الدراسات  في  الملخص n تناولنا، 
)الناتو(،  األطلسي  شمال  حلف  منظمة  في  األعضاء  الدول  قّلص 
وخصوًصا بريطانيا وفرنسا وألمانيا، ميزانياتهم العسكرية وكيف أعادوا 
أخيرًا عن خفض  الُمتصوَّر، مما أسفر  الخطر  قواتهم في ضوء  هيكلة 
قدراتهم الخاصة بتشكيل القوات واإلبقاء عليها، باإلضافة إلى خفض 
شبه  أو  نظراء  خصوم  ضد  متطورة  تقليدية  حرب  خوض  على  قدرتهم 
الموازنة  خالل  من  التقليصات  تلك  الثالث  الدول  َطبَّقت  وقد  نظراء. 
لمواجهة  القدرات  من  ممكن  قدر  بأكبر  االحتفاظ  في  رغبتهم  بين 
قد  التي  العمليات  أنواع  تجاه  وتصوُّراتهم  ة  الُملِحَّ المالية  المتطلبات 
التدخل  الحين، جدَّد  ذلك  أنه منذ  بيد  األرجح.  االشتراك فيها على  يتم 
كما  نظير،  خصم  ضد  برية  حرب  اندالع  إمكانية  أوكرانيا  في  الروسي 
نشر  إلى  الثالث  الدول  فيها  تحتاج  قد  التدخل سيناريوهات  يقترح هذا 

قوات عالية القدرة سريًعا في بؤر التوتر المحتملة مثل دول البلطيق.
ذلك  في  سارية  ومعلومات   2016 عام  أُجري  بحث  إلى  استنادًا 
شمال  حلف  حلفاء  من  ثالثة  قدرة  الدراسة  هذه  تُقيِّم  الوقت، 
على  وألمانيا،  وفرنسا  بريطانيا  وهم  الرئيسيين،  )الناتو(  األطلسي 
قوات  نشر  عملية  أجل  من  عليها  واإلبقاء  َّعة  ُمدر وحدات  تشكيل 
افتراضية في دول البلطيق. فهل سيتمكن كل منهم من حشد لواء 
كامل؟ وما مدى سرعة قيامهم بذلك، وكم يستغرق ذلك من الوقت؟ 

وجدنا أنه بإمكان كل دولة من الدول الثالث حشد لواء بمعدات 
ثقيلة واإلبقاء عليه، وإن كان بمعدالت مختلفة، ويتطلب اإلبقاء على 
تلك القوات بذل جهود كبيرة. وبشكل أكثر تحديًدا، ستتمكن بريطانيا 
واحدة  مشتركة  أسلحة  ذات  قتالية  مجموعة  تنظيم  من  وفرنسا 
أسابيع،  عليها في غضون بضعة  واإلبقاء  األقل بحجم كتيبة  على 
بيد أن ألمانيا ربما تستغرق وقتًا أطول. ستصل القوات الفرنسية إلى 
هناك أوالً على األرجح، ويحتمل أن يكون ذلك في غضون األسبوع األول. الدفع بمزيد من القوات لتصبح قوات عمليات 
االنتشار بحجم لواء سوف يستغرق مزيًدا من الوقت؛ حيث ستستغرق القوات الفرنسية بضعة أسابيع، وربما تستغرق 
القوات البريطانية أو األلمانية أكثر من شهر. سوف يُعد هذا الجهد بمثابة سعي حثيث للجيوش الثالثة كافة وسيترك 
القوات بقدرة احتياطية ضئيلة استعدادًا ألي حاالت طوارئ أخرى، وثمة تساؤالت أيًضا حول القدرات التي قد تمتلكها 
هذه القوات تحت تصرفها أو ضمن قدراتها بالنسبة لنوع الحرب الذي قد تتضمنه محاربة الروس. بالنسبة للقوات 
الفرنسية، فمشكلتها األساسية تتمثل في أن جيشها بات منهًكا للغاية، أما القوات البريطانية واأللمانية، فتكمن 

مشكلتها في حجم قوتهما القابلة للنشر، رغم أن كلتيهما تعمالن على توسيع نطاق قواتهما في الوقت الحالي. 

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1629.html
https://www.rand.org/


مقدمة
قبل  و2013،   2012 في  نُشرت   RAND لمؤسسة  سابقة  دراسات  في 
بالدراسة  تناولنا   ،2014 )فبراير(  شباط  في  ألوكرانيا  الروسي  الغزو 
ال  الرئيسيين،  )الناتو(  األطلسي  شمال  حلف  حلفاء  تعامل  كيفية 
الحلفاء  بين  عسكريًا  األكبر  اإلمكانات  صاحبة  الثالثة  الجيوش  سيّما 
تقليص  فبجانب  التقشف.1  ميزانيات  مع  وألمانيا(،  وفرنسا  )بريطانيا 
قواتهم بشكل ملحوظ، فقد عكفوا على جهود إعادة الهيكلة الرامية 
إلى مساعدتهم في الحفاظ على أكبر قدر ممكن من اإلمكانات، حتى 
تجعلهم  التي  اإلمكانات  من  يكفي  ما  حفظ  على  ذلك  اقتصر  ولو 
بترتيب  قاموا  ذلك،  على  عالوة  بعد.  فيما  قواتهم  تجديد  على  قادرين 
احتمالية  إلى  ونظرتهم  الُمتصوَّرة  للمخاطر  طبًقا  اإلمكانات  أولويات 
تقليص  بدا  العمليات.  من  مختلفة  أنواع  في  النسبية  مشاركتهم 
مضمونًا  رهانًا  المثال  سبيل  على  الرئيسية  القتالية  الدبابات  عدد 
وخيارًا واضًحا كمبادرة لترشيد النفقات نظرًا ألن الصراعات التقليدية 
مرتفعة الحدة ضد الخصوم النظراء أو شبه النظراء بدت غير محتملة 
أو  نسبيًا  األمد  وقصيرة  الصغيرة  المهام  بدت  النقيض،  على  الوقوع. 
عملية  أو  أفغانستان  )مثل:  الحدة  ومنخفضة  األمد  طويلة  العمليات 
أو العدد الكبير من عمليات حفظ  ليكورن الفرنسية في ساحل العاج 
الدول  أن  ذلك  على  ويترتب  احتماالً.  أكثر  االستقرار(  تحقيق  أو  السالم 
قدرتها  ضت  خفَّ الزمن،  من  عقد  منذ  عليه  كانت  بما  مقارنة  الثالث، 
على نشر القوات واإلبقاء عليها، كما أصبحت أقل قدرة على مواجهة 

تهديد من خصم نظير أو شبه نظير.
إلى المشهد إمكانية نشوب حرب  الروسي ألوكرانيا  الغزو  أعاد 
امتالك  أهمية  الغزو  هذا  أبرز  ثَمَّ  ومن  أوروبا،  في  متطورة  تقليدية 
خارج  قوات  نشر  على  القدرة  )الناتو(  األطلسي  شمال  حلف  حلفاء 
حدودهم واإلبقاء عليها، ال سيّما  حلفاء غرب أوروبا. عالوة على ذلك، 
أكدَّت دراسة حديثة من دراسات RAND عن احتمالية الدفاع عن دول 
للقدرة  البالغة  األهمية  على  افتراضي  روسي  تهديد  ضد  البلطيق 
َّعة  السريعة على نشر قوات برية على األرض بما في ذلك القوات الُمدر
ألوية  ثالثة  بينها  ألوية من  ُمكوَّنة من سبعة  لقوة  "يمكن  الثقيلة: 
َّعة ثقيلة . . . أن تكون كافية للحيلولة دون االجتياح السريع لدول  ُمدر
الروس  أعداد  إلى  نظرًا  السرعة عنصرًا حاسًما  البلطيق".2 وستكون 
الهائلة في المناطق المتاخمة مما سيُمكن روسيا من الوصول إلى 

عواصم دول البلطيق في غضون أيام.3

الحلفاء على خوض  قدرة  تبقى من  ما  تقدير  الُملّح  أصبح من 
الهيكلة  إعادة  من  عقود  بعد  َّعة  ُمدر قوات  ونشر  تقليدية  حرب 
أن  الحلفاء  لدى  التخطيط  جهات  على  ويتعين  النفقات.  وتقليص 
بما  والمستعدة  الجيدة  الحلفاء  وحدات  عدد  الدقة  بمنتهى  تعرف 
باإلضافة  الروسية،  البرية  القوات  ومواجهة  السريع  لالنتشار  يكفي 
إلى معرفة عدد الوحدات الذي يمكن أن يتوفر في وقت مناسب لدعم 

الوحدات التي تم نشرها في البداية.

وفرنسا  بريطانيا  قدرة جيوش  بالتحديد في  الدراسة  تنظر هذه 
نشر  عملية  أجل  من  ثقيلة  َّعة  ُمدر ألوية  تشكيل  على  وألمانيا 
بكلمة  ونشير  اليوم.  االنتشار  أمر  جاء  إذا  للقوات  مفتوح  افتراضي 
ثقيلة إلى التشكيالت المزودة بالدبابات القتالية فضالً عن المركبات 
الثالثة  الجيوش  سرعة  مدى  ما  المشاة.  وسالح  األخرى  َّعة  الُمدر
)الناتو(  األكبر عسكريًا في حلف شمال األطلسي  القدرات  صاحبة 
ل هذا التواجد قوة  على تعزيز وجود التحالف على األرض بحيث يُشكِّ

ردع يُعتمد عليها؟ ولِكم من الوقت بإمكانهم الصمود؟

سيتطلب  األسئلة  هذه  عن  دقيقة  إجابات  على  الحصول 
الوصول إلى تقارير االستعداد السرية. لم نسَع للحصول على هذه 
بوسعنا  ما  فعلنا  ذلك  عن  وعوًضا  إليها،  الوصول  وال  المعلومات 
أن  المفترض  من  الدراسة  هذه  ألن  تقريبية؛  إجابات  على  للحصول 
بناًء  بتحديثها  وقمنا  سابقة  أعماالً  جمعنا  حيث  سرية.  غير  تكون 
وكذلك  حديثة،  وألمانية  وفرنسية  بريطانية  حكومية  وثائق  على 
المقاالت التي كتبها ضباط عسكريون في المنشورات العسكرية 
الصحافة  في  ُكتب  ما  إلى  باإلضافة  الرسمية،  وشبه  الرسمية 
محللين  مع  تشاورنا  كما  واأللمانية.  والفرنسية  البريطانية 
تقديراتهم  وألمانيا، حيث ساعدتنا  وفرنسا  بريطانيا  عسكريين من 
الثالثة  الجيوش  تملكه  ما  بشأن  الرسمية  التوصيفات  تجاوز  في 
ملحقين  مع  محادثات  أجرينا  النهاية،  وفي  تنفيذه.  يمكنها  وما 
العاصمة.  واشنطن  في  وألمانيا  وفرنسا  بريطانيا  من  عسكريين 
االستنتاجات التحليلية المقدمة هنا خاصة بنا، ولكن هذه المهام 

ساعدت بتقصي حقيقة ادعاءات معينة.

ال بد من العلم بأنه خالل قيامنا بإرساء تقديراتنا إلى حد كبير 
العسكرية  القوة  لهياكل  الحالي  الوضع  عن  نعرفه  ما  على  بناًء 
فإن  بها،  الخاصة  االستعداد  وسياسات  وتشكيلها  للحلفاء 
السيناريو الذي يدور باألذهان لدينا يختلف اختالًفا جذريًا عن الوضع 
ألوية  نشر  يتطلب  الذي  السيناريو  سيمثل  أخرى،  بعبارة  الراهن. 
الذي  السيناريو  أي  كبرى،  أزمة  روسيا  من  حجر  مرمى  على  َّعة  ُمدر
خارج حدودها  كبيرة  برية  قوات  نشر  على  األلمان  فيه حتى  سيُجبَر 
وعند  الروسية.  البرية  القوات  مع  تشتبك  أن  الممكن  من  حيث 
وقوع مثل هذه األزمة قد يمثل األمر حافزًا إلرجاء الدول الثالث ألي 
المغادرة  مثل  بأمور  تتعلق  القائمة  للقوة  سياسات  أو  مخططات 
أن  الممكن  من  بل  الحدود.  خارج  القوات  نشر  عمليات  مدة  وطول 
يوفروا موارد هائلة لجيوشهم ويعيدوا بشكل كبير ترتيب أولوياتهم 
فيما يتعلق بتخصيص الموارد في الميزانيات وعمليات نشر القوات 
الحالية. قد ال تُحدث هذه التحوُّالت فارًقا كبيرًا في الساعات واأليام 
األولى بعد أمر نشر القوات، ولكن يمكنها أن تُحدث هذا الفارق بعد 
ألوية  بحجم  لتصبح  القوات  عدد  بزيادة  يتعلق  فيما  سيّما  ال  ذلك؛ 
واإلبقاء عليها في مواقعها.  عالوة على ذلك، بإمكان القوى الثالث 
إجراء تعديالت وتغيير وجهة الموارد قبل إصدار أمر نشر القوات الذي 
من شأنه تيسير االستجابة السريعة، وذلك عند وصول تحذير ما أو، 

2



روسيا  العالقات مع  تدريجي في  تدهور  تقدير، عند حدوث  أقل  على 
المسبق  التمركز  سيساعد  البلطيق.  دول  في  أزمة  بنشوب  ينذر 

للمعدات أو وحدات االنتشار األمامي بشكل جلي في هذا األمر.

ال يوجد في تحليلنا أي تقٍص حقيقي لما قد يتطلبه األمر من 
زادت  وكلما  البلطيق.  دول  إلى  للوصول  تعبئتها  تمت  التي  الوحدات 
تعين  البلطيق،  دول  إلى  للوصول  الحلفاء  لقوات  الماسة  الحاجة 
عليهم االعتماد بشكل أكبر على النقل الجوي. وما يتعين أن تدركه 
جهات التخطيط األمريكية أنه كلما اضطر الحلفاء لالعتماد على 
تعتبر  المتحدة:  الواليات  من  للمساعدة  طلبهم  زاد  الجوي،  النقل 
المملكة المتحدة الوحيدة من بين الدول الثالث التي تتناولها هذه 
الدراسة بالتقييم التي تمتلك أسطوالً من طائرات C-17 أو طائرات 
أكبر  هي   A400M الطائرة  تُعد  مشابهة.  ثقيل  نقل  قدرات  ذات 
نقل  بإمكانها  والتي  واأللمانية،  الفرنسية  المخزونات  في  الطائرات 
25 طنًا، وهو ما يعادل تقريبًا وزن مركبة مشاة قتالية فرنسية واحدة، 
وإن كانت أقل من وزن مثيلتها األلمانية. وتمتلك فرنسا وألمانيا مًعا 
اعتمدت فرنسا،   .A400M اثنتي عشرة طائرة فقط من طراز  حوالي 
طراز  من  األولى  طائرتها  استالم  قبيل  مباشرة  سرفال  عملية  أثناء 
النقل  مع  والتعاقد   C-17 طراز  من  الحلفاء  طائرات  على   ،A400M
لتنقل  واستعانت فرنسا بسفينة بحرية  والروسي.  األوكراني  الجوي 
36 مركبة مشاة قتالية إلى مالي، وهي أثقل المركبات التي نُشرت 
هناك. وسيكون النقل التعاقدي الروسي على ما يبدو ُمستبعًدا في 
سيناريو دول البلطيق بهذه الدراسة. وقد تكون الشركات األوكرانية 

ما زالت متاحة.

بالمثل، يجب عدم افتراض وجود قدرة سكك حديد كافية لنقل 
التشكيالت الكبيرة بسرعة لدول البلطيق، وعلى األرجح عبر ألمانيا 
معموالً  كان  التي  والموارد  والخطط  االتفاقيات  عن  أما  وبولندا. 
األلمان  من  والمعدات  الجنود  نقل  لضمان  الباردة  الحرب  أثناء  بها 
دول  في  الحديد  فالسكك  التجديد،  إلى  حاجة  في  فهي  والحلفاء 
يُعالج  أن  الذي يجب  البلطيق تستخدم مقياًسا مختلًفا، وهو األمر 

في خطط التعبئة.

أو  لم ننظر كذلك إلى إمكانات الحلفاء للدفاع الجوي األرضي 
إمكانات الدعم الرئيسية األخرى مثل جسور العبور الموجودة بالفعل، 
أوروبا الشرقية ضد روسيا.  ولكنها قد ال تناسب تنفيذ عمليات في 
باإلضافة إلى أننا لم ننظر إلى ما يمكن أن يحدث في حالة وجود قتال 
الجيوش  قدرات  عن  مختلفة  أسئلة  تثير  مًعا  األمور  وتلك  حقيقي. 
على التزويد بالذخيرة والمعدات والقطع باإلضافة إلى تجديد القوى 

العاملة في الوحدات أو تخفيفها.

للدول  السياسية  اإلرادة  على  األمر  أغلب  اعتماد  ورغم  أخيرًا، 
األطلسي  شمال  حلف  قدرة  إلى  باإلضافة  هنا،  النظر  قيد  الثالث 
ن إذا ما كان  )الناتو( على اتخاذ القرارات بسرعة، فإنه ال يمكننا التَكهُّ

هناك عزم كاٍف لذلك وفي أي ظروف.

نناقش في األقسام التالية تقديراتنا لكل دولة من الدول الثالث، 
ومن ثم نختم ببعض االستنتاجات العامة.

بريطانيا
خضع الجيش البريطاني الستقطاعات كبيرة للموازنة المرصودة خالل 
)تعمل  القوات  في حجم  كبير  انخفاض  إلى  أدى  مما  الُمنصرم،  العقد 
بريطانيا حاليًا على تخفيض أفراد الخدمة إلى 82,000 فرد خدمة( وفي 
قدرته على نشر القوات واإلبقاء عليها بالخارج.4 وبدًءا من حزيران )يونيو( 

2016، أدخل الجيش البريطاني ما يلي:
نوع 	  من  قتالية  دبابة  بـ 48  فوج  كل  ويتسلَّح  َّعة،  ُمدر أفواج  ثالثة 

Challenger II
بـ 48 	  فوج  كل  ويتسلَّح  َّع،  الُمدر الفرسان  سالح  من  أفواج  ثالثة 

َّرة( مركبة استطالع قتالية )ُمجنز
بـ 42 	  منها  فوج  كل  ويتسلَّح  َّعة،  الُمدر المشاة  من  أفواج  ستة 

مركبة مشاة مقاتلة.

حول  يحوم  الذي  اليقين  عدم  من  كبير  قدر  ذلك  رغم  يوجد 
من   2010 إصدار  ذكر  وقد  البريطاني.  الجيش  قوة  هيكل  مستقبل 
كبيرة  تغييرات   )SDSR( واألمن  للدفاع  االستراتيجية  المراجعة 
أشار  للجيش  خطة  اإلصدار  هذا  وقدم  الجيش  قوة  بهيكل  لحقت 
تزال  ال  الخطة  هذه  وكانت   5.2020 المستقبلة  القوة  باسم  إليها 
قيد التنفيذ عندما أجرت مراجعة استراتيجية جديدة للدفاع واألمن 
تعديالت عديدة في تشرين الثاني )نوفمبر( 2015 دون المساس بعدد 

من التفاصيل المهمة.

بدأ  التي  اإلجراءات  بين  من  قوتين  إلى  الجيش  تقسيم  كان 
 .2020 المستقبلية  القوة  خطة  بموجب  اتخاذها  في  البريطانيون 
"قوة  باسم  ومعروف  متبقي،  تقليدي  جيش  في  إحداهما  وتَمثَّلت 
وتتسم  بسرعة  االستجابة  على  قادرة  ستكون  قوة  وهي  الفعل"،  رد 
القوة  خطة  وتنص  المتطورة.  التقليدية  للحرب  الالزمة  بالقدرات 
الهجوم  لواء  الفعل" من  رد  "قوة  تتألف  أن  على   2020 المستقبلية 
)بكامل  َّعة  ُمدر مشاة  ألوية  وثالثة  عشر  السادس  الخفيف  الجوي 
زة بدبابات ثقيلة(. بينما تمثلت القوة األخرى  عدتها مع وحدات ُمجهَّ
في "القوة القابلة للتكيُّف"، والتي تظل ألويتها السبعة المتوسطة 
لتنفيذ  زة  وُمجهَّ أقل  جاهزية  مستوى  في  عموًما  الخفيفة  إلى 

عمليات تحقيق االستقرار.

على   2015 لعام  واألمن  للدفاع  االستراتيجية  المراجعة  أبقت 
بينما  األساسي،  للتكيُّف"  القابلة  القوة  الفعل/  رد  "قوة  التقسيم 
إلى  لتزيد  لالنتشار  القابلة  البريطانية  القوات  بتعزيز حجم  تعهَّدت 
خطة  في  له  المخطط  بالعدد  مقارنة  إجماالً  فرد   50,000 حوالي 
القوة المستقبلية 2020 والبالغ 30,000 فرد. كما تُغيِّر الخطة تكوين 
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"قوة رد الفعل" و"القوة القابلة للتكيّف" على السواء. فبدالً من ثالثة 
َّعين و"لواءين  َّعة، ستضم "قوة رد الفعل" لواءين ُمدر ألوية مشاة ُمدر
ميكانيكية  مشاة  من  يتكونا  أن  المفترض  من  واللذان  للهجوم"، 
اللواء  في  الدبابات  بكتيبة  سيحل  ما  يتضح  ولم  الوزن.  متوسطة 
وحداتها  تُستَخدم  فقد  حاليًا؛  تفكيكها  المقرر  الثالث  َّع  الُمدر
وقد  كليهما.  أو  الهجوم  ألوية  بأحد  وتُلَحق  أخرى  ألغراض  الُمكوَّنة 
َّعان في الحفاظ على درجة التأهب العالية. كما  يتناوب اللواءان الُمدر
2015 إلى خفض  تدعو المراجعة االستراتيجية للدفاع واألمن لعام 
"القوة القابلة للتكيّف" من سبعة ألوية مشاة إلى ستة، وسيُحوَّل 
ومن  أمنية،  مساعدة  أو  إرهاب  مكافحة  وحدات  إلى  هذا  من  جزء 
المحتمل أن تكون بحجم أصغر. ونشير مجددًا إلى أن التفاصيل غير 
متاحة بعد. وعلى كل األحوال، حددت المراجعة االستراتيجية للدفاع 
بأكملها  فرقة  نشر  على  القدرة  لتتضمن  أهدافها  الجديدة  واألمن 
تتكون من "ثالثة ألوية تشمل قوة هجومية جديدة" واإلبقاء على تلك 
القوة إلى أجل غير مسمى.6 وال يمكننا تقدير الوقت المتبقي الذي 
ستجعل فيه بريطانيا ذلك الهدف حقيقيًا، حيث يؤكد الجيش أنه تم 
الشروع في تنفيذ خططه بالفعل. وعلى نحو مماثل، ال يتضح حجم 

َّعة التي قد تتضمنها هذه الفرقة. القوة الُمدر

وفيما يتعلق بالجاهزية، نصت خطة "القوة المستقبلية 2020" 
َّعة الثالثة المسؤولية لإلبقاء  الُمدر على ضرورة تناوب ألوية المشاة 
الجاهزية،  من  عالية  درجة  عند  أمامية"  َّعة  ُمدر حربية  "وحدة  على 
عشر  السادس  الجوي  الهجوم  للواء  التابعة  الوحدات  تناوبت  بينما 
المسؤولية لإلبقاء على "وحدة حربية هجومية جوية" عند أعلى درجة 
من الجاهزية للجيش البريطاني على األرجح. واستنادًا إلى التدريبات 
حجم  أمامية  َّعة  ُمدر حربية  وحدة  تعادل  قد   ،2015 في  أُجرِيت  التي 
َّعة  الُمدر المركبات  من  كاملة  سلسلة  وتمتلك  كتيبتين  أو  كتيبة 
وناقالت  قتالية  مشاة  ومركبات  )دبابات  البريطاني  للجيش  التابعة 
وأي  أباتشي  نوع  من  هليكوبتر  طائرات  إلى  باإلضافة  َّعة(،  ُمدر جنود 
التقليدية  للحرب  مالئم  البريطاني  الجيش  مخزون  في  آخر  عتاد 
معهم  مقابالت  أُجريت  عسكريين  لمحللين  ووفًقا  المتقدمة.7 
لصالح هذه الدراسة ومصادر أخرى فإنه من المحتمل أن تكون وحدات 
األمامية  َّعة  الُمدر الحربية  للوحدة  التابعة  األولى  الخفيفة  المشاة 
العناصر  أن  حين  في  القوات،  نشر  أمر  بعد  أيام  غضون  في  جاهزة 
َّعة تستغرق وقتًا أكبر. ومن المحتمل أن يتجّهز تشكيل الجيش  الُمدر
قد  كامل  َّع  ُمدر لواء  إلى  وصوالً  والتدعيم  يوًما.   30 خالل  بالكامل 
يتطلب شهورًا )من 60 إلى 90 يوًما( لتعبئته على األرجح. أما بالنسبة 
على   2015 لعام  واألمن  للدفاع  االستراتيجية  المراجعة  تأثير  لمدى 
َّعة أمامية واإلبقاء عليها،  قدرة بريطانيا على تعبئة وحدة حربية ُمدر
فبدالً من مناوبة المسؤولية بين ثالثة ألوية، سيتناوبها التشكيالن 

َّعان المتبقيان، حيث "سيعمل" لواء و"يتوقف" اآلخر.  الُمدر

 وأخيرًا، يبدو أن المراجعة االستراتيجية للدفاع واألمن لعام 2015، 
قدرة  تُعزِّز  الخاصة،  القوات  على  متزايًدا  إنفاًقا  أيًضا  تتضمن  والتي 
بريطانيا على نشر قواتها المتوسطة إلى الخفيفة، ويُحتمل أن يكون 

هذا على حساب قدرتها على نشر التشكيالت األثقل. وقد خلُص أحد 
المحللين بالفعل إلى أن هيكلية القوة الجديدة لبريطانيا ستتسبب 
الدبابات  ذلك  ويشمل  األثقل،  العسكرية  أصولها  تخفيض  في 
بريطانيا تخاطر  إن  القول  بنا  يبلغ  أنه قد  الثقيلة.8 حتى  والمدفعية 
االستطالع  مركبات  عدد  يتزايد  ولم  المتوسطة:  قدراتها  بخفض 
َّرة الجديدة من طراز Ajax تحت الطلب رغم أنها ستنتشر بين  الُمجنز
ألوية أكثر، وتعد هذه المركبات هي األثر الباقي من برنامج نظام األثر 
السريع المستقبلي )FRES( الذي فشل فشالً ذريًعا مثلما هو الحال 
تزال  وال  األمريكي،  للجيش  التابعة  المستقبلية  القتال  أنظمة  مع 
بريطانيا تسعى جاهدةً لصنع مركبة مشاة قتالية جديدة ذات ثماني 

عجالت.9

هناك العديد من األسئلة تتعلق بطول المدة التي يمكن أن تُبقي 
فيها بريطانيا على قوة بحجم لواء أو ذات تدريع أكبر بمجرد نشرها في 
موقعها. وكفلت خطة القوة المستقبلية 2020 إبقاء لواء لمدة ال 
َّعة  تقل عن 18 شهرًا من خالل مناوبة المسؤولية على األلوية الُمدر
الثالثة في "قوة رد الفعل". وستواجه المملكة المتحدة المشكالت 
عند مرور 18 شهرًا نظرًا إلى سياسات تشكيل القوات في بريطانيا، 
ومن بينها مبادئ الوئام )Harmony Guidelines( التي تحد من الفترة 
البالد  خارج  البريطانيون  الجنود  فيها  يخدم  أن  يمكن  التي  الزمنية 
نيتها  المتحدة  المملكة  أعلنت  وقد  شهرًا.10   36 مدتها  فترة  خالل 
ثالث  مدتها  تبلغ  التي  القوات  تشكيل  دورة  من  بالتحول  بالفعل 
العمل  بريطانيا  تُعلِّق  أن  ويمكن  سنتين.11  مدتها  دورة  إلى  سنوات 
بسياساتها لإلبقاء على قوات أكثر في الميدان لمدة زمنية أكثر أو 
ألوية  تواجه  أخرى  النشر. وتوجد مشكلة  بين عمليات  المدة  خفض 
بطبيعة  المشاة  ألوية  تمثل  للتكيّف":  القابلة  "القوة  في  المشاة 
تشكيلها وحدات ُمجوَّفة نظرًا إلى أنها تعاني من نقص الجنود عن 
الجيش  المتطورة في  االتكال على قوات االحتياط غير  عمد، ويجب 
البريطاني لشغل صفوفها.12 والسؤال الذي يبقى مطروًحا هو إذا ما 
كان بإمكان المملكة المتحدة االعتماد على "القوة القابلة للتكيّف" 
َّع بالتناوب  لتوفير مستويات القوة الالزمة لإلبقاء على نشر لواء ُمدر

َّعين التابعين "لقوة رد الفعل".  مع اللواءين الُمدر

أسئلة   2015 لعام  واألمن  للدفاع  االستراتيجية  المراجعة  تثير 
جديدة. كيف ستعمل دورة تشكيل القوات بالجيش بالضبط بحيث 
َّع أو فرقة كاملة؟ هل سيلتزم الجيش  يمكنها اإلبقاء على لواء ُمدر

بمبادئ الوئام الحالية؟ التفاصيل ال تزال آخذة في الظهور.

وفي نهاية المطاف، يبدو أن المملكة المتحدة قادرة على اإلبقاء 
َّع منتشر إلى أجل غير مسمى، حتى وإن كانت تفاصيل  على لواء ُمدر
التحذير  إلى  بنا  يعود  وهذا  معلومة.  غير  بقائه  كيفية  حول  كثيرة 
المذكور أعاله: أن وجود أزمة مع روسيا بدرجة كافية للحث على نشر 
قوات برية كبيرة في دول البلطيق يحث، منطقيًا، صّناع السياسات 
من  جديدة،  دفاعي  تخطيط  سياسات  لوضع  مًعا  التخطيط  على 

بينها إنفاق المزيد من المال بشكل ملحوظ.
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االستنتاجات بشأن الجيش البريطاني
َّعة في غضون 30 	  يمكن أن يوفر الجيش البريطاني وحدة حربية ُمدر

لواء  إلى  لتوسيع نطاقها  يوًما  و90   30 بين  ما  إلى  يوًما وسيحتاج 
َّع كامل. ُمدر

َّع 	  ُمدر لواء  اإلبقاء على  قادرة على  بريطانيا  تكون  أن  المفترض  من 
واحد على األقل إلى أجل غير مسمى، إال أن هناك شكوًكا ال تزال 
قائمة فيما يتعلق بطبيعة نقص عدد جنود "القوة القابلة للتكيُّف"، 
والتي سيتعين عليها اإلمداد بوحدات للتخفيف عن وحدات "قوة رد 

الفعل".

فرنسا
فرد   105,000 حوالي  تعدادها  يبلغ  التي  الفرنسية  البرية  القوات  تعد 
هي أكبر القوات البرية الثالث ويمكن القول إنها األقوى كذلك من حيث 
جيشها  أن  في  لفرنسا  بالنسبة  التحدي  يتمثل  ذلك،  ومع  اإلمكانات. 
 Opération( ُمنَهك للغاية. وتجدر اإلشارة بوجه خاص إلى عملية الحارس
Sentinelle( المفتوحة، والتي ينفذها الجيش الفرنسي ردًا على الهجمات 
اإلرهابية في عام 2015. تتضمن عملية الحارس حاليًا ما يقرب من 10,000 
من أفراد الخدمة الذين يحرسون "األماكن العامة الحساسة" بنشاط، بما 
في ذلك المطارات، ومحطات القطارات، والمدارس والمطاعم والمعابد 
الفرنسية  القوات  من  كبيرة  أعداد  تلتزم  ذاته،  الوقت  وفي  اليهودية.13 
المتبقية  الفرنسية  العسكرية  الحاميات  بإدارة  أو  الخارجية  بالعمليات 
المثال،  سبيل  فعلى  السابقة.  أو  الحالية  المقاطعات  في  البالد  خارج 
عملية  في  المشاركين  الجنود  عدد  بلغ   ،2016 عام  صيف  من  اعتبارًا 
3,500 جندي، في حين كان يخدم عدة مئات منهم  برخان في الساحل 
الوسطى ضمن عملية سانغاريس.14 وكان اآلالف  إفريقيا  في جمهورية 
من الجنود الفرنسيين اآلخرين يخدمون في أماكن أخرى في بلدان مثل 
السنغال والجابون أو في مقاطعات فرنسا الخارجية. وأخيرًا، في حين أن 
القوات الفرنسية لم يتم تخفيض ميزانيتها بنفس القدر الذي تعرضت 
من  ألكثر  الميزانية  تخفيضات  أن  إال  واأللمانية،  البريطانية  القوات  له 
ُمنَهكة،  بأنها  غالبًا  وصفها  يمكن  قوات  منها  جعلت  الزمان  من  عقد 
خاصة فيما يتعلق ببعض أساطيل مركباتها القديمة، وبأنها تفتقر ألي 

إمكانات زائدة أو راحة.
للرد  مشتركة  "قوة  نشر  على  حاليًا  الفرنسية  السياسة  تنص 
من  جندي،   2,300 تعدادها  )بقوة  أيام  سبعة  غضون  في  الفوري" 
بينهم 1,500 من القوات البرية، مأخوذة من "وحدة الطوارئ الوطنية" 
للكتاب  وفًقا  التأهب،  درجة عالية من  5,000 وتكون في  يبلغ عددها 
األبيض )Livre Blanc( لعام 2013(.15 ويُترجم ذلك تقريبًا إلى كتيبتين 
فرنسيتين من الوحدات الحربية أو مجموعتين تكتيكيتين لألسلحة 
المشتركة )GTIAs؛ المجموعات التكتيكية لألسلحة المشتركة(. 
قد تكون إحداهما قوة خفيفة واألخرى متوسطة أو ثقيلة. قد تشتمل 
َّعة على  المجموعة التكتيكية لألسلحة المشتركة الفرنسية الُمدر
أي توليفة من الوحدات الُمدرعَّة، والوحدات اآللية، والدبابات، ومركبات 

باالحتياجات  رهنًا  األخرى،  َّعة  الُمدر والمركبات  القتالية  المشاة 
الُمقدَّرة والتوافر. والفرنسيون بارعون في زيادة قواتهم، وهذا يعني أنهم 
لن يواجهوا مشكلة في توسيع نطاق مجموعة تكتيكية لألسلحة 
المشتركة أولية وتقسيمها حسب الحاجة مع وصول المزيد والمزيد 
َّع  ُمدر لواء  الموارد في صورة  الوحدات. ومع ذلك، فإن توحيد تلك  من 
إلى  ذلك جزئيًا  ويُعزى  أسابيع،  إلى عدة  يمتد  وقتًا  كامل سيستغرق 
انتشار الكثير من معدات القوات البرية الفرنسية حول العالم. فقد 
عدده  يبلغ  لواء  لتجميع  ونصف  أسبوعين  حوالي  فرنسا  استغرقت 
3,000 جندي في مالي من أجل عملية سرفال؛ وربما تستغرق  قرابة 
القوة األثقل وقتًا أطول. وفًقا للخبراء العسكريين الفرنسيين الذين 
تمت استشارتهم في هذه الدراسة، فإذا اضطرت فرنسا إلى اإلبقاء 
على لواء في مكان ما ألكثر من عام، فمن المحتمل أن يكون عليها 
أو  الحالية  القوات  تشكيل  سياسات  تغيير  أو  أخرى  عمليات  تقليل 
كال األمرين على األرجح. ومع ذلك، فإن الفرنسيين يتجهون بالفعل 
أوالند  فرانسوا  الرئيس  قرر  الفرنسية:  البرية  القوات  قدرة  زيادة  نحو 
الجيش  حجم  زيادة   2015 )إبريل(  نيسان  في   )François Hollande(
ألول مرة منذ الحرب الجزائرية بسبب عملية الحارس. تضيف فرنسا 
11,000 فرد إلى قواتها القابلة للنشر التي يبلغ تعدادها 66,000 فرد، 
أن  أخرى.16 ال شك  فرق  وتعزيز  فرق مشاة جديدة  إضافة  ذلك  ويعني 
في  إال  يبدأ  لم  اإلضافي  التجنيد  لكن  ستساعد،  اإلضافية  األعداد 
متاحة  تكون  لن  اإلضافية  األعداد  هذه  أن  يعني  مما  األخيرة،  اآلونة 

لبعض الوقت.

باإلضافة إلى ذلك، أطلق الفرنسيون في أيار )مايو( 2015 خطة 
تنظيمية جديدة تهدف إلى المساعدة في توزيع عبء عملية الحارس 
الحياة  الفرنسيون  أعاد  تحديًدا،  أكثر  وبشكل  القدرات.  تقليل  دون 
إلى  ويشار  مناورة.  وحدات  من  فرقتين  يشكلون  حيث  الفرقة،  إلى 
سكوربيون  المشتركة  األسلحة  قوة  باسم  العملياتيّة  القوة  هذه 
برنامج  اسم  هو  )سكوربيون   )Combined Arms Force Scorpion(
ز  يُركِّ فهو  ثَمَّ  ومن  الفرنسية،  البرية  للقوات  األمد  طويل  التحديث 
على الطبيعة "الرقمية" الحديثة للقوات البرية التي تنشرها فرنسا 
من  كبيرة  مجموعة  عن  مختلفة  كافًة،  القوة،  وتلك  اآلن(  ميدانيًا 
مة  الُمقسَّ المستدام  القتالي  الدعم  وفرق  القتالي  الدعم  فرق 
هيكليًا إلى أربعة ألوية عاملة )االستخبارات، واللوجستيات، وغيرها(. 
ألوية، بما في ذلك  أربعة  وداخل قوة سكوربيون، تضم الفرقة األولى 
ألوية.  ثالثة  الثالثة  الفرقة  األلماني، في حين تضم  الفرنسي  اللواء 
ستحافظ فرنسا على لواءيها الثقيلين، الثاني والسابع، لواء في كل 
في  وفوجان  الثاني  اللواء  في  )فوج  الثالثة  َّعة  الُمدر وأفواجها  فرقة، 
اللواء السابع، يضم كل منهما حوالي 800 جندي و 52 دبابة في جدول 
التنظيم والمعّدات الخاص بها(.17 تمتلك فرنسا كذلك خمسة أفواج 
64 مركبة مشاة قتالية متطورة.  ز بعدد  مشاة آلية، كل منها ُمجهَّ
القوات  وحدات  تنظيم  إعادة  في  يتمثل  األساسي  الهدف  أن  ويبدو 
هذه  تشهد  ال  ذلك  ومع  قدراتها.  خفض  دون  لكن  الفرنسية،  البرية 
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أكثر  طموًحا  الفرنسيون  يمتلك  ذلك،  من  بدالً  زيادة.  أي  القدرات 
تواضًعا في تعزيز قدرتهم على الحفاظ على وتيرة العمليات الحالية، 

على الرغم من عملية الحارس. 

تأثير عملية  يتم حسمها بعد هو مدى  التي لم  المسائل  ومن 
القوات  جاهزية  على  القائمة  األخرى  الفرنسية  والعمليات  الحارس 
البرية الفرنسية وتدريبها على المدى الطويل. كانت القوة التي غزت 
2013، في كثير من النواحي، في قمة  مالي في كانون الثاني )يناير( 
أدائها، وذلك عقب ترقيتها للمعدات والتدريبات المرتبطة بأفغانستان. 
لكن قيامها بدوريات في شوارع باريس أو بحراسة المدارس اليهودية 
ال يجعلها على استعداد للقتال المحتدم، كما أنه من غير المحتمل 
أن يكون تجربة مفيدة مثل العمل في الساحل. ووفًقا ألحد التقارير، 
َّرة  في عام 2015، ألغى الجيش 70 بالمائة من عمليات التناوب الُمقر
فرنسا.18  في  المتخصصة  الحرب  تدريب  مراكز  خالل  من  للوحدات 
الخضوع  إلى  الوحدات  يدعو  الموازنة  قانون  أن  حين  في  وبالمثل، 
التدريب  )كتدريب مختلف عن  يوًما كل سنة   90 لتدريب عام مدته 
عام  في  األرقام  انخفضت  فقد  النشر(،  عملية  قبل  المتخصص 
هيئة  الحظت  ذلك،  على  عالوة  يوًما.19  و64   51 بين  ما  إلى   2015
األركان العامة في القوات البرية الفرنسية "تراجًعا تدريجيًا" في قدرة 
إلى  بالنظر  خاصة،  إشكالية  يمثل  أمر  وهو  التدريب،  على  الجيش 
َّ محلل  وأصر 14,000 جندي جديد.20  وتجنيد  بكثافة  التجنيد  خطط 
لصالح  مقابلة  معه  أُجريت  الفرنسي  الدفاع  شؤون  في  متخصص 
هذه الدراسة على أنه بسبب عملية الحارس، لم يتلّق سوى الجنود 
الذين تم تكليفهم في عمليتي برخان وسانغاريس تدريبًا مالئًما، في 
أسلحة  لحرب  مستعدة  تكن  لم  ببساطة  األخرى  الوحدات  أن  حين 
 2016 عام  الفرنسية  البرية  القوات  أن  على  كذلك   َّ وأصر مشتركة. 
ربما لم تكن قادرة على ما فعلته القوات البرية الفرنسية عام 2013 
في مالي بسبب تراجع مهاراتها في األسلحة المشتركة. يشير ذلك 
وجه  على  َّعة  ُمدر قوات  الفرنسيون حشد  استطاع  لو  أنه حتى  إلى 
الوحدات  تكون  فربما  البلطيق،  دول  في  العمليات  أجل  من  السرعة 
حين  في  أخرى:  مشكلة  الروس.  لمحاربة  مستعدة  غير  الفرنسية 
المشاق"، ال سيّما في  ل  "تَحمُّ بقدرته على  الفرنسي  الجيش  يفخر 
أماكن مثل أفريقيا، فإن األوضاع التي أبلغت عنها القوات التي تخدم 
ولها  للدهشة  الحارس سيئة بشكل مثير  الوطن ضمن عملية  في 

تأثير ُمحبِط على معنويات القوة.21

الفرنسية  العسكرية  المعدات  تهالك  مسألة  كذلك  توجد 
الجاهزية.  ويُضِعف  التكاليف  من  يزيد  ما  وهو  االستعمال،  بسبب 
من  بكثير  أكثر  معداتهم  الفرنسيون  يستخدم  أبسط،  وبعبارة 
أقسى  في  معداتهم  ويستخدمون  الماضي،  في  لها  استخدامهم 
البيئات التي يمكن تخيُّلها، مما يؤدي إلى تضخيم التكلفة من حيث 
التهالك لكل كيلومتر أو ساعة من االستخدام. فعلى سبيل المثال، 
الجمعية  من   2015 )ديسمبر(  األول  كانون  في  صدر  لتقرير  ووفًقا 
 Véhicule de l'Avant( َّعة الوطنية الفرنسية فإن ناقلة األفراد الُمدر
التي  البرية  للقوات  القياسية  َّعة  الُمدر األفراد  ناقلة  وهي   ،)Blindé

نُشرت في مالي كجزء من عملية سرفال في عامي 2013 و2014، قد 
قطعت على األرجح في أسبوع واحد أربعة أضعاف المسافة التي من 
المتوقع عادةً أن تقطعها في فرنسا في سنة كاملة من االستخدام 
الروتيني.22 وعالوة على ذلك، فإن الكيلومتر المقطوع في مالي ليس 
كمثيله في فرنسا، نظرًا إلى ظروف الطرق ودرجات الحرارة الشديدة 
تصيب  التي  الميكانيكية  المشكالت  أنواع  ترتبط  الساحل.  في 
المركبات الفرنسية اليوم ارتباًطا مباشرًا باالستخدام المكثف في 
الظروف الميدانية القاسية.23 ويتطلب إصالح هذه المشكالت وإعادة 
المركبات إلى حالة "الجاهزية" )تدير القوات البرية الفرنسية أسطول 
مركباتها باستخدام نظام تجهيز عتاد تناوبي( وقتًا أطول وأمواالً أكثر 
الكلي  بالحجم  تتعلق  أخرى  مشكلة  وتتمثّل  عادةً.24  الحال  هو  مما 
لمخزون فرنسا من المعدات ذي الصلة بمتطلباتها العملياتيّة في أن 
الفرنسيين كانوا يدفعون بمجموعات من المركبات والمعدات مباشرةً 
ربما  "تجريبية"  تدريبات  أو  اختبارات  ألي  إخضاعها  قبل  الميدان  إلى 
تكشف عن مشكالت سابقة ألوانها. وبدالً من ذلك، فإن المشكالت 
استخدامها  عند  وهو  أال  ممكن  وقت  أسوأ  في  كانت  ظهرت  التي 
معدل  زيادة  من  كذلك  فرنسا  وتعاني  الميدان.25  في  عملياتيًا 
الفترة  البسيطة. ففي  الحوادث  أو  العنف  أعمال  االستنزاف بسبب 
الفرنسية،  الوطنية  2008 و2012، ووفًقا لتقرير الجمعية  بين عامي 
البرية الفرنسية عشر مركبات سنويًا بسبب أعمال  خسرت القوات 
عدائية أو حوادث؛ وتضاعف المعدل ثالث مرات ليصل إلى 30 مركبة 
سنويًا منذ عام 26.2013 وتتمثل النتيجة العامة في انخفاض عام في 
توافر مجموعات المعدات والمركبات: تتلقى القوات في الميدان ما 
بالكاد، وأصبحت المعدات أقل توفرًا لجميع األغراض  تحتاجه ولكن 
األخرى.27 ويخلص التقرير إلى أن الوضع العام يتمثل في أنه في حين 
قد تتمكن فرنسا من اإلبقاء على عملياتها الحالية، فإنها ستواجه 
صعوبة في القيام بذلك على المدى الطويل، وبالمثل، فإن أي التزامات 
جديدة من شأنها أن تُجهد القدرة العسكرية الفرنسية بشكل كبير.

االستنتاجات بشأن القوات البرية الفرنسية
قوامها 	  حربية  وحدة  حشد  فرنسا  بمقدور  يكون  أن  المحتمل  من 

أسبوع. فتشكيل  ثقيلة في غضون  أو  كتيبة عسكرية متوسطة 
ًَّعا كامالً قد يستغرق على األرجح مدة تتراوح بين  ما يعادل لواًء ُمدر

عدة أسابيع إلى شهر.
إال أن ضريبة العمليات المتواصلة لفرنسا، وخاصًة عملية الحارس، 	 

والتي تأتي على حساب جاهزية القوات البرية الفرنسية، تجعلنا أمام 
حالة واضحة من الشك في قدرة فرنسا على اإلبقاء على وجود اللواء 
وعلى كفاءة هذا اللواء. وسيظل هذا الشك حائًما في األرجاء ما لم 
تجد فرنسا طريقة لتخفيف العبء الذي يقع في الوقت الراهن على 
عاتق القوات البرية وخاصًة عمليات األمن الوطني للجيش باإلضافة 

لعملها في الوقت ذاته على زيادة الحجم الكلي للقوة.
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ألمانيا
ظلت ألمانيا، حتى عام 2015، مشتركة في بعض المبادرات لتقليل هيكل 
وكذلك  األول  المقام  التكلفة في  وذلك لخفض  وإعادة تشكيله،  قوتها 
ضد  للقتال  مة  ُمصمَّ اإلجباري،  التجنيد  على  قائمة  كبيرة  قوة  لتحويل 
حلف وارسو، إلى قوات حملة قوامها بالكامل من التجنيد التطوعي تكون 
قادرة على المشاركة في عمليات تحقيق االستقرار عبر البحار. وقد جاء 
التغيير، عموًما، على حساب تقليل القدرة العسكرية األلمانية، وخصوًصا، 
على حساب قدرتها على تعبئة وحدات ثقيلة. ومع ذلك، فإن كالً من األزمة 
األوكرانية وعودة اإلمكانية مجددًا لنشوب صراع مع روسيا جعلتا من هذه 
القدرات التقليدية أولويًة، وفي الوقت ذاته كشفتا عن أوجه القصور التي 
البري األلماني، الذي  الواقع، فإن الجيش  يعاني منها األلمان. وعلى أرض 
ال يستطيع سوى اإلبقاء على عمليات االستقرار الخفيفة نسبيًا خارج 
الحدود، أصبح ُمطالَبًا في الوقت الراهن أيًضا بامتالك القدرة على تعبئة 
قوة قارية تقليدية مزودة بأحدث التقنيات بشكل سريع. وتظل قدرة الجيش 
األلماني على فعل ذلك محدودة، مع أن الحكومة األلمانية عاهدت نفسها 

على تصحيح الوضع، ولو على الورق على أقل تقدير.28
من  المقاييس  بكل  أصغر حجًما  األلماني  البري  الجيش  أصبح 
أي وقٍت مضى، إال أن ذكر األرقام بدقة يمثل صعوبًة مثيرة للدهشة. 
فحسب المصادر الرسمية، انخفض عدد أفراد الخدمة بالجيش البري 
 ،)2016 آب )أغسطس(   22 )بدًءا من  60,000 فرد  إلى  األلماني حاليًا 
يحتسب  ال  ذلك،  ومع   29.2010 عام  في   100,000 بلغ  بعدد  مقارنًة 
الجيش  زي  يرتدون  ربما  الذين  األفراد  به من  يُستهان  األلمان عددًا ال 
أنهم  إال  للجيش،  مختلفة  دعم  وظائف  ويقدمون  األلماني  البري 
المشترك"  "الدعم  مصطلح  عليه  يطلقون  ما  إلى  عمليًا  ينتمون 
 41,000 فثمة  األلماني.  البري  الجيش  إلى  وليس   )Streitkräftebasis(
فرد مسجلين حاليًا باعتبارهم من ضمن أفراد "الدعم المشترك"، وقد 
من  باعتبارهم  أخرى،  عسكرية  هيئة  في  منهم،  ما  نسبة  تحتسب 
للجيش  الحقيقي  الحجم  يجعل  مما  األلماني،  البري  الجيش  أفراد 

األلماني يتراوح ما بين 60,000 و100,000 فرد.

وفًقا لمنشور من الجيش البري األلماني عام 2015، فإن الهدف 
للنشر  قابلين  جندي   10,000 امتالك  هو  إليه  الجيش  يرمي  الذي 
ألماني(  لواء  بحجم  )تقريبًا  جندي   4,000 على  اإلبقاء  على  والقدرة 
حربيتين  "وحدتين  إلى  منقسمين  أو  مًعا  إما  مسمى  غير  ألجل 
َّزتين".30 وقد عاهد األلمان أنفسهم على إتاحة ما يصل عدده إلى  ُمعز
الرهائن وكذلك  إنقاذ  الطارئة مثل؛  العمليات  1,000 جندي من أجل 
المقاتلة  األوروبي  االتحاد  مجموعات  إلى  هامة  مساهمات  تقديم 
وقوات الرد السريع التابعة لحلف شمال األطلسي )الناتو( واآلن فرقة 
)الناتو(.  الجاهزية لحلف شمال األطلسي  المشتركة عالية  العمل 
إال أن الوثائق األلمانية المنشورة ال تقدم سوى القليل من التفاصيل 
فيما يخص دورة تكوين القوات والوحدات التي يمكن أن تكون متاحة 
العموم،  على  الوحدات.  هذه  وعدد  المحدد  الزمني  اإلطار  خالل  في 
يبدو أن األلمان يعادلون قدرات الرد السريع بقوات المشاة الخفيفة 
المحمولة والمنقولة جوًا؛ والتي يطلق عليها تحديًدا قسم التدخل 

السريع )Division Schnelle Kräfte(. تلك هي القوات التي يخصصها 
دون  اإلخالء  وعمليات  المبكر  التدخل  لعمليات  األلماني  الجيش 
وعمليات  النظامية  غير  الحرب  مثل  متنوعة  أخرى  وعمليات  قتال 
فرقة  تكون  أن  َّر  الُمقر فإنه من  ذلك  ومع  النطاق".31  "عميقة  الحظر 
الحجم،  متوسطة  فرقة  بمثابة  الجاهزية  عالية  المشتركة  العمل 
في  يوجد  ال  ما  وهو  ميكانيكية  مشاة  توفير  على  األلمان  وقَّع  وقد 
قسم التدخل السريع. وسوف تنبثق قوة المشاة هذه، بدالً من ذلك، 
َّعتين لدى الجانب األلماني وخاصة الفرقة  عن إحدى الفرقتين الُمدر
من  جزًءا  السريع،  التدخل  قسم  بجانب  تمثل،  التي  األولى  َّعة  الُمدر
َّعة  قوات الرد بالجيش األلماني )Eingreifkräfte(. وتتكون الفرقة الُمدر

األولى من أربعة ألوية أحدها لواء مشاة ميكانيكية هولندي.

ويعكس الحجم الصغير لقوات الجيش البري األلماني، فوق كل 
نهاية  بأن  اإليمان  الدفاع وكذلك  الرغبة في تخفيض نفقات  شيء، 
في  ألمانيا  من  سيُطلَب  أنه  فصاعًدا،  اآلن  من  تعني،  الباردة  الحرب 
المقام األول أن تؤدي واجبها مع حلفائها في حلف الشمال األطلسي 
)الناتو( واالتحاد األوروبي في عمليات تحقيق االستقرار عبر البحار في 
أماكن مثل أفريقيا وأفغانستان. مما ال شك فيه أن ألمانيا اضطلعت 
أقل  عددها  بقوة  تحتفظ  تزال  ال  حيث  أفغانستان  في  جوهري  بدور 
بقليل من 1,000 فرد، كما شارك تقريبًا 3,100 جندي ألماني، بدًءا من 
2015، في مجموعة من المهمات عبر البحار  كانون األول )ديسمبر( 

)بما فيها أفغانستان(، وتقرر نشر 500 آخرين في مالي.32

الجاهزية  عالية  المشتركة  العمل  فرقة  تعهد  يمثل  ذلك،  ومع 
تحوالً معاكًسا في مسار األمور؛ ذلك التحول الذي يكشف عن وقوع 
ما  فإن  الواقع،  أرض  وعلى  صعبة.  مآزق  في  األلماني  البري  الجيش 
األلمانية جعلت  الدفاع  أن مؤسسة  2015 هو  عام  حدث على مدار 
وحسب  تنوي  ال  إنها  حيث  لها.  أولويًة  روسيا  مجابهة  على  القدرة 
المساهمة في الدفاع عن الجناح الشرقي لحلف الشمال األطلسي 
)الناتو( ولكن االضطالع بدور قيادي هناك أيًضا. فكما قال هانز-بيتر 
بارتلز )Hans-Peter Bartels(، رئيس لجنة الدفاع في البرلمان االتحادي 
)البوندستاغ( "اتضح مجددًا للكثيرين، في خضم األزمة في أوكرانيا، 
أنه بصرف النظر عن جميع العمليات "خارج المنطقة"، فإن المهمة 

األساسية للجيش األلماني تظل هي الدفاع عن البلد والتحالف".33

تكمن المشكلة في امتالك األلمان، في الوقت الراهن، لقدرات 
محدودة ال تمكنهم من تكوين المزيد من القوة بسرعة، خاصًة القوة 
)أو لنكن أكثر  الورق  الثقيلة. فعلى  التي تتراوح بين المتوسطة إلى 
دقة، على الموقع اإللكتروني للجيش البري األلماني(، تمتلك ألمانيا، 
التي تستخدم الكتائب العسكرية بدالً من األفواج المقاتلة، العدد 
وفرنسا.  بريطانيا  تمتلكها  التي  َّعة  الُمدر الوحدات  من  تقريبًا  ذاته 

وتمتلك حاليًا التالي:

َّعة )ثالث من هذه الكتائب لديها 44 دبابة قتالية 	  خمس كتائب ُمدر
َّعة لديها  طراز ليوبارد 2، باإلضافة إلى كتيبة ألمانية/ هولندية ُمدر

48 دبابة من طراز ليوبارد 2(
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زة بـ 44 مركبة 	  12 كتيبة مشاة ميكانيكية )منها عشر كتائب ُمجهَّ
كتيبتين  إلى  باإلضافة  كتيبة،  لكل   Puma طراز  من  قتالية  مشاة 

34.)CV90 زتين بمركبات مشاة قتالية طراز هولنديتين ُمجهَّ

كتيبة  لتعبئة  أكثر  أو  أسبوًعا  األلمان  يحتاج  قد  ذلك  ومع 
متوسطة الوزن. وضم وحدات أثقل، وزيادة القوات ليصل حجمها إلى 
لواء سيستغرق وقتًا أطول. وعالوةً على ذلك، ال تمتلك ألمانيا، حسب 
بالمعدات  زتين  ُمجهَّ كتيبتين  سوى  الحالية،  المعدات  مستويات 
َّح  الحديثة الضرورية التي تجعلها جديرة بمواجهة الروس وفًقا لما صر
به محلل دفاع ألماني. والسبب في ذلك يعود إلى خفض الجيش البري 
األلماني مخزونه من المعدات بنسبة كبيرة وشرائه لعدد قليل من 
القطع األحدث لتحل محل المعدات األقدم؛ حيث قد أفاد بأنه يمتلك 
فقط ما يكفي لتزويد قوات االنتشار عبر البحار بمعدات حديثة، بينما 
تفتقر باقي القوات لمعدات التدريب وتمتلك جزًءا صغيرًا فقط من 
َّر الجيش البري  إجمالي معداتها الرئيسية في حالة تشغيل جيدة. قر
األلماني االكتفاء بما ال يزيد عن 70 بالمئة من معداته الرئيسية، مما 
يعني أنه سيكون لديه ما يكفي لتزويد عمليات النشر عبر البحار )من 
خالل تجميع المعدات من وحدات مختلفة بسرعة( على حساب عدم 
الكبرى، وذلك وفًقا  الطوارئ  أو لحاالت  للتدريب  امتالك مخزون كاٍف 
ألمان.35 وفي مقابلة صحفية في  لصحفيين ومسؤولين عسكريين 
آب )أغسطس( 2015 وصف بارتلز زيارته لوحدة مدفعية ذاتية الحركة 
المتاحة  الهاوتزر  مدافع  من  قليل  عدد  سوى  فيها  يكن  لم  بأنها 
24 قطعة مدفعية في المخزون رسميًا، لم يكن  للتدريب، ومن بين 
َّح بارتلز في مقابلة  هناك إال "قِلَّة" منها فقط صالحة للعمل.36 وَصر
المعدات  يجمع  أن  بخبرته  األلماني سيحاول  البري  الجيش  أن  أخرى 
الالزمة للمشاركة في مناورة "نوبل جامب" التي ينظمها حلف شمال 
األطلسي )الناتو( هذا الصيف، مشيرًا إلى أن الجيش سيحاول جاهًدا 
الجاهزية.37  عالية  المشتركة  العمل  فرقة  متطلبات  يستوفي  أن 
جامب"  "نوبل  مناورة  بأن  قائلًة  ألمانية  مجلة  علَّقت  الحقيقة  في 
تطلبت جهودًا "هائلة" من قِبل الجيش البري األلماني نظرًا إلى نقص 
المعدات.38 وبالمثل، يبدو أنه على الرغم من قدرة ألمانيا على حشد 
لواء كامل في غضون 30 يوًما، إال أن تجهيزه يتطلب بالقطع سحب 

معدات من وحدات أخرى وأنشطة أخرى.

خلص كل من بارتلز ووزارة الدفاع والجيش البري األلماني إلى أن 
الجيش البري األلماني بحاجة إلى استعادة مخزونه لتحقيق األهداف 
المعلنة المتمثلة في القدرة على دعم قوة العمل المشتركة عالية 
الجاهزية بجانب التزاماته األخرى. وقال بارتلز: "من أجل تقديم تعهد 
إلى أن يكون الجيش  أوروبا، فإننا نحتاج  بالدفاع الجماعي عن  صادق 
إحدى  وتمثلت  بالمئة".39   100 يعني  وهذا  بالكامل،  ُمجّهزًا  األلماني 
اتُخذ  الذي  القرار  في  االتجاه  هذا  في  قطعها  تم  التي  الخطوات 
التي   2 ليوبارد  دبابات  دبابة من   100 بعودة   2015 إبريل(   ( نيسان  في 
ردًا صريًحا على  القرار  وجاء  الخدمة،  إلى  إيقاف تشغيلها مؤخرًا  تم 
التهديد الروسي، وسط انتقادات عامة بأن أسطول الدبابات القتالية 

في ألمانيا )حاليًا حوالي 225 من طراز ليوبارد 2( قد انخفض كثيرًا.40 
 Ursula( الين  دير  فون  أورسوال  األلمانية  الدفاع  وزيرة  دعت  وبالمثل، 
von der Leyen( إلى تطوير الجيش في كانون األول )ديسمبر( 2015. 
وقالت إن الجيش األلماني يفتقر فحسب إلى اإلمكانات، وأن التاريخ 
الحديث أيًضا أوضح أن األمر لن يقتصر فحسب على استمرار وجود 
بطبيعة  التنبؤ  يمكن  ال  إنه  بل  عسكرية  فعل  ردود  تتطلب  أزمات 
تلك األزمات، مما يعني أن الجيش األلماني يجب أن يكون متأهبًا ألي 
َّت على أن الجيش يحتاج، على أقل تقدير، إلى المزيد  شيء.41 وقد أصر
زيادة متواضعة  2016 عن  )مايو(  آيار  الوزيرة في  وأعلنت  األفراد.42  من 
لحجم الجيش وأعلنت أن الوقت قد حان للبدء في إعادة بناء الجيش.43 
ولعل األهم من ذلك على المدى الطويل هو قيام الحكومة األلمانية 
)الكتاب   Weissbuch الجديد  كتابها  بإصدار   2016 )يوليو(  تموز  في 
والذي يعبر عن قلق حقيقي بشأن احتمالية نشوب صراع  األبيض(، 
تقليدي بين دولة وأخرى في أوروبا وينص على االلتزام بتعزيز القدرات 
نزال ننتظر كي نعرف مدى رغبة  التقليدية. ومع ذلك، ال  العسكرية 

البرلمان االتحادي األلماني في تحقيق زيادات كبيرة في التمويل.

حيث  من  الجيش  تطوير  أن  في  ذلك  رغم  المشكلة  تكمن 
يُقرُّ  حيث  التنفيذ.  وصعب  القول  سهل  أمر  هو  والجنود  المعدات 
الجيش  بأن  بالمعدات،  يتعلق  فيما  ألمان،  عسكريون  مسؤولون 
بالمئة   100 بنسبة  بالمعدات  الكامل  التجهيز  في  بعيد عن هدفه 
قريب.  وقت  أي  في  يحققه  أن  ح  الُمرجَّ غير  ومن   ،)Vollausstattung(
قال الفريق يورغ فولمر )Jörg Vollmer(، أعلى الضباط رتبًة بالجيش 
البري األلماني، في مقابلة في تشرين الثاني )نوفمبر( 2015، أن تجهيز 
يتمثل  الحقيقي  الهدف  وأن  100 بالمئة،  إلى  أبًدا  يصل  لن  الجيش 
الحالية للجيش  بااللتزامات  للوفاء  "ما يكفي"  امتالك  ببساطة في 
أكثر  بأنها  معروفة  روسيا،  بفضل  اآلن،  باتت  والتي  األلماني،  البري 
بكثير من ذي قبل.44 وقال فولمر "التجهيز الكامل بالمعدات للجيش 
البري  الجيش  على  سيتعين  ذلك،  على  عالوة  واقعي".45  غير  أمر  هو 
االحتفاظ  طريق  عن  الصدع  رأب  الحاالت،  من  العديد  في  األلماني، 
المثال،  سبيل  على  الخدمة.46  إلى  إعادتها  حتى  أو  قديمة  بمعدات 
يتوقع األلمان اإلبقاء على مركبة المشاة القتالية العتيقة طراز ماردر 
الخدمة  في  األلمانية(  الميكانيكية  للمشاة  األساسية  )المركبة 
وعند  أعوام،  وعشرة  ثمانية  بين  تتراوح  إضافية  لمدة  كبيرة  بأعداد 
هذه النقطة يحدوهم األمل أخيرًا في امتالك ما يكفي من مركبات 
 2 ليوبارد  دبابات  وتعد  تدريجيًا.47  ماردر  محل  لتحل  الجديدة  بوكسر 
التي أُعيدت إلى الخدمة طرازًا أقدم يتطلب التحديث. وبالمثل، فإن 
زيادة أعداد قوات الجيش البري األلماني يمثل تحديًا كبيرًا: لقد تحول 
ويجاهد  بالكامل  المتطوعين  من  قوة  إلى  األلماني  البري  الجيش 
المجندين الشباب.48 ويتطلب  التنافس في الساحة لجذب  من أجل 
وامتالك  كبيرة،  مبالغ  إنفاق  النهاية  في  األلماني  البري  الجيش  نمو 
األلمان اليوم للقدرة على هذا النوع من اإلنفاق هو أمر غير مؤكد إلى 
الناتو المتمثل في  المثال، هدف  بارتلز، على سبيل  حد كبير. يرفض 
إنفاق 2 بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي كونه أمرًا "غير واقعي" 
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ذلك،  ومع  بالمئة.49   1.3 أو   1.2 إنفاق  إمكانية  ذلك  من  بدالً  ويقترح 
األلماني  العام  الرأي  كبيرًا من  جزًءا  أن  إلى  الرأي  استطالعات  تشير 
بالنسبة أللمانيا، مما يجعل من  روسيا تمثل خطرًا  بأن  غير مقتنع 
الصعب على القادة األلمان تبني فكرة إنفاق مليارات اليوروهات تحت 
أعضاء  عن  والدفاع  الجاهزية  عالية  المشتركة  العمل  قوة  مسمى 

الناتو الشرقيين.50

فالفرقة  بالمعدات.  التجهيز  بمسألة  اإلمكانات  ترتبط مسألة 
َّعة اليوم ليست كما كانت خالل الحرب الباردة، وفًقا  األلمانية الُمدر
إلى  بالتحديد  يشير  كان  وقد  األلمان.  الضباط  أحد  به  أخبرنا  لما 
بحرب  يتعلق  فيما  القوة  خبرة  إلى  باإلضافة  الذاتي  الدعم  مقدار 
على  كذلك  قلقه  ينطبق  وربما  المشتركة،  باألسلحة  مناورات 
الجيشين البريطاني والفرنسي. وقد استشهد بقدرات الدفاع الجوي 
والمدفعية وجسور العبور كأمثلة على األشياء التي يمتلكها األلمان 
وغيرهم، ولكن ربما لم تكن بكميات كافية للعمل في دول البلطيق 
ضد الروس. وبالمثل، فقد كانت الجيوش المعاصرة، ومن بينها جيش 
َّعات "كما فعلنا في الحرب العالمية  ألمانيا، تميل إلى استخدام الُمدر
األولى"، ما يعني دعم المشاة، بدالً من التشكيل كثير العدد. ربما لم 

تضيع المهارات المرتبطة بذلك، لكنها أيًضا قد ال تكون كافية.

بسرعة  التعبئة  على  األلماني  البري  الجيش  قدرة  فإن  وأخيرًا، 
اإلرادة  على  تعتمد  مسمى  غير  أجل  إلى  ثقيل  لواء  على  واإلبقاء 
السريعة  يعانون من أجل االستجابة  األلمان قد  أن  السياسية. ومع 
أكثر  نكون  أن  يمكننا  أنه  إال  الحالي،  الوقت  في  األمر  صدور  حال 
الطويل  المدى  على  القوة  على  اإلبقاء  على  قدرتهم  بشأن  تفاؤالً 
ألنهم يقومون بإجراء التعديالت الالزمة، شريطة أن يرى قادة ألمانيا 

والشعب األلماني، بالتأكيد، إن المهمة ضرورية.

االستنتاجات بشأن الجيش البري األلماني
أكثر 	  أو  أسبوًعا  األرجح  على  األلماني  البري  الجيش  سيستغرق 

َّعة، وربما شهرًا لحشد لواء كامل. لتعبئة كتيبة ُمدر
سيواجه األلمان صعوبة في تجنيد قوة أكبر أو االشتراك في عمليات 	 

أخرى لحين معالجة نقص المعدات؛ حيث يتعين على األلمان تجريد 
َّع. الوحدات األخرى من المعدات لحشد لواء ُمدر

االستنتاجات العامة
القوات  بشأن  التالية  االستنتاجات  إلى  خلُصنا  تقييمنا،  إلى  استنادًا 

َّعة الُمجهزة بدبابات، ُملخَّصة في الجدول 1: الُمدر
َّعة في 	  بإمكان الجيش البريطاني تجهيز وحدة حربية من كتيبة ُمدر

غضون 30 يوًما، وسيحتاج إلى ما بين 30 و 90 يوًما لتوسيع نطاقها 
اإلبقاء  قادرة على  بريطانيا  تكون  أن  المفترض  لواء كامل. من  إلى 

َّع على األقل ألجل غير مسمى. على لواء ُمدر
قوامها 	  حربية  وحدة  حشد  فرنسا  بمقدور  يكون  أن  المحتمل  من 

ًَّعا  ُمدر لواًء  يعادل  ما  فتشكيل  أسبوع.  غضون  في  َّعة  ُمدر كتيبة 
إلى  أسابيع  عدة  بين  تتراوح  مدة  األرجح  على  يستغرق  قد  كامالً 
عملية  وخاصًة  لفرنسا،  المتواصلة  العمليات  ضريبة  أن  إال  شهر. 
الفرنسية،  البرية  القوات  تأتي على حساب جاهزية  والتي  الحارس، 
أمام حالة واضحة من الشك في قدرة فرنسا على اإلبقاء  تجعلنا 
إلى  بالنظر  اللواء  وفي كفاءة هذا  بل   ، لواء  قوة بحجم  وجود  على 
تأثير عملية الحارس. وسيساعد على ذلك الجهود الحالية المبذولة 

لتوسيع نطاق القوات البرية الفرنسية.
أكثر 	  أو  أسبوًعا  األرجح  على  األلماني  البري  الجيش  سيستغرق 

َّعة، وربما عدة أسابيع أو شهرًا على األرجح لحشد  لتعبئة كتيبة ُمدر
لواء كامل.

للمخططين  الدراسة  لهذه  الواضحة  التداعيات  من  يتبين 
اإلسهامات  بشأن  التوقعات  سقف  يبقى  أن  ينبغي  أنه  األمريكيين 
األوروبية في الدفاع عن دول البلطيق منخفًضا. وإلى جانب المسارعة 
تكون  ربما  والتي  المشهد،  أولية في  بوحدات مشاة خفيفة  بالدفع 
تشكيل  من  الثالثة  الجيوش  تتمكن  )قد  مسبق  تمركز  قوة  بمثابة 
سريات خفيفة في غضون يوم واحد(، فسوف تجد الجيوش صعوبة 
في  صعوبة  ستواجه  وبالتالي  سريًعا،  َّعة  ُمدر قوات  تشكيل  في 
جيش  لكل  واحد  َّع  ُمدر لواء  تشكيل  أن  ويبدو  قواتها.  على  اإلبقاء 
يمثل أقصى جهد مستدام. وثمة تساؤالت أيًضا حول قدرة الجيوش 
الروس، سواء  نزاع مع  المطلوب لخوض  المستوى  العمل على  على 
بسبب االستقطاعات التي يشهدها التدريب أو المهارات المهملة أو 
قدرات الدعم الذاتي المحدودة. فضالً عن ذلك، فإنه كلما تعيّن على 
إلى  الوصول بشكل أسرع  واأللمانية  والفرنسية  البريطانية  القوات 
بالد البلطيق، أصبحت في حاجة إلى المزيد من المساعدة المباشرة 
الواليات المتحدة في صورة نقل جوي استراتيجي، وإن كان ذلك  من 
الجزء لم يُناقش هنا باستفاضة. كما ينبغي مراعاة القدرة على نقل 

تشكيالت كبيرة بسرعة من خالل السكك الحديد َعبر ألمانيا.

 1,000 إلى  ز ما يصل  تمركُّ إلى  الرامية  بريطانيا  أما عن خطط 
وإذا  المسبق،  التمركز  بشأن  التساؤل  تثير  فهي  بولندا  في  جندي 
ما كان بإمكان الجيوش الثالثة تقليل األطر الزمنية للتعبئة بوضع 
وبالطبع  الشرقية.  أوروبا  في  مسبًقا  معدات  مجموعات  أو  قوات 
ال  أنه  رغم  ذلك،  المسبق عامالً مساعًدا في  التمركز  تمثل مسألة 
يوجد لدى أي دولة من الدول الثالث المخزون الذي من شأنه أن يجعل 
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االحتفاظ بكميات كبيرة من المعدات عالية الجودة في حالة تأهب 
أمرًا ممكنًا. ويمكنهم أن يحذوا حذو بريطانيا بأن تتناوب الكتائب بل 
وحتى األلوية المسؤولية عبر المواقع المتقدمة. ومع ذلك، سيكون 
هذا التدبير، للجيوش الثالثة، بمثابة التزام أساسي، نظرًا إلى الحجم 
الكلي لقواتها: فالنسبة لبريطانيا، سيكون سحب قواتها من القارة 
بمثابة تراجع عن التزام تعهدت به لعقد من الزمن، بل إنه سيكون، 
بطريقة ما، بمثابة العودة إلى وضع الحرب الباردة وإن كان على نطاق 

أضيق بكثير. أما عن فرنسا، فقد تتطلب حركة مماثلة التراجع عن 
على  تركيزها  أو  أرضها  عن  الدفاع  مهمة  بشأن  الحالية  التزاماتها 
حتى  يمتد  الذي  األزمات"  و"قوس  الساحل،  أي  الجنوبية"،  "الجبهة 
سوريا والخليج الفارسّي. وبالنسبة أللمانيا، فإن التحدي األكبر ربما 
ز قوات بأوروبا  يكون سياسيًا، وقد يتوقف على رغبة األلمان في تمركُّ

الشرقية ورغبة األوروبيين الشرقيين في استضافة قوات ألمانية.

الجدول 1. القدرات الُمقدَّرة لتشكيل قوة ُمدرَّعة
أكثر من شهرخالل شهرخالل أسبوعالدولة

لواءوحدة حربيةبريطانيا

لواءكتيبةفرنسا

لواءألمانيا
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