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  ∗السياسة الخارجية األلمانية تجاه القضية الفلسطينية

  

 مقدمة

فقد وسعت التحوالت . 1990تشهد السياسة الخارجية األلمانية تغيرات هامة منذ الوحدة عام 

األساسية في العالقات الدولية التي أعقبت الحرب الباردة اإلطار األساسي للسياسة الخارجية 

المصالح السياسة واالقتصادية  ة تتمحور فقط حول خدمة وتعزيزفلم تعد هذه السياس. األلمانية

الوطنية على المستوى القومي، وتوسيع االتحاد األوروبي على المستوى اإلقليمي، وتطوير التحالف 

الحرب "وإنما أيضا تعداه ليشمل المشاركة المباشرة فيما يسمى  عبر األطلسي على المستوى الدولي،

اط في األنشطة دبلوماسية للمساهمة في حل بعض النزاعات الدولية واالنخر" على اإلرهاب

واإلقليمية، باإلضافة إلى توسيع دائرة المساهمة في الترويج للقيم الغربية كتشجيع الحرية ودعم 

الديمقراطية والدعوة الحترام حقوق اإلنسان على أساس أن انتشارها مثل هذه القيم أو عولمتها يخدم 

إال أن التغيرات الملحوظة والمتنامية في . يعزز مكانة أوروبا عالمياًوة أللمانيا المصالح القومي

السياسة الخارجية األلمانية على المستوى األوروبي والدولي، لم تكن بنفس المستوى تجاه المنطقة 

ة اإلسرائيلي والقضية الفلسطينية على الرغم من أهمي - العربية خاصة فيما يتعلق بالصراع العربي

فربما ال يوجد منطقة وال قضية في العالم . هذه القضية وانعكاساتها على األمن األوروبي والعالمي

تواجه فيها السياسة الخارجية األلمانية تعقيدات وإشكاليات متشعبة كمنطقة الشرق األوسط وكالقضية 

طلح على تسميته  بما اصفما بين العالقة الخاصة بإسرائيل والتي ترتبط تاريخياً. الفلسطينية

بالهولوكوست، والمصالح االقتصادية والسياسية المتنامية مع الدول العربية أصبح البحث عن نقطة 

صناع التقاء أو حتى موقف وسط بين الفلسطينيين وإسرائيل وأمريكا يسيطر على تفكير النخب و

  .1السياسة األلمانية

-  لمانية من نقاشات حول الصراع العربيوعلى الرغم من أهمية ما شهدته الساحة السياسة األ

اإلسرائيلي بشكل غير مسبوق في السنوات العشر األخيرة، والمساهمة في الجهود الدبلوماسية 

                                                 
ية من جامعة مااليا في ماليزيا ومدير المركز دكتوراه في العالقات الدولية والدراسات االستراتيج: ةغزلأبو محمد .  د∗

 .الثقافي والتعليمي في دارمشتاد، ألمانيا
1 Kinan Jaeger, Quadratur des Dreiecks: Die deutsch-israelischen Beziehungen, und die Palastinenser 1967-1989, 
Schwalbach/Ts, 1997; Frank Walzel, 2006, Das "Nahost-Dilemma", Deutschlands außenpolitische Eliten und ihre 
Rolle im Konfliktmanagement während der ersten und zweiten Intifada, Johann Wolfganag Geothe University 
Frankfurt. 
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واكب اندالع  والذي - الخضر - عقد الصراع خاصة في عهد االئتالف االشتراكي" لحلحلة"الدولية 

انية تجاه القضية الفلسطينية خاصة في إطارها  فقد بقيت السياسة األلم- 2000انتفاضة األقصى عام 

 لدولة كبرى تتمتع بعالقات ، وحتى المأمول خارجياًالوطني الثنائي دون المستوى المطلوب داخلياً

وثالث عالمي للسلطة الفلسطينية من جهة  كبر مانح أوروبيأقوية مع إسرائيل من جهة، وتعتبر 

ا نفترض هنا وكما يرى الكثير من المحللين والمراقبين، ولعل هذا يعود بالدرجة األولى، كم. أخرى

إلى العالقة الخاصة بإسرائيل، ومن ثم بالدرجة الثانية إلى زيادة انخراط السياسة األلمانية الخاصة 

  .بهذه القضية في إطار االتحاد األوروبي

لعب العالقة  فما هي محددات السياسة الخارجية األلمانية تجاه القضية الفلسطينية؟ وكيف ت

 في صناعتها وتوجيهها؟ وما هو دور المصالح والبرجماتية في هذا  حاسماًاًالخاصة بإسرائيل دور

 أكثر فاعلية طر هذه السياسة؟ ومن خالل كل هذا كيف يمكن أللمانيا أن تلعب دوراًأوما هي  الشأن؟

ألطراف المنخرطة بما يتوافق وحجمها كأكبر قوة اقتصادية أوروبية وكمانح رئيسي للمساعدات ل

  في المنطقة؟يسمى العملية السلمية 

تهدف هذه الورقة إلى اإلجابة على هذه األسئلة من خالل استكشاف السياق التاريخي لتطور هذه 

في  السياسة، وتحليل محدداتها األساسية، وبالتالي معرفة المدى الذي تلعبه العالقة الخاصة بإسرائيل

  .ثنائي الوطني والمتعدد األوروبيهها في اإلطارين الصياغة هذه السياسة وتوجي

  

 الخلفية والسياق التاريخي: الجزء األول

- إن فهم السياسة الخارجية األلمانية ومحدداتها تجاه القضية الفلسطينية والصراع العربي

تاريخي ويمكن تقسيم هذا السياق ال.  معرفة التطور التاريخي لهذه السياسةاإلسرائيلي يتطلب أوالً

في األول كان عليها : إلى مرحلتين واجهت خاللهما السياسة األلمانية عقد وإشكاليات من نوع خاص

، وبين "لتنظيف ألمانيا وتطهيرها) "قبل بلورة الحل النهائي(التوفيق بين التخلص من اليهود بالهجرة 

ا الموازنة بين دعم وفي الثانية كان عليه. إرضاء العرب لضمان دعمهم في الحرب ضد بريطانيا

فكيف . ، وبين مصالحها المتنامية مع العالم العربي من جهة أخرىةإسرائيل شبه المطلق من جه

  .تطورت هذه السياسة في مراحلها المختلفة وكيف نشأة هذه العقد واإلشكاليات
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  الوحدة وحتى نهاية الحرب الثانيةالسياسة األلمانية في فلسطين من . 1

لة اليهودية، وكان لها وجهين أسة األلمانية تجاه فلسطين منذ البداية بالمسارتبطت السيا 

األول يتمثل في سياسة تهجير اليهود األلمان إلى الخارج، وقد تم التعبير عنه بدعم جهود : مترابطين

ولم . الحركة الصهيونية الرامية إلى تشجيع هذه الهجرة إلى فلسطين وإقامة وطن قومي لهم هناك

 هذه السياسة طوال الفترة الممتدة من عهد اإلمبراطورية التي نشأة مع الوحدة األلمانية األولى تتغير

 بالحرب العالمية األولى، وحتى جمهورية فايمر التي انتهت على يد الحزب الوطني مروراً

ومع هذا العهد الجديد بدأت تتبلور . 1933االشتراكي المعروف اختصار بالحزب النازي عام 

  .ألمانيا من اليهود" تنظيف" على  وإصراراً سياسة أكثر وضوحاًيجياًتدر

وبالرغم من محافظة الحكومة النازية خالل الثالثينات على هذه السياسة من خالل السعي إلى 

هذه الفترة على  استغالل الحركة الصهيونية وإرضاء البريطانيين لتحيديهم في الحرب، فقد تميزت

 كمسالة أولوية في سالة اليهودية ليس فقط كمشكلة داخلية، وإنما أيضاًوجه الخصوص بظهور الم

وقد سعت الحكومة األلمانية في بداية عهدها إلى تحقيق هدفها هذا . السياسة الخارجية األلمانية

فتعاونت مع الحركة الصهيونية في قضية تنظيم وتشجيع الهجرة إلى . بوسائل اإلقناع والتحفيز

 ولم يتم الحديث عنه بشكل واضح من قبل الكثير من النظر ر اإلشارة إليه هناوما تجد .2الخارج

ففي .  لتحقيق أهداف اقتصادية داخلية وخارجيةالمؤرخين والباحثين هو استغالل هذه المسالة أيضاً

 هافارا أو اتفاق ـ مع الوكالة اليهودية لفلسطين والمعروف ب وقعت الحكومة النازية اتفاقا1933ًعام 

. لتسفير، والذي يربط السماح بهجرة اليهود إلى فلسطين بشراء البضائع األلمانية من قبل اليهودا

 1937وتبرز أهمية هذا االتفاق ليس فقط في فوائدة االقتصادية حيث أصبحت ألمانيا بحلول عام 

تصادية في تقويض المقاطعة االق" المأمول" في دوره المصدر األول للسلع إلى فلسطين، وال أيضاً

 في الحكومة األلمانية على أن تكون وجد وألول مرة إجماعاًأنه أ في حقيقة أللمانيا، وإنما أيضاً

 حيث بدا 1936واستمر هذا األمر كذلك حتى ثورة  .3فلسطين هي الوجهة األساسية لليهود األلمان

  .الهجرة بقيت كما هي يتغير اإلجماع، ولكن سياسة تشجيع

 األلمانية تجاه فلسطين خالل هذه الفترة تمثل في عالقة ألمانيا بالشعب الوجه اآلخر للسياسة

                                                 
2 Lenni Brenner's Zionism in the Age of the Dictators and Edwin Black's The Transit Agreement have dealt with the 
aspects of it, but their books must now be regarded as superseded by Francis R. Nicosia's The Third Reich and the 
Palestine Question, the first (and probably definitive) study of National Socialist Germany's Palestine policy in the 
1930's. 
3 Francis R. Nicosia, The Third Reich and the Palestine Question Austin: The University of Texas Press, 1985, xiv+ 
319 pp. 
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سعى العرب للحصول على مساعدة ألمانيا ضد تدفق اليهود إلى  1933فمنذ . العربي الفلسطيني

ن سياسة هتلر المعلنة ضد اليهود يمكن أن توظف في نضال العرب أفلسطين من منطلق الشعور ب

ويشير القنصل األلماني العام في فلسطين هاينريش فولف . يطانياجل االستقالل عن برأمن 

Heinrich Wolff إلى أن الشيخ المفتي أمين الحسيني ورجال دين آخرين التقوه وأعربوا عن رغبتهم 

بالتعاون مع النظام الجديد وطالبوه بعدم إرسال أي مهاجرين جدد إلى فلسطين، وهي المطالب التي 

 ويبدو من السياق أن هناك .4 على العالقات البريطانية األلمانيةم في برلين خوفاًلم يتعامل معها الحك

. سوء فهم فيما يتعلق بربط العرب بين سياسة ألمانيا لتهجير اليهود وبين قضيتهم في فلسطين

الصهيونية واالمبريالية : فسياسة ألمانيا في الثالثينات كانت تقوم باألساس على قبول أمرين

وأي تشجيع أو دعم رسمي أو علني للحركة العربية كان سيؤدي إلى تغيير حالة األمر . يةالبريطان

الواقع في المنطقة، وهي الحالة التي لم تكن ألمانيا لتغيرها ما دامت تضمن تحييد بريطانيا في أي 

لثوار  عن شحنات األسلحة القليلة التي قدمتها ألمانيا لوكنتيجة، وبعيداً .حرب قادمة في أوروبا

وال يقلل هذا من . لم يتم عمل أي شيء جوهري لتغيير هذه السياسة في أواخر الثالثينات، العرب

إعادة  فقد دفعت القادة األلمان إلى.  في تغيير الموقف األلماني1936أهمية الثورة الفلسطينية عام 

ة التفكير في التفكير بسياستهم تجاه فلسطين، وهو ما ساعد على ظهور حوار حقيقي حول إعاد

  .ين أولوية لهجرة اليهود األلماناعتبار فلسط

 لتحدث نقاش حقيقي في برلين حول سياستها في فلسطين، 1937ثم جاءت توصيات لجنة بيل 

ن هناك إومع ذلك ف.  في اتفاق هافارا وسياسة ألمانيا تجاه العربوكادت تودي إلى إعادة النظر كلياً

مرار الهجرة اليهودية إلى فلسطين بالرغم من خطة التقسيم ومن أدلة على أن هتلر وافق على است

 وهنا تجدر اإلشارة إلى أن .5احتمالية أن تقود هذه الخطة إلى قيام دولة يهودية مستقلة هناك

معارضة الحزب النازي إلقامة الدولة اليهودية التي دعت إليها الخطة لم تكن ببساطة ألسباب 

من أية دولة يهودية " المعادية للسامية"وف من أن تجعل سياسات هتلر أيديولوجية، وإنما بسبب الخ

 ومع تضائل فرص قيام مثل هذه الدولة، فقد ، ومع ذلك.6 ألعداء ألمانيا للرايخ وحليفاً طبيعياًعدواً

أعاد هتلر التأكيد على دعمه لفكرة فلسطين كوطن لليهود األلمان، مع البحث بجدية عن بدائل مثل 

                                                 
4 Nicosia, 1985, p. 83. 
5 R. Melka, Nazi Germany and the Palestinian Question, Middle Eastern Studies Vol. 5, No. 3 (Oct., 1969), pp. 221-
233. 
6 R. Melka, Ibid. 
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ن فلسطين ليست كافية المتصاص العدد المتنامي من ألك بسبب زيادة الشعور بمدغشقر وذ

المهاجرين اليهود، خاصة مع زيادة المقاومة العربية التي أجبرت السلطات البريطانية على تقييد هذه 

  .7الهجرة إلى حدها األدنى

 في سياسته ماً حاسومن الواضح هنا أن موقف هتلر من اإلمبراطورية البريطانية كان عامالً

 في فسياسة ألمانيا البريطانية خالل الثالثينات تكاد تكون العامل األكثر تأثيراً. تجاه المسالة اليهودية

 فما .8سياسة الحكم النازي تجاه العرب بشكل عام والحركة القومية العربية في فلسطين بشكل خاص

 لدعم وتشجيع المقاومة  مهماً ليقدم شيئاًدام هتلر يأمل بتجنب الحرب مع بريطانيا وتحييدها فلم يكن

 عندما 1941وقد استمر الموقف الداعم للهجرة اليهودية حتى عام . العربية لالحتالل في فلسطين

وتبنتها حكومة هتلر كسياسة منظمة إلنهاء الوجود اليهودي ليس فقط " الحل النهائي"ظهرت فكرة 

قد تزامن هذا مع بداية تحول واضح في سياسة ألمانيا  و.9 في أوروبا كاملةفي ألمانيا وإنما أيضاً

" كوسيلة" تنظر إلى العرب ليس فقط -   وربما ألول مرة-  تجاه فلسطين حيث بدأت حكومة هتلر

. لتحييد بريطانيا في الحرب وإنما كحركة يمكن أن تساعد على إضعاف القوة البريطانية وهزيمتها

 لسياسة  واضحاً إشارة مهمة على هذا التغير وإعالنا1941ًوقد كانت زيارة المفتي إلى برلين عام 

ألمانية جديدة تمثلت في دعمها للحقوق العربية الفلسطينية في االستقالل، وهي السياسة التي استمرت 

  انتهت تماما1945ًولكن مع هزيمة ألمانيا واحتاللها عام . 1945كذلك حتى نهاية الحرب عام 

  .طينالسياسة األلمانية في فلس

  

  1990وحتى الوحدة  1949السياسة األلمانية في فلسطين منذ النشأة . 2

  والخيار اإلسرائيلي المصالحة مع التاريخ

رت السياسة األلمانية بعدة  م1990 وحتى الوحدة عام 1949 منذ إنشاءها بعد الحرب الثانية عام

قوف في موقف وسط بين  تحاول الو ولكن ما ميزها بشكل عام هو أنها كانت دائماً.10مراحل

إسرائيل والفلسطينيين من جانب والدول العربية والواليات المتحدة وروسيا أو االتحاد السوفيتي من 
                                                 

7 Akten zur deutschen auswaertigen Politik 1918-1945 ("Documents on German Foreign Policy 1918-1945"), series 
D (1937-1945), Vol. V, Baden-Baden, 1953, pp. 780-785. 
8 Nicosia, 1985, p. 83. 
9 On the Madagascar Plan, see Christopher R. Browning, The Final Solution and the German Foreign Office (New 
York, 1978), pp. 35-43, and Michael R. Marrus, The Unwanted (New York, 1985), pp. 186-87. 
10 Wolffsohn, Michael 1991: Israel. Grundwissen Länderkunde, Geschichte – Politik – Gesellschaft – Wirtschaft, 
Opladen, p. 202. 
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ففي السنوات األولى بعد نهاية الحرب وخالل الخمسينات كانت ألمانيا الغربية تعمل . جانب أخر

 إلى حد وقد كان هذا الموقف متأثراً. جاهدة على دعم الدولة العبرية الجديدة بهدف المصالحة معها

فدعم إسرائيل يتوافق مع سياسة الواليات المتحدة، الحليف الرئيس لأللمان : ما بالنظرة الواقعية

 -  Konrad Adenauerثم حافظ المستشار األول كونراد اديناوار . والغرب خالل الحرب الباردة

على  -  Henning Köhler ب سيرته الشخصية وال بطل مقاومة، كما يشير كاتوالذي لم يكن نازياً

وبتوقيعها اتفاقية لوكسمبورغ سبتمبر . عالقات ودية مع رئيس وزراء إسرائيل آنذاك بن غوريون

.  بليون مارك ألماني للناجيين من المحارق3 التزمت حكومة بون بدفع تعويضات قيمتها 1952

 فقد كان هناك 1965 مايو 12إسرائيل حتى وعلى الرغم من أن ألمانيا الغربية لم تقم عالقات مع 

  . القوية على المستوى غير الرسميجميع أنواع االتصاالت

 ما أمكن - كانت تتمثل في تجنب 1969إال أن النزعة العامة للحكومات الفدرالية المتعاقبة حتى 

بما يمكن  بينما تؤكد االلتزام ،11 اإلشارة في كل بيان تصدره إلى النزاع العربي اإلسرائيلي-

وال زالت  - فقد كانت السياسة األلمانية خالل هذه الفترة .12تسميته الخيار اإلسرائيلي بشكل واضح

 بما  محكومة أو ربما موجهة بالعامل األخالقي المرتبط أساساً- بالطبع ولكن بصورة مختلفة

تحقات كتقديم في أوروبا، ومن ثم تبعات ذلك من مس" إبادة"تعرض له اليهود من اضطهاد وربما 

 1967حتى عندما احتلت إسرائيل األراضي العربية المتبقية من فلسطين عام . التعويضات إلسرائيل

 فقد كان موقف الحكومة األلمانية يتميز إلى حد ما بما يمكن -  عن الرأي العام األلماني وبعيداً-

لمانية أدى بدوره إلى تغيير واضح  فالتغير المحلي في السياسة الداخلية األ.13"بالحياد الناعم"تسميته 

فالتحالف الليبرالي االشتراكي بين فيلي براندت وهيلموت شميت . في سياسة ألمانيا الشرق أوسطية

Willy Brandt and late Helmut Schmidt  كان بداية التحول التدريجي في الموقف األلماني من

ام وحتى االلتزام بالبحث عن حل للصراع بشكل اإلسرائيلي، حيث بدا يتزايد االهتم - النزاع العربي

 وقد ساعد على هذا االلتزام إلى حد كبير انخراط ألمانيا ودول السوق األوربية المشتركة .14أوضح

EEC بجهود حقيقية لتنسيق سياساتها الخارجية ضمن إطار التعاون السياسي 1970 في بداية 

                                                 
11 Müllenmeister, Uwe, 1988: Die Nahostpolitik der sozial-liberalen Koalition 1969-1982, Frankfurt am Main, p. 137 
12 Müllenmeister 1988, 137. 
13 Hubel, Helmut 1992: Germany and the Middle East Conflict, in: CHUBIN, Shahram (Hrsg.): Germany and the 
Middle East, Patterns and Prospects, London, 41-54. p. 43. 
14 Müllenmeister 1988, 137. 
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 لدول المجموعة األوروبية (Schumann document) فمع اإلعالن عن الورقة السرية .15األوروبي

 وحل 1967 والتي طالبت بانسحاب إسرائيل من األراضي العربية التي احتلت عام 1971في أيار 

مشكلة الالجئين، فقد حدث تغيير ملموس في سياسة ألمانيا الشرق أوسطية، وبدأت حكومة براندت 

 إعادة التفكير في المنهج المتبع  ذلك أيضاًوواكب، Hallstein Doctrineإعادة النظر في مبدأ شتاين 

 وحيادية في  سياسة أكثر توازناًن علناًإفي التعامل مع العالم العربي حيث بدأت ألمانيا تتبنى و

إلى تقسيم تدريجي لمحددات السياسة األلمانية بين  "التوازن الجديدة" وقد عملت سياسة .16الصراع

حقها في " بمعنى أخر بين حماية أمن إسرائيل و:17جماتية العمليةالعامل األخالقي والسياسة البر

ولعل هذا  .من جهة، واالعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني من جهة أخرى" الوجود

التغير لم يأتي من فراغ، وال من صحوة ضمير، وإنما جاء في سياق تأثيرات قرار أوبك بحظر 

 1973دولة المعتدية في أعقاب حرب أكتوبر عام النفط عن الدول الغربية الداعمة لل

 وعليه فقد ،18

 لتوضيح موقفها من الصراع في الشرق األوسط في 1973أصدرت ألمانيا الفدرالية بيانا في نوفمبر 

 اإلقرار ، والذي تم فيه ليس فقط تأكيد مبدأ وثيقة شومان، ولكن أيضاEPZًسياق السياسة األوروبية 

  .عب الفلسطينيبالحقوق المشروعة للش

خر على التغيير في السياسة األلمانية تجاه المنطقة ككل تمثل في الحوار آ وكان هناك مؤشراً

 فبعد سنة .19 عربية أوروبية على المدى الطويلالعربي األوروبي والذي كان يهدف إلى بناء شراكة

حق الشعب الفلسطيني في "تحدث سفير ألمانيا في األمم المتحدة أمام الجمعية العامة عن  واحدة فقط

تقرير المصير وأضاف أن ألمانيا تعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير ما إذا كان يريد إقامة 

 .20 أم أنه يريد حال آخر- أي الحكم الذاتي على األراضي التي احتلتها إسرائيل - حكمه الخاص

والذي تبنى حق تقرير المصير  EPZ ـهذا الحديث العلني والذي يتوافق والموقف األوربي العام ل

   .21أدى مع ذلك إلى توتر في العالقة مع إسرائيل

                                                 
15 Frank Walzel, 2006, Das „Nahost-Dilemma“, Deutschlands außenpolitische Eliten und ihre Rolle im 
Konfliktmanagement während der ersten und zweiten Intifada, Johann Wolfganag Geothe University Frankfurt, p. 
11. 
16 Löckler-Fuchs, Juliane 1997: Institutionalisierung der europäischen Außenpolitik, München/Wien, 172. 
17 Jaeger 1997, 239. 
18 Weingardt, Markus 2002: Deutsche Israel- und Nahostpolitik. Die Geschichte einer Gratwanderung, Frankfurt am 
Main, p. 2. 
19 Well 1976, 121. 
20 Vgl. Die Rede des Uno-Botschafters Rüdiger von Wechmar vor der 24. Generalversamm-Lung 1974, 3. 
21 Jaeger 1997, 64. 
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بهذا الوضوح كحالة مفردة،  اإلسرائيلي - وقد بقي الموقف الرسمي أللمانيا من النزاع العربي

بينما أدى التغير في السياسة األلمانية الشرق أوسطية من ثنائي مع إسرائيل إلى متعدد في اإلطار 

وقد ساهم هذا التغيير تحت قيادة براندت للتحالف . إلى توازن أكثر في هذه السياسة EPZ ياألوروب

االشتراكي في جعل ألمانيا أكثر قربا من الموقف األوروبي للدول الثمانية األخرى في  -  الليبرالي

EEC الذي شكلته وقادته فرنسا.  

  

  "التوازن"تقارب مع العرب وسياسة ال

على اتفاق كامب ديفيد بين  EPZ األوروبية التسعة بما فيها ألمانيا في إطار كانت استجابت الدول

 وحذر إلى حد ما ألنه لم يأخذ بعين االعتبار تطبيق  متحفظ نسبيا1978ًمصر وإسرائيل عام 

 على  وصريحاً واضحاًوعلى الرغم من أن ألمانيا لم تتخذ موقفاً . بشكل كامل338و 242القرارين 

.  غير متوازن أوروبياًي من هذا الموضوع فقد اعتبر هذا من جانب إسرائيل موقفاًالمستوى الوطن

صحيح أن هذا الموقف جاء بسبب الخوف من قيام الدول العربية بحظر النفط، إال انه بالمقابل عكس 

فهذه النزعة  .22 مع السياسة اإلسرائيلية في المنطقةEPZقل من المعتاد في سياق أ  أوروبياًتعاطفاً

. 1980التي تقوم على تقارب أكبر مع العالم العربي ظهرت بشكل أوضح في إعالن فينيس حزيران 

 بتقديم مشروعها الخاص للسالم والذي EPZفقد قام المجموعة األوروبية بما فيها ألمانيا وفي إطار 

ي صريح  وكانت النقطة الرئيسية في البيان هي اعترف أوروب.23 التفاقات كامب ديفيدجاء معارضاً

ألول مرة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، والدعوة إلى حل شامل، ومطالبة إسرائيل 

ومع ذلك فقد كان موقف ألمانيا متردد  .24باالنسحاب من األراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية

يادة فرنسا، إلى حد ما، حيث كانت تريد معارضة ما اعتبرته سياسة أوروبية داعمة للفلسطينيين بق

ولهذا بقيت سياسة ألمانيا . وأعلنت عن دعمها لسياسة حماية أمريكا إلسرائيل بشكل علني وصريح

 إال أن هذا ال ينفي أن دعم ألمانيا إلعالن .25بشكل عام تحت شعار التوازن هذا داعمة إلسرائيل

لمانية الشرق أوسطية كبر للسياسة األأ ظهر تقارباًأاألوروبي  - فينيس ودورها في الحوار العربي

                                                 
22 Neustadt, Amnon 1983: Die deutsch-israelischen Beziehungen im Schatten der EG-, Nahostpolitik, Frankfurt am 
Main, p 385. 
23 Klinkenberg, Michael 2002: Die Rolle der EU im Nahost- Friedensprozess,, Hamburg, 26. 
24 Walzel, 2006,14. 
25 Hünseler 1990, 185. 
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 EPZمع المستوى األوروبي 

 وكنتيجة فقد تأثر الموقف التاريخي األلماني من الصراع بشكل .26

تدريجي كما تأثرت العالقة األلمانية اإلسرائيلية على الرغم من تقوية العالقات االقتصادية والثقافية 

ى لبنان وغزوها في صيف العام التالي وعلى الرغم من الحملة اإلسرائيلية عل. والعلمية بشكل كبير

 فقد تحسنت العالقات األلمانية اإلسرائيلية، خاصة بعد تولي التحالف المسيحي الليبرالي بقيادة 1982

هيلموت كول السلطة، بل وقويت عالقة ألمانيا مع إسرائيلي من جديد وأصبحت المصالح 

  .27طة بسياسة ألمانيا الشرق أوسطيةاإلسرائيلية مرتب

 لم تعد من جديد مرتبطة كثيراً هنا تجدر اإلشارة إلى أن العالقات الثنائية األلمانية مع إسرائيلو

 EPZطراف في بسياسية ألمانيا الشرق أوسطية في إطارها األوروبي المتعددة األ

فعقدة ألمانيا في . 28

ملحوظة من " ةحلحل"محاولة تحقيق توازن بين إسرائيل والعرب ومصالحها الخاصة شهدت نوعا ما 

 من المساحة المتاحة للسياسة الخارجية األلمانية للتحرك على الساحة كما زادت أيضاً EPZقبل 

 وال سياسة ألمانيا الشرق أوسطية EPZومع كل هذا فلم تتمكن ال السياسة المشتركة  .29الدولية

 .حقة إلعالن فينيسمن كسب االنتباه الدولي في السنوات الال" المتوازنة"ـالثنائية التي وصفت ب

وتميزت السياسة األوروبية ومن ضمنها السياسة األلمانية الخاصة بالقضية الفلسطينية حتى اندالع 

 وانحصر دوره فالتعاون األوروبي السياسي لم يحقق شيئاً: بعدم الفعالية 1987االنتفاضة األولى 

 خطة ريغان من  تعاقبت بشكل متسارع في جهود متفرقة للتوفيق بين المبادرات المختلفة التيتقريباً

 1985 فبراير 11 سبتمبر إلى اتفاق الحسين عرفات 9 إلى مقترحات فيز في 1982سبتمبر 

وفي . 30

ن العالقة بين السياسة األلمانية والسياسية األوربية الشرق أوسطية في الثمانيات يمكن إالنتيجة ف

ح االندماج المؤسساتي األوربي في إطار أن نجا :Jünnemannوصفها بالكلمات التي عبر عنها 

EEC31 لم يمنع أو يحد من التوجهات الفردية أو السياسات الوطنية الخارجية ألعضائه.  

بالدعوة إلى مؤتمر سالم تحت رعاية   قام وزراء خارجية المجموعة األوربية1987وفي فبراير

ثم انعقد .  اندالع االنتفاضة األولىاألمم المتحدة، وقد كان هذا ردة فعل الحتدام للصراع خاصة بعد

والذي ساهم فيما بعد بالتزام المجموعة األوربية في  العربي -  الحوار األوروبي1988في صيف 

                                                 
26 Glöckler-Fuchs 1997, 307. 
27 Walzel, 2006, 14. 
28 Glöckler Fox 1997, 305. 
29 Haftendorn 1986, 57; Weingardt 2002, 302. 
30 Nuttall, Simon J. 1992: European Political Co-operation, Oxford, 221. 
31 jünnemann 1993, 73. 
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وفي نفس العام جاء انهيار جدار برلين ليمثل بداية حقبة جديدة . 32 بيان مدريد1989حزيران 

  .اًأيضوللعالم .. وللمنطقة.. وللقضية الفلسطينية.. أللمانيا

  

  السياسة األلمانية تجاه القضية الفلسطينية منذ الوحدة وحتى اآلن. 3

  فيشر - شرودر: خضر ومالمح التغييرال - ائتالف االشتراكي

بينما انهمكت ألمانيا في العمل على تحقيق متطلبات الوحدة وعلى الرغم من التحوالت الهامة 

ات لم تشهد السياسة األلمانية تجاه فلسطين تحوالت التي شهدها العام خالل النصف األول من التسعين

إال أن مالمح التغير الحقيقي في السياسة الخارجية األلمانية الخاصة بالمنطقة . أو تغيرات هامة

، 1998فيشر إلى السلطة عام  - العربية والصراع العربي اإلسرائيلي بدأت بعد قدوم ائتالف شرودر

. ج الذي ميز السياسة الخارجية األلمانية منذ الحرب العالمية الثانية عن النه مختلفاًحيث تبنى خطاً

فقد عمل المستشار شرودر على تحرير ألمانيا من التزاماتها التقليدية الناتجة عن تحالفها التاريخي 

األوروبية األولوية في أهداف السياسة ومع الواليات المتحدة، بينما أعطى المصالح األلمانية 

 ومحاولة 2001وبرزت مالمح النهج الجديد بشكل واضح بعد أحداث سبتمبر . أللمانيةالخارجية ا

فكان الرفض األلماني وتبنى سياسة . الواليات المتحدة ربط العراق بهذه األحداث كمقدمة لغزوه

ومن .  عن التوجه األلماني الجديد واضحاًمعارضة بقوة للسياسيات األمريكية االمبريالية تعبيراً

التوجه في إعادة انتخاب شرودر لفترة ثانية، وأصبحت ألمانيا وكأنها تتجه إلى موقع وسط   هذاساهم

وفي هذا السياق قام شرودر ووزير خارجيته فيشر بتقوية عالقات ألمانيا مع . بين الغرب والشرق

وج العديد من دول العالم اإلسالمي، ورفضوا فكرة صراع الحضارات بين الغرب واإلسالم التي ر

وقد . لها بعض المفكرين والسياسيين في الغرب، واستمروا في تقديم المساعدات للسلطة الفلسطينية

وقد استخدم .  في تشكيل صورة ايجابية أللمانيا في العالم العربي هاماًاًكان لهذه السياسة دور

فقام في الفترة . ةشرودر هذا الرصيد االيجابي في الترويج للمصالح األلمانية االقتصادية في المنطق

 بجولة خليجية ساهمت في عقد العديد من االتفاقيات التجارية وإيجاد 2005-2003الممتدة من عام 

  .ستثمارية لرجال األعمال األلمانفرص ا

بل عملت حكومة شرودر . وفي الوقت نفسه لم يكن هذا التوجه على حساب العالقة مع إسرائيل

وية معها، وهي المهمة التي كان يتولها بشكل مباشر وزير على المحافظة على عالقات ق دائما
                                                 

32 Glöckler-Fuchs 1997, 282. 
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الخارجية فيشر من خالل زياراته المتكررة وانخراطه المباشر في المفاوضات المتعثرة بين 

شجع فيشر أعضاء االتحاد األوروبي على " عودة التاريخ"ففي كتابه  .اإلسرائيليينوالفلسطينيين 

بأنها البلد الديمقراطي والمعاصر " إياها ن شروط واصفاًاالعتراف بحق إسرائيل في الوجود دو

وهنا تظهر تجليات االئتالف بين األحزاب الرئيسية في ألمانيا في . "الوحيد في الشرق األوسط

في  فبينما كان شرودر يمشي على خطى المستشار براندت وشميت: صورتها الخاصة لتقسيم للعمل

 تمتين العالقة ان فيشر يعمل وفقا لمبادئ اديناور وكول فيتقوية العالقات مع العالم العربي، ك

  .الخاصة بإسرائيل

  

  فترة ميركل: حتى اآلن – 2005منذ السياسة الخارجية األلمانية 

 منذ البداية وحتى قبل أن تصبح مستشارة أللمانيا أن ميركل سوف تتبني سياسة لقد كان واضحاً

 عن التقاليد التي ميزت  مختلفاًفاألخير تبنى نهجاً. درخارجية مختلفة في األسلوب عن سابقها شرو

للمصالح األلمانية  فقد كان يعطي األولوية. السياسة الخارجية األلمانية منذ الحرب العالمية الثانية

األوروبية، بينما حاول أن يحرر ألمانيا من التزاماتها التقليدية الناتجة عن تحالفها مع الواليات و

ما . بنى سياسة معارضة بقوة للسياسيات األمريكية االمبريالية خاصة غزو العراقالمتحدة، بل وت

حدث بعد شرودر هو أن ميركل عادة بالسياسة الخارجية األلمانية التقليدية لما كانت عليه قبل 

شرودر، والتي من أهم مالمحها دور ألمانيا فعال في أوروبا، وعالقات متينة مع الواليات المتحدة، 

 منهج في زن نسبي بين السياسات التي تقوم على المصالح وتلك التي تقوم على القيم، وأخيراًوتوا

  .اًءوهد التعامل أكثر

  عن المسار المستقل الذي بدائهيبتعدوا كثيراً فميركل ووزير خارجيتها فرانك شتاين ماير لم

ُأستبدل بنموذج شرودر، وما حصل هو أن نموذج التحدي والمواجهة الذي ميز فترة شرودر 

، ويتبنى مواقف استقاللي آخر يقوم على التقارب مع الواليات المتحدة ولكن بصورة متكافئة نسبياً

أكثر صراحة في دعم إسرائيل، وقد ظهر هذا بشكل خاصة في الحروب الهمجية التي شنتها 

 ريثة سياسية التي تُعتبر هنا و-  فميركل. 2008 وعلى غزه شتاء 2006إسرائيل على لبنان صيف 

 في أوروبا، بينما كبر مرجع إلسرائيل ليس فقط في ألمانيا وإنما أيضاًأأصبحت  للمستشار ايناوار

فهذه . كبر للعالقات مع الدول العربيةأ  يعطي اهتماماً-  المستشار السابق لشرودر- كان شتايمر

 ظهرت بشكل جلي في االشتراكي والتي - هي طبيعة تقسيم العمل خالل فترة االئتالف المسيحي
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فبينما عبرت ميركل عن التضامن التام مع . ةموقف ألمانيا من الحروب اإلسرائيلية على لبنان وغز

حق إسرائيل في " على االلتزام التاريخي للساسة األلمان بالدفاع عن وأعادت التأكيد مراراً إسرائيل

 ن أكثر الساسة األوروبيين تحمساً منه واحداًأشتايمر على  وبدون شروط، كان ينظر إلى" الوجود

لفكرة تطبيع العالقات بين االتحاد األوروبي والدول العربية التي توصف بالممانعة مثل وسوريا، 

لمانيا رئاسة االتحاد  قبل أيام من تولى أ2006 ديسمبر 4 وقد قام في هذا السياق بزيارة لسوريا في

  .األوروبي

مر يدركون حقيقة أن الموقف األوروبي الموحد هو فقط ومع ذلك فقد كان كل من ميركل وشتاي

ن االختالف داخل إوحتى اآلن ف. النفوذ في المنطقة الذي سيمكن االتحاد األوروبي من ممارسة

 والسمة الهشة للسياسة الخارجية ةاالتحاد الذي ظهر إلى السطح خالل أزمة لبنان وحرب غز

ال تعطي مؤشرات حقيقية، عداك عن ) 2003لة العراق كما كان األمر في حا(والدفاعية األوروبية 

ا يألمانيا والدول األوربية األخرى بقضايا ومسائل أخرى اقتصادية كنزاع الطاقة بين روس انشغال

أوكرانيا، وكذلك أزمة الركود العالمية وغيرها من القضايا ذات األهمية لألمن واالقتصاد و

  .بيواألور

  

  حاجة أمريكا لحلفاء دوليينرئاسة االتحاد األوروبي، و

في ضوء األوضاع المتدهورة خاصة بعد الحرب على لبنان وما نتج عنها من ضعف واضح 

للحكومة اإلسرائيلية لم يحسن العرب استغالله، عملت ألمانيا تحت قيادة ميركل ومن خالل رئاستها 

ة األمريكية في تشجيع ما االتحاد األوروبي على إتباع إستراتيجية تتناغم إلى حد واضح مع الرغب

فبسبب فشل . 33كبر في تسوية الصراع العربي اإلسرائيليأللعب دور  يسمى الدول العربية المعتدلة

المحاوالت المتكررة إلحياء المفاوضات المباشرة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين نتيجة للسلوك 

ن األوروبيين يحاولون إان، فستيطالعدواني المتكرر على الشعب الفلسطيني وكذلك اال اإلسرائيلي

من خالل التركيز على مفهوم الدول المعتدلة التأكيد على منهجهم ودورهم الرامي إلى تحقيق السالم 

وفي هذا السياق عملت ألمانيا خاصة خالل رئاستها االتحاد على تحقيق توافق بين . في المنطقة

ى اليوم تتخذ مواقف متباينة فيما يتعلق مصالح الدول األعضاء في االتحاد والتي ال زالت حت

                                                 
33 Hermann Grohe et., “Evenhanded, not Neutral: Points of reference for a German Middle East Policy,” in Volker 
Parthes. (ed.), Ibid. p. 13. 
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ولم يكن من السهل تحقيق مثل هذا الهدف، . بالقضية الفلسطينية واألوضاع في األراضي الفلسطينية

 وعلى الرغم من الجهود الدبلوماسية التي بذلتها ألمانيا لم تتمكن. التجارب السابقة خاصة في ضوء

 أو اختراق حقيقي يساعد على تخفيف معاناة الشعب  من تحقيق شيء جديد-   وكما كان متوقعاً-

، استمرار تأثير العالقة أوالً: الفلسطيني أو استعادة حقوقه المشروعة، وذلك ألسباب من أهمها

الخاصة بإسرائيل والتي تحد من هامش المناورة لدى الجانب األلماني للحصول على تنازالت 

  لقيام ألمانيا أو االتحاد األوروبي بمثل هذا الدور؛ وثالثاً، عدم الرغبة األمريكيةإسرائيلية؛ وثانياً

أطراف فلسطينية وبسبب مشاركة ألمانيا واالتحاد األوربي في سياسة عزل دول أساسية كسوريا، 

  .محورية كحماس

  

  ر السياسة األلمانية تجاه فلسطينمحددات واط: الجزء الثاني

  أبعاد المصالح األلمانية في المنطقة: أوالً

قبل الحديث عن محددات السياسة الخارجية األلمانية الحالية وأطرها تجاه القضية الفلسطينية، ال 

ن السياسة أ على طبيعة المصالح األلمانية وأولوياتها في المنطقة، خاصة وبد من التعرف أوالً

صالح وحتى ولعله من الملفت للنظر أن مفهوم الم. الخارجية للدول ترتبط عادة بالمصالح الوطنية

مفهوم السياسة الخارجية األلمانية في المنطقة بالمعنى االصطالحي السياسي المعروف حديثين 

فقبل الوحدة وخالل الحرب الباردة لم يكن هناك تدول لمفهوم المصالح األلمانية في المنطقة . نسبياً

ط، والسبب يعود ربما إلى كما لم يكن هناك ما يمكن تسميته السياسة األلمانية الخاصة بالشرق األوس

جل الحماية من أطبيعة ارتباط السياسة األلمانية بشكل واضح مع السياسة األمريكية ليس فقط من 

فطبيعة التحالف الذي .  لخدمة المصالح االقتصادية والتجاريةالتهديد السوفيتي آنذاك وإنما أيضاً

ولكن . وارد األولية وكذلك فتح األسواقلعقود كان يضمن تدفق الم" استقرار السيطرة"حكمته نظرية 

 منذ منتصف التسعينات من القرن  بعد الوحدة ويأخذ أبعاد أكثر وضوحاًاألمر بدا يتغير تدريجياً

وعلى الرغم من تشعب هذه المصالح وتداخلها بشكل ربما يختلف إلى حد ما عن وضع . الماضي

صالح األلمانية في المنطقة تتمحور بشكل عام الدول األوربية الكبرى األخرى فيمكننا القول أن الم

األول، المصالح االقتصادية، والتي من أهمها الوصول اآلمن إلى : حول األبعاد الثالث التالية

ومن المالحظ هنا أن هناك تزايد في حجم . مصادر الطاقة وزيادة الصادرات إلى أسواق المنطقة

على سبيل المثال الصادرات األلمانية إلى األسواق فقد ارتفعت . التجارة والصادرات بين الطرفين
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 2006 مليار دوالر عام 22 إلى حوالي 2001 مليار دوالر عام 15العربية من حوالي 

، وهناك 34

  .مؤشرات على زيادة االستثمارات المباشرة في العديد من الدول العربية من ضمنها الخليج وليبيا

 في تجنب أية مخاطر قد تنجم عن النزاع العربي والبعد الثاني وهو األمن، والذي يتمثل

، أو تلك المحتملة من إمكانية االنتشار النووي، خاصة مع اإلسرائيلي الممتد على مدى ستين عاماً

وهذا ال يعني تخوف ألمانيا من الدخول في نزاع مسلح . 35تزايد االهتمام بالمسالة النووية اإليرانية

تنأ بنفسها عن أي تدخل عسكري أياً كان و ترفض  وأبداً كانت دائماًمع دول المنطقة، بل إن ألمانيا

في " الينوفيل"شكله في المنطقة إلى أن قررت الحكومة اليمينية بقيادة ميركل المشاركة في قوات 

وإنما القلق ناجم عن أن  لبنان، في خطوة هي األولى من نوعها منذ انتهاء الحرب العلمية الثانية؛

 على الداخل األلماني، أو على األمن األوروبي، بحكم المتاخمة  القائمة هنا تأثيراًيكون للنزاعات

من جهة " اإلرهاب"متشدد أو الجغرافية من جهة، والخوف المتزايد مما يسمونه هنا اإلسالم ال

  .أخرى

يتعلق بشكل خاص بما يسمى وأما البعد الثالث للمصالح األلمانية في المنطقة فهو سياسي بحت، 

ولهذا  فمن الواضح أن هناك مصلحة أللمانيا في هذه العملية،. بعملية السالم بين العرب وإسرائيل

ومصلحة ألمانيا في . فقد أعطت السياسة األلمانية اهتمام خاص لحل النزاع العربي اإلسرائيلي

تسوية هذا النزاع ال يرتبط فقط باالعتبارات اإلنسانية، أو بالمصلحة األوروبية العامة في استقرار 

العالقات المتنامية و هة، من ج وتاريخياًإنما تعكس أيضا العالقة الخاصة بإسرائيل سياسياًوالمنطقة، 

ن تسوية الصراع بين إوبالتالي ف.  من جهة أخرىثقافياًو بين المجتمعين اإلسرائيلي واأللماني علمياً

 سيضع حد ، ثم ثانياً"عقدة الذنب التاريخية" "حلحلة"اإلسرائيليين سوف يعمل أوال على والعرب 

ومصلحتها في تقوية  اصة بإسرائيل من جهة،لمخاوف ألمانيا المستمرة من التنازع بين عالقتها الخ

   .36عالقاتها التجارية واالقتصادية مع الدول العربية ودول المنطقة األخرى من جهة أخرى

هذه هي األبعاد الرئيسية للمصالح األلمانية في المنطقة، فكيف تتحدد السياسة الخارجية األلمانية 

  تجاه القضية الفلسطينية في ضوء هذه المصالح؟

  

                                                 
34 Arabisch-Deutsch Vereinigung für Handel und Industrie e.V. www.ghorfa.net accesed on 14 October 2007. 
35 Volkmar Wenzel, “North Africa and the Middle East in German Security Policy”. In Volker Parthes, (ed.), 
Germany and the Middle East: Interests and Options (Berlin: Heinrich Boll Foundation, 2002), p. 147. 
36 Hermann Grohe et., “Evenhanded, not Neutral: Points of reference for a German Middle East Policy,” in Volker 
Parthes. (ed.), Ibid. p. 13. 
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  محددات السياسة الخارجية األلمانية تجاه المنطقة العربية : ثانياً

على الرغم من تنامي مفهوم المصالح األلمانية الوطنية في المنطقة العربية، وبروز مالمح 

سياسة ألمانية جديدة في المنطقة خاصة بعد الحرب اإلسرائيلية على لبنان، ال يمكننا القول بوجود 

نية مستقلة تجاه المنطقة أو القضية الفلسطينية، وذلك بسبب عالقة ألمانيا الخاصة سياسة خارجية ألما

بإسرائيل من جهة، وانخراطها المتزايد في سياسة االتحاد األوروبي في هذا السياق، من جهة 

إال أن هذا الواقع ال يعني عدم وجود محددات خاصة للسياسة الخارجية األلمانية تجاه  .أخرى

فصحيح أن ألمانيا لم يكن لديها في السابق سياسة معلنة . َميَّزها عن السياسة العامة لالتحادالمنطقة، تُ

 أن المدى المتاح أللمانيا وحتى لدول االتحاد األوروبي األخرى تجاه الشرق األوسط؛ وصحيح أيضاً

ا سبق وأشرنا،  إلى حد ما؛ إال أن أللمانيا، كملتبني سياسة مستقلة فيما يتعلق بالمنطقة محدوداً

إنما تختلف إلى حد ما عن وأمنية وسياسة في المنطقة ربما ال تتعارض مع، وعالقات اقتصادية 

وهنا نكون أمام محددين . مصالح دول االتحاد األخرى، على األقل عندما يتعلق األمر باألولويات

ل، والذي يتمثل في العالقة األول هو المحدد المستق: اثنين للسياسة الخارجية األلمانية تجاه المنطقة

؛ والثاني هو العامل التابع والمتمثل في المصالح )العامل التاريخي األخالقي(الخاصة بإسرائيل 

فكيف تتحدد السياسة األلمانية  ).المنهج البرجماتي(االقتصادية مع الدول العربية خاصة النفطية منها 

  في المنطقة في ظل هذين العاملين؟

  

على  - إن ما يحدد السياسة الخارجية للدول :ة بإسرائيل والعامل األخالقيالعالقة الخاص )1(

يكون  ومن الطبيعي أن.  هو مصالحها القومية من جهة وقدراتها من جهة أخرى- األقل نظرياً

ن ارتبطت مثل هذه المحددات إ و-   محددات أخرى تتعلق بالبعد العقائدي أو التاريخيهناك أحياناً

أما أن تتحدد  . كما هو الشائع في صناعة السياسة الخارجية لمعظم دول العالم بالمصالح،أصالً

 يرتبط تاريخياً" بعامل أخالقي"تجاه منطقة أو إقليم رئيسي في العالم  لدولة كبرى السياسة الخارجية

. بسلوك قمعي إلحدى حكوماتها تجاه فئة أو أقلية من الشعب لهو أمر جدير بالدراسة واالهتمام

 وبغض النظر عن دوافع هذا التبني -  انيا التي تبنت خالل الحرب العالمية الثانية وقبل هزيمتهافألم

تقرير و للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في االستقالل تحديداًو للمطالب العربية  داعماً موقفاً-

ولياتها المصير، شكَّلَت سياستها الخارجية تجاه المشرق العربي بعد الحرب على أساس مسؤ

 1980التاريخية تجاه اليهود، بينما لم تعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير إال في عام 
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التي و - ضمن بيان خاص بالمجموعة األوروبية آنذاك، كما لم تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية

ات من القرن داية التسعين كممثل للشعب الفلسطيني إال في ب-  كانت تعتبرها منظمة إرهابية

 .الماضي

إن المسؤولية التاريخية الناجمة عن الماضي النازي والتي أقرت به كل الحكومات األلمانية 

" المعيار األخالقي"المتعاقبة وبغض النظر عن توجهاتها االشتراكية أو المحافظة مثَّل ما يسمي هنا 

 العامل بل إن هذا البعد كان دائماً .37الذي قامت على أساسه السياسة الخارجية األلمانية تجاه المنطقة

الضابط أو الدليل الذي يسترشد به في صناعة السياسة األلمانية في الشرق األوسط، وهو ما يفسر 

 إنماوااللتزام األلماني القوي بنظام إقليمي مستقر ال تضمن فيه إسرائيل حقها في الوجود وحسب، 

  . العربية وتتمتع معها بعالقات طبيعيةتصبح فيه دولة معترف بها إقليميا من الدول

 قي صناعة السياسة األلمانية  حاسماًفالعالقة الخاصة مع إسرائيل والتي ال زالت تشكل عامالً

 على القمع النازي لليهود،  من ستين عاماًأكثراإلسرائيلي حتى بعد مرور  -  تجاه الصراع العربي

قتصادية وسياسة متميزة ربما لم تتمتع بها ألمانيا انعكست بشكل واضح في عالقات ثنائية ثقافية وا

فعلى المستوى الثقافي وصلت العالقات . مع أي من دول العالم بما فيها دول االتحاد األوروبي نفسه

االتفاق على التعاون المشترك للتثقيف والتوعية   إلى درجة،بين الطرفيين إلى مستوى عاٍل جداً

 أما في مجال التعاون األمني والدفاعي فان ألمانيا مصدر .38تلفةفي المحافل المخ" بالهوليكوست"

ر السالح ص عن ضرورة ح على الرغم من الحديث أحياناً،39رئيسي للسالح إلى إسرائيل

في المحافل الدولية و  وبينما تقدم ألمانيا كل جهد ممكن لدعم إسرائيل سياسياً.)1شكل(40عليها

فألمانيا هي الشريك التجاري الثاني إلسرائيل . قل قوةأدية لم تكن ن العالقات االقتصاإالمختلفة، ف

كل هذا ال يدل على العالقة الفريدة والمتميزة بين ألمانيا وإسرائيل . على مستوى العالم بعد أمريكا

 للسياسة الخارجية األلمانية تجاه المنطقة وتجاه األساسفحسب، بل يجعل من هذه العالقة المحدد 

وكنتيجة لهذا المحدد أصبحت االلتزامات التاريخية ثوابت في السياسة . لسطينية كذلكالقضية الف

، ولهذا تمحورت هذه السياسة على مدى نصف قرن حول األوسطالخارجية األلمانية في الشرق 

                                                 
37 Oliver Lembcke and Markus Kaim , (2002) “The German Role in the Middle East: High Time for a Check Up” in 
German Foreign Policy in Dialogue, Vol. 3, No. 7, 1st Quarter 2002. P. 16. 
38 Lily Gardner Feldman (2002) “Germany’s Policy Toward Israel and the Israeli-Palestinian Conflict: Continuity 
and Change,” in German Foreign Policy in Dialogue, Vol. 3, No. 7, 1st Quarter 2002. p. 25. 
39 German Federal Economics Ministry. 2000 Arms Exports Report. 
40 See interview with Fischer in the Frankfurter Rundschau on 20 April 2002. 
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، دعمها الكامل في المجاالت ، أن ألمانيا تتحمل مسؤولية خاصة تجاه إسرائيل؛ وبالتالي ثانياًأوالً

  .حقها في الوجود في حدود دائمة ومعترف بهاو، العمل على ضمان أمنها من ثم ثالثاًوتلفة؛ المخ

  .2000-1993 إلى دول الشرق األوسط من  األلمانيةةسلحصادرات األ: )1(شكل ال
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 .2000وزارة الصناعة األلمانية الفدرالية، تقرير صادرات السالح : المصدر* 

   
ن هذه الثوابت والعالقة الخاصة بإسرائيل ال تعني أن ألمانيا ال تنتقد بعض السياسات إومع ذلك ف

اإلسرائيلية وعلى وجه التحديد سياسة االستيطان، وسياسات التوغل في األراضي الفلسطينية، كما 

 زال ومع ذلك فال. الرئيس الفلسطيني الراحل عرفات أن ألمانيا كانت غير راضية عن محاصرة

هناك القليل من االنتقاد مقارنة بدول أوروبية أخرى كفرنسا حتى في األزمة الحالية وفي الحرب 

 ما أكدت الحكومة الجديدة على حق إسرائيل بل على العكس من ذلك فدائماً. التي شنتها على لبنان

ولين األلمان  حتى أن بعض المسؤ،41ةفي الدفاع عن نفسها، بل وحملت األطراف العربية المسؤولي

قمعها للشعب الفلسطيني خاصة من الحزب الديمقراطي والذين قد يوجهون أحيان انتقاد إلسرائيل 

كما .  في هذا السياق سرعان ما يواجهون باالنتقادالحر وبعض الوزراء والشخصيات األكثر اعتداالً

جزء من السلوك العام في إنما أصبحت وأن العقدة التاريخية لم تقتصر على السياسيين والمسؤولين، 

 يَجرم  قانونياً، حيث ال يكاد يوجد هنا أي انتقاد علني أو إعالمي إلسرائيل، فهناك تشريعاًألمانيا

 .شكيك في المحرقة بأية صورة كانتاالنتقاد لليهود أو الت

بينما تعتبر العالقة الخاصة بإسرائيل المحدد األساس في : البرجماتية والمصالح الوطنية )2(

ياغة السياسة الخارجية األلمانية تجاه القضية الفلسطينية، فان التوجه البرجماتي والمتمثل في ص

المصالح الوطنية وخاصة االقتصادية منها ال يمكن تجاهله في صياغة السياسة الخارجية األلمانية 

                                                 
41 www.al-Jazeera.net, accessed on 15 July 2006. 
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ي المنطقة، ولعل ن هذا العامل ال يعتبر القوة المحركة للسياسة األلمانية فإ ومع ذلك ف.42في المنطقة

فاالقتصاد األلماني في األساس اقتصاد يقوم على الصادرات، . هذا ما يفسر سيطرة المحدد األول

 %4 اآلنوحجم التجارة األلمانية مع دول المنطقة حتى بما فيها دول شمال أفريقيا ال تتجاوز حتى 

مثل من وجهة النظر األلمانية ن هذا العامل يإ ومع ذلك ف.43من التجارة الخارجية األلمانية الكلية

فالعالقة الخاصة بإسرائيل تجعل السياسة األلمانية تجاه القضية . وسيلة توازن للمحدد األول

كبر مما هو عليه األمر بالنسبة لسياسة االتحاد أالفلسطينية منحازة إلى الجانب اإلسرائيلي بشكل 

، ولهذا فان الساسة األلمان عادة ما سا مثالًالعامة أو لسياسة الدول األوروبية الكبرى األخرى كفرن

تعزيز المصالح االقتصادية مع الدول  يحاولون تحقيق نوع من التوازن في هذا السياق من خالل

العربية من جهة، ومن خالل الدعم المالي واالقتصادي للسلطة الفلسطينية، حيث تساهم ألمانيا 

فأللمانيا مصالح تجارية  .44طينيين من جهة أخرىبالنصيب األكبر من المساعدات الخارجية للفلس

واقتصادية مع الدول العربية، ولهذا فهي تسعى لضمان استمرار الوصول إلى مصادر الطاقة، 

وهنا تبزر مالمح أخرى في هذه . وزيادة حجم صادراتها من السلع والخدمات إلى أسواق المنطقة

ى ضمان الدخول إلولدخول الحر إلى أسواق المنطقة السياسة تتمثل في اهتمام ألمانيا المتزايد في ا

  .مصادر الطاقة في منطقة الخليج

أما بالنسبة للمصالح األمنية فهي تكاد تنحصر بالحد من زيادة الالجئين القادمين من المنطقة 

ولعل الموقف األلماني في . عدم توسيع دائرة الصراع العربي اإلسرائيلي والفلسطيني اإلسرائيليو

 والمتقاطع مع الموقف األوروبي العام يهدف فيما يهدف إلى تحقيق نوع من االستقرار هاالتجاهذا 

فلدى األلمان مخاوف حقيقية من أن فقدان السيطرة على  .الذي يضمن ويعزز مصالحها القومية

األوضاع في المنطقة وهو ما يبدو كذلك في السنوات األخيرة سيكون له تأثير مباشر على األمن 

 ما تعلن عن ن ألمانيا دائماًإوكنتيجة لهذا الشعور المتزايد ف. القتصاد األوروبي على حد سواءوا

  .45فلسطيني وبدولة فلسطينية مستقلةمها بحق تقرير المصير للشعب الالتزا

وهنا نالحظ أن تبعية هذا العامل للمحدد األول، من جهة، وعدم انسجامه معه في كثير من 

                                                 
42 Hermann Grِhe, Chritoph Moosbauer, Volker Perthes and Christian Sterzing, “Evenhanded, Not Neutral: Points of 
Reference for a German Middle East Policy“, Frankfurter Allgemeine Zeitung (English edition), September 12, 2001. 
43 Volker Perthes (2005) Germany and the Middle East (Berlin: German Institute for International and Security 
Affairs), p. 1. 
44 European Commission Technical Assistance Office to the West Bank & Gaza Strip, 
http://www.delwbg.cec.eu.int/en/index.htm 
45 See Berlin Declaration 1999. 
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فالسياسة . ، شكَّل معضلة في السياسة الخارجية األلمانية تجاه المنطقةىأخراألحيان، من جهة 

 ن المصالح األلمانية البحتة تعتمد أيضاًاأللمانية في الواقع أمام محددين ال يصبان في تجاه واحد، أل

ولهذا السبب سعت الحكومات األلمانية المتعاقبة على . على عالقات اقتصادية قوية مع الدول العربية

التوفيق بين هذين المحددين، فالمصالح القومية األلمانية تتطلب سياسة متوازنة ولعل هذا ما يفسر 

  الواضح إليجاد موقفاأللمانيإلى حد ما السياسة الحذرة التي تتبعها الحكومات المتعاقبة، والتوجه 

  .األوسطأوروبي موحد تجاه الشرق 

  

  ي المنطقةة الخارجية األلمانية فأطر السياس: ثالثاً

ن هناك إطارين للسياسة الخارجية األلمانية تجاه المنطقة، وهما اإلطار إ للتحليل السابق فوفقاً

  قد يسيران أحياناًأنهماوبينما تغلب عليهما سمة التداخل والتقاطع، إال . الوطني، واإلطار األوروبي

 .عالقة ألمانيا الخاصة بإسرائيل بسبب تجاهين مختلفين، غالباًافي 

يبرز اإلطار الوطني : مالمح الدور المتنامي في التسوية السياسةواإلطار الوطني  )1(

للسياسة األلمانية في مجالي السياسة من خالل الدبلوماسية والعمل على حل النزاعات بالطرق 

السلمية، واالقتصاد من خالل توثيق العالقات التجارية مع دول المنطقة، وتقديم المساعدات 

وقد جاءت عملية السالم لتعطي صناع السياسة .  لألطراف المحتاجة وخاصة للفلسطينييناالقتصادية

 من سيطرة المحدد األخالقي التاريخي، ومن ثم تفعيل الخارجية في ألمانيا فرصة للتحرر تدريجياً

ن هذه فإوبالفعل . ن العملية بدأت مباشرة بعد تحقيق الوحدة األلمانيةأدور ألمانيا في المنطقة، سيما و

كبر للتحرك ألمنطقة بما فيها ألمانيا بمساحة العملية سمحت للعديد من الفواعل اإلقليمية القريبة من ا

وقد ترجمة ألمانيا هذا التحرك من خالل الدعم االقتصادي المباشر وغير المباشر لدول . والنفوذ

 -  ينما عملت الحكومات المتعاقبة، ب46"للحياة"المنطقة، والترويج بفاعلية لبناء سلطة فلسطينية قابلة 

 على تفعيل انخراطها -  في توجهاتها الجديدبما فيه حكومة شرودر التي كانت األكثر وضوحاً

 ، أطماعاًولم يكن لدى ألمانيا، كما هو األمر بالنسبة لالتحاد األوروبي أيضاً. الدبلوماسي في المنطقة

ولكنها تسعى .  باحتكار الواليات المتحدة لهذا الدورفي لعب دور السيد في عملية السالم ربما إقراراً

                                                 
فالقابلية للحياة في نظر الدول الغربية . عقبة في إقامة مثل هذه الدولة" قابلة للحياة" أصبحت فكرة إقامة دولة فلسطينية 46

ائيل والقدرة على ضبط األمن داخليا بمعنى وقف المقاومة، وهما عموما تعني االستقالل الذاتي اقتصاديا وتحديدا عن إسر

  .فلسطينيين يعيشون تحت االحتاللأمران ال يمكن تحقيقهما طالما أن ال
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  استقاللياًلدور أوسع على المستوى الفردي، ال يتعارض مع التحرك األوروبي بقدر ما يتخذ منحاً

وعليه فقد برز الدور األلماني في  . مقيداً أيام الحرب الباردةعن اإلطار األمريكي الذي كان عنصراً

 من خالل المساعدات االقتصادية الموجَّه، والمشاركة في بناء البنية التحتية هذه العملية بشكل أوضح

 .47للسلطة الفلسطينية، باإلضافة إلى العمل على فتح أسواق المنطقة أمام السلع األلمانية

 مع ، حيث بدأت مالمح التغير تبرز تدريجيا2000ً حتى عام  نسبياًإال أن هذا الدور بقي متواضعاً

كما أن . رة األمريكية في كامب ديفيد ووصول الجمهوريون إلى السلطة في أمريكافشل المباد

 على ألمانيا وغيرها من الحكومات تصاعد حدة الصراع خاصة بعد انتفاضة األقصى شكَّل ضغطاً

وانعكس هذا التوجه في االنخراط المباشر لوزير .  فعالية في المنطقةأكثراألوروبية للعلب دور 

سابق فيشر من خالل مبادراته الرامية إلى إحياء عملية السالم، وإجرائه مفاوضات الخارجية ال

 استقاللية أكثروقد مثَّل هذا االنخراط محاولة التخاذ موقف سياسي . مباشرة مع أطراف النزاع

  . التوفيق بين األطراف المتنازعة حيادية فيأكثر عن رغبة في ممارسة دور وتعبيراً

ن ألمانيا أ لتغذي هذا التوجه الجديد، خاصة و2001ادي عشر من سبتمبر ثم جاءت أحداث الح

 من إمكانية اتساع دائرة الصراع وتأثيره المباشر وغيرها من الدول األوروبية بدأت تتخوف فعلياً

ولهذا رأت ألمانيا أن حل النزاعات اإلقليمية بشكل عام والنزاع العربي اإلسرائيلي . على مصالحها

بينما كانت تتطلع من خالل مشاركتها  ،48"اإلرهابالحرب على "و مفتاح ما يسمى بشكل خاص ه

  . فعالية في المنطقةأكثرفي هذه الحرب إلى دور 

 تظهر توجهها االستقاللي الجديد بشكل واضح على اثر محاولة أن ثم حاولت حكومة شرودر 

ن الرفض األلماني وتبنى سياسة فكا.  سبتمبر كمقدمة لغزوهبأحداثالواليات المتحدة ربط العراق 

 عملي عن التوجه كبر تعبيرأمعارضة بقوة للسياسيات األمريكية االمبريالية خاصة غزو العراق 

وفي سياق هذا الموقف أصبحت ألمانيا وكأنها تتجه إلى موقع وسط بين الغرب . األلماني الجديد

انيا مع العديد من دول العالم فقام شرودر ووزير خارجيته فيشر بتقوية عالقات ألم. والشرق

بين الغرب واإلسالم التي يروج لها بعض  اإلسالمي الرئيسية، ورفضوا فكرة صراع الحضارات

وقد أدى هذا . في الغرب، واستمروا في تقديم المساعدات للسلطة الفلسطينية المفكرين والسياسيين

 وقد استخدم شرودر هذا الصورة .يجابية أللمانيا في العالم العربيإالتوجه إلى تشكيل صورة 

                                                 
47 Internationale Politik 53 (1998) 12, p. 89. 
48 See Bulletin, Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, No. 82, November 11, 2001. 
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 في جولة خليجية 2005-2003فقام في الفترة الممتدة من عام . للترويج للمصالح األلمانية االقتصادية

لم و. إيجاد فرص استثمارية لرجال األعمال األلمانوساهمت في عقد العديد من االتفاقيات التجارية 

على المحافظة   بل عملت حكومة شرودر دائماً.يكن هذا التوجه على حساب العالقة مع إسرائيل

على عالقات قوية مع إسرائيل، وهي المهمة التي كان يتولها بشكل مباشر وزير الخارجية فيشر من 

. اإلسرائيليينوخالل زياراته المتكررة وانخراطه المباشر في المفاوضات المتعثرة بين الفلسطينيين 

 فعالية في حل النزاع أكثر في لعب دور ألمانية عن رغبة  تعبيراًاالنخراط فعلياً وقد كان هذا

وعلى الرغم من إدراك الحكومة األلمانية أن ممارسة مثل هذا الدور يتطلب . اإلسرائيليالعربي 

 من قبل الجانب الفلسطيني، إال أن  من األطراف المتنازعة، وهو القبول الذي كان واضحاًقبوالً

ام للتخفيف من حدة االنتقاد األوروبي إلسرائيل بينما كان االتحاد ألمانيا استمرت في توجهها الع

  .سة أوروبية موحدة في المنطقةلمثل هذا التوجه لضمان سيا  إلى حد مامستجيباً

 
 تُلحق موقفها من كانت ألمانيا تقليدياً: اإلطار األوروبي للسياسة األلمانية في المنطقة )2(

 بينما تعمل في الوقت نفسه عل كبح أو على األقل ،49وروبيالصراع العربي اإلسرائيلي باإلطار األ

  مرورا1980ًفمنذ إعالن فينس  .الحد من المواقف والسياسات األوروبية التي تبدوا منتقدة إلسرائيل

  التزمت ألمانيا على المستوى السياسي تحديدا2002ً برشلونة وانتهاء بإعالن 1999بإعالن برلين 

ي إلى إقامة دولة فلسطينية، واالعتراف العربي والفلسطيني بإسرائيل، بدعوة االتحاد األوروب

". العنف" ووقف ،، وإنهاء سياسة االستيطان1967 حزيران 6وانسحاب إسرائيل من حدود ما قبل 

كما دعمت الجهود المبذولة في السنوات القليلة الماضية والرامية إلى عدم التصعيد واللجوء إلى 

حد لحل النزاع، فدعمت في إطار االتحاد األوروبي المبادرة العربية وخطة المفاوضات كسبيل أو

وال زالت ألمانيا تحافظ على التزاماتها وتوجهاتها ضمن هذا اإلطار بشكل قوي . خريطة الطريق

 .كل الضامن األقوى لهذا اإلطارباريس ال زال يش - وواضح، بل إن محور برلين

ن ألمانيا وبسبب عالقتها الخاصة بالكيان اإلسرائيلي ال إف - ولعل في هذا مفارقة - ومع ذلك

 للعدوان والممارسات  صريحاًزالت تحد من التوجهات األوروبية والتي قد تتضمن أحيان انتقاداً

عدم اإلشارة إلى منظمة   فيفكما كان التدخل األلماني سبباً. اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني

 إرضاء إلسرائيل، فقد كان للموقف األلماني من قضية الحرب على 1980التحرير في إعالن فينيس 

                                                 
49 Volker Perthes, “Relations to the Arab World” in Volker Perthes (ed.) p. 132. 
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 في الحد من التوجه األوروبي العام النتقاد إسرائيل، وحتى تبني الشروط اإلسرائيلي لبنان أثراً

 الحد من االنتقاد إلىوحتى مع استمرار القمع الوحشي لالنتفاضة فقد سعت ألمانيا . لوقف الحرب

فبينما كان هناك دعوات داخل االتحاد األوروبي وحتى من قبل بعض . إلسرائيلاألوروبي الموجهة 

 فان موقف ألمانيا المعارض لمثل هذا ،السياسيين األلمان لفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل

  .راءات رادعة للعدوان اإلسرائيليالتوجه أدى إلى عدم اتخاذ أية إج

. ل على الموقف العام األوروبي في قضية االنتخاباتكما اتضح تأثير العالقة الخاصة بإسرائي

فمع تزايد الدعوات الغربية ومن ضمنها الصادرة عن السياسيين األلمان إلجراء انتخابات ديمقراطية 

في األراضي المحتلة فقد أجريت االنتخابات بنزاهة فريدة وفازت حركة حماس باألغلبية المطلقة 

كبر مما هو عليه أالحكومة، ومع ذلك فقد انضمت ألمانيا وبشكل وبموجبه هذا الفوز شكلت الحركة 

االتحاد إلى الحملة األمريكية في محاربة حكومة حماس وحصارها، بل وقطع المساعدات اإلنسانية 

 في ضل الحكومة  فيه الموقف األلماني وتحديداًأصبحالتي كانت تقدم للشعب الفلسطيني إلى حد 

فقد هذا أفهل .  التوجه األمريكي منه إلى الموقف األوروبي الموحدقرب إلىأالمسيحية الحالية 

  اقيتها في المنطقة؟التوجه ألمانيا مصد

 السياسة الخارجية األلمانية بعد الوحدة والعالقة الخاصة مع "أوربة" أن من المفارقة أيضاً

زامها الواضح تجاه إيجاد نوع من المصداقية أللمانيا في المنطقة، بسبب الت إسرائيل لم يمنع من

األمم المتحدة وعدم انخراطها في أية نزاعات مسلحة خارج نطاق الشرعية الدولية من جهة، وربما 

وألمانيا تدرك أن . لقناعة األطراف العربية بعدم وجود أطماع أو مصالح خاصة من جهة أخرى

وربما . شرق األوسطالمصداقية لدى طرفي النزاع شرط ضروري مسبق ألية دبلوماسية فاعلة في ال

 مما  فاعلية وقبوالًأكثر ديناميكية قد يمكنها من لعب دور أكثرتمتعت ألمانيا في هذا السياق بموقع 

، بالنسبية أوالً :هو الحال بالنسبة للدول الكبرى األخرى الفاعلة في المنطقة، ولألسباب التالية

 تُواجه بتحفظ مبدأي، بل وينظر إليها إلسرائيل تختلف ألمانيا عن باقي الدول األوروبية، فهي ال

ن ألمانيا لم تكن دولة استعمارية في إ، بالنسبة للدول العربية ف ثانياً.50كشريك محايد أو مستقل

صورتها تتمثل في الشريك االقتصادي الهام خاصة مع وجود روابط قوية مع شركات والمنطقة، 

 ،51مانية هي أهم داعم اقتصادي للسلطة الفلسطينيةالنفط العربية، واألكثر أهمية هو أن الحكومة األل

                                                 
50 Roger Cohen: Israel Accepts Germany as its Friend and Ally, International Herald Tribune, 5 March 2001.  
51 Christiaan Sterzing/Jorn Bohme. “German and European Contributions to the Israeli-Palestinian Peace Process”, in 
Volker Perhes (ed.) Ibid. p. 37. 
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.  من التوازن مقابل تحيزها السياسي إلسرائيلوهي تحاول من خالل هذه العالقات أن تحقق نوعاً

دد في لعب دور وعليه يبدو وكأن الحذر األلماني من االنخراط السياسي المباشر في المنطقة أو التر

 إيجابية لدى األطراف في إمكانية أكثراهمت في تشكيل صورة  األسباب التي سالوسيط الفعال أحد

ولهذا بدأت تبرز بعض مظاهر .  حيادية في النزاعأكثر أو على األقل  مستقالًأن تكون ألمانيا شريكاً

التغيير في السياسة األلمانية تمثلت في ما سمي مبادرة فيشر التي عبرت عن الحاجة إلى موقف 

ن واإلسرائيليين، وعقد مؤتمر دولي إلحياء ما زال يسمى بعملية السالم متوازن تجاه الفلسطينيي

 وعلى الرغم من التوجهات اليمينية للحكومة التي يقودها الحزب .52وتفعيل دور اللجنة الرباعية

 فاعلية في المنطقة ولكن دون أكثر في التوجه نحو دور المسيحي، فال يبدوا أن هناك تراجعاً

 العامة للسياسة األطر يبين )2(الشكل  .حالف االستراتيجية مع الواليات المتحدةالمساس بعالقات الت

  .اإلسرائيلي تجاه القضية الفلسطينية والصراع العربي األلمانيةالخارجية 

  محددات واطر السياسة الخارجية األلمانية تجاه المنطقة العربية:)2(الشكل 

  

  النتيجة

 لمحددين القضية الفلسطينية وفقاًوة تجاه المشرق العربي تتشكل السياسة الخارجية األلماني

 هو العالقة الخاصة مع إسرائيل، والذي يجعل السياسة األلمانية األول واألكثر حسماً: أساسيين

 إلى الكيان المحتل، والثاني هي العالقات االقتصادية المتنامية خاصة مع الدول متحيزة سياسياً

يا من خاللها ومن خالل المساعدات التي تقدمها للسلطة الفلسطينية تحقيق العربية والتي تحاول ألمان

وعلى الرغم من تنامي المصالح األلمانية خاصة االقتصادية . نوع من التوازن مقابل هذا التحيز

                                                 
52 Jackson Janes (American Institute for Contemporary German Studies): Fischer’s “Idea Paper” for the Middle East, 
http://www.aicgs.org/at-issue/ai-fischeridea.html 
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هذه المصالح ال تبدو هي  نإمنها مع دول المنطقة خاصة دول مجلس التعاون الخليجي وليبيا، ف

فالعالقة . رئيسية للسياسة الخارجية األلمانية تجاه الصراع العربي اإلسرائيليالقوة المحركة ال

الخاصة مع إسرائيل ال زالت المحدد المستقل في تشكيل هذه السياسة، بينما تعتبر البرجماتية 

وعادة ما ال يسر هذين المحددين في . المتمثلة في المصالح المتنامية مع العالم العربي المحدد التابع

فالمحدد األول في الواقع . فس االتجاه، وهو ما شكل معضلة للسياسة الخارجية األلمانية في المنطقةن

ن ألمانيا تحاول من خالل تعزيز عالقاتها إولهذا ف. جعل السياسة األلمانية متحيزة إلى الكيان المحتل

صالح االقتصادية مع الدول العربية وتقديم المساعدات للسلطة الفلسطينية، ليس فقط خدمة الم

.  تحقيق نوع من التوازن في سياستها مقابل هذا التحيزوالتجارية األلمانية في المنطقة، وإنما أيضاً

. وهنا يالحظ تزايد االنخراط الدبلوماسي والسياسي األلماني في المنطقة خاصة في العقد األخير

فمنذ الوحدة وألمانيا تسعى . منطقةوالسبب في هذا هو رغبة ألمانيا في لعب دور أكثر فعالية في ال

بتردد وحذر إلى دور أكثر فعالية في المنطقة، يتماشى وحجمها االقتصادي والسياسي كأكبر قوة في 

كبر اقتصاد في العالم، ودورها االقتصادي اإلقليمي كأكبر أالقارة األوروبية، ومكانتها الدولية كثالث 

 وال إال أن هذا الدور الزال محدوداً. المنطقة األخرىدولة مانحة للسلطة الفلسطينية وبعض دول 

بسبب العالقة الخاصة بإسرائيل من  يتناسب مع تلك اإلمكانات التي تتمتع بها دولة كألمانيا وذلك

الواليات المتحدة جهة، ورغبة ألمانيا الواضحة في المحافظة على عالقات تحالف إستراتيجية مع 

كان ألمانيا أن تمارس دور أكثر فاعلية يتوافق وإمكاناتها الكبيرة أو ال يبدو أن بإمو. من جهة أخرى

 من المحدد التاريخي الذي أسس للعالقة الخاصة أن تقوم بدور الوسيط المحايد ما لم تتحرر أوالً

عندها فقط يمكن أللمانيا أن . تنخرط بشكل كامل مع التوجه العام لالتحاد األوروبي نأبإسرائيل، و

وعندها فقط يمكن لها أن تمارس دور الوسيط المحايد  .كثر فاعلية وربما أكثر حياديةتلعب دور أ

فهل تنجح ألمانيا في تحرير نفسها من عقدة الماضي أم أن ذلك سيكون كما كان على  .والمستقل

  !حساب القضية الفلسطينية؟


