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  العالقات الرتكية األملانية
  يف عهد حكومة أردوغان

  
  •لقمان عمر حممود النعيمي.د

  
              ملخص الدراسة

األلمانية بأنها ذات تاريخ طويل نسـبياً، إذ يعـود فـي     -تتميز العالقات التركية

جذوره الى العهد العثماني، والى القرن الثامن عشر تحديداً، األمر الذي جعلها تتسم 

ابك والتداخل في مجاالتها السياسـية واالقتصـادية والثقافيـة وغيرهـا مـن      بالتش

وعلى الرغم من أنها مرت بفترات مختلفة من القوة والضعف منذ تأسيس . المجاالت

وحتى اليوم، اال أن أفضل المراحل فـي تـاريخ    1923جمهورية تركيا الحديثة عام 

شرويدر السابقة، حيث دخلـت   العالقات هي فترة حكومة أردوغان الحالية وحكومة

مرحلة جديدة من التطور والتوسع في المجاالت كافة، ومن هذا المنطلق تحاول هذه 

  .الدراسة متابعة تطور هذه العالقات وتحليل جوانبها المختلفة

  املقدمة
تتميز العالقات الثنائية بين تركيا وألمانيا بأنها ذات تاريخ طويل نسبياً 

. عهد الدولة العثمانية، في القرن الثامن عشر تحديداًإذ ترجع جذورها إلى 
وقد شهدت هذه العالقات بين الطرفين تطـوراً تـدريجياً منـذ تأسـيس     

  وحتى يومنا هذا، وساهمت العديد من العوامل  1923جمهورية تركيا عام 

                                     
  .جامعة الموصل/ يةمركز الدراسات اإلقليم/مدرس  •
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الداخلية والخارجية، لكل من تركيا وألمانيا، فـي تطـور عالقاتهمـا    
بمراحل مختلفة؛ فبعد سقوط جدار برلين نهايـة عقـد   الثنائية ومرورها 

، ثم )الشرقية والغربية(الثمانينيات من القرن العشرين وتوحيد األلمانيتين 
انتهاء الحرب الباردة مطلع عقد التسعينيات، دخلت العالقات بين البلـدين  
مرحلة جديدة من التطور والبناء على الصـعد االقتصـادية والسياسـية    

 1998خصوصاً بعد مجيء الحكومة االنتالفية في ألمانيا عـام   والثقافية،
، ثم )Gerhard Schroderغيرهارد شرويدر (برئاسة المستشار األلماني 

ما لبثت هذه العالقات أن دخلت مرحلة جديدة من القـوة والتوسـع مـع    
رجـب طيـب   (تركيا برئاسـة   مجيء حكومة حزب العدالة والتنمية في

  .2002في تشرين الثاني ) Receb Tayyiab Erdoganاردوغان 
األلمانية بأنها ذات جذور تاريخية بعيدة  –وكما تتميز العالقات التركية 

المدى، فإنها تتسم أيضا، كنتيجة لما سبق، بأنها عالقات متشابكة ومتشعبة 
في مجاالتها السياسية واالقتصادية والثقافية، األمر الذي يجعل من الحديث 

لمجاالت كال على حده، امراً بالغ الصعوبة بسبب عـدم  عن أي من هذه ا
إمكانية الفصل بين الجوانب المختلفة لهذه العالقات، ولـذلك فانـه سـيتم    
تناولها في سياق الحديث عن التطورات المختلفـة التـي شـهدتها هـذه     
العالقات في مجاالتها السياسية واالقتصادية والثقافيـة، خصوصـا بعـد    

  .2002دالة والتنمية في تركيا أواخر عام مجيء حكومة حزب الع
تحاول هذه الدراسة متابعة وتحليل العالقات الثنائية بين تركيا وألمانيا 
ومجاالت التطور والتوسع التي شهدتها هذه العالقات في المجاالت كافة، 
خاصة بعد مجيء حكومة  حزب العدالة والتنمية في تركيا التـي أولـت   

وير هذه العالقات ودفعها إلى األمام بهدف توثيـق  اهتماما كبيرا بسبل تط
آليات التعاون الثنائي ذي األوجه المختلفة من جهة، والحصول على دعم 

  ألمانيا القوي لجهود تركيا في االنضمام لالتحاد األوروبي من جهة 
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أخرى، مستغلة وجود حكومة ألمانية قوية برئاسـة شـرويدر تبـدي    
ام الكبير والدعم المتواصل لتلك الجهود، وتعطي االستعداد الكامل واالهتم

  .االهتمام نفسه بتطوير وتعزيز أفاق التعاون الثنائي بين البلدين
عبـد اهللا  "في أول لقاء رسمي جمع كال من رئيس الوزراء التركي 

والمستشار األلماني غيرهارد شرويدر في قمـة  " Abdullah Gulغول 
قال غول في معرض حديثة عن  ،2002كانون األول  13كوبنهاغن في 

إن العالقات الثنائية بين تركيا وألمانيا تتمتـع  : "العالقات التركية األلمانية
" بعمق تاريخي وسياسي فريد من نوعه، كما أنها تتمتع بميـزات خاصـة  

إن التعاون بين تركيا وألمانيا قد أصبح كثيفاً إلـى حـد بعيـد    "وأضاف 
الث شركاء لتركيـا فـي العديـد مـن     مؤخراً، وألمانيا هي إحدى أهم ث

إن هذه العالقات تنوعت ما بين التجارة، االسـتثمارات  : "وقال" المجاالت
الخارجية، الصـناعة الدفاعيـة، السـياحة، الثقافـة والتعـاون المـالي       

مشيراً إلى أن هناك ثالث أبعاد أساسية جاءت فـي مقدمـة   " يوالتكنولوج
، ودعم ألمانيا لتركيا لجهودهـا فـي   هذه العالقات وهي العوامل اإلنسانية

  .)1(االنضمام لالتحاد األوروبي، ومساهمات ألمانيا لجهود تركيا في التنمية
يدر بعالقـات  وغيرهارد شـر  األلمانيومن جهته، أشاد المستشار 

 ألمانياإن العالقة بين شعبي : "وقال" المتميزة"بالده مع تركيا ووصفها بـ
مضت، وهي تتطور وتتعزز علـى أسـاس    وتركيا تعود إلى فترة طويلة

إن تركيا اليوم تعد عامالً جوهريـاً مهمـا   " أضافو" ا المشتركةمرغباته
وأكد ". في مواجهة الخطر الذي يتهدد العالم الحر) في المنطقة(لالستقرار 

هما جزءان حيويان في هذا العـالم   ألمانياتركيا و"شرويدر على حقيقة أن 
  .)2( "ح أساسا جديداً لعالقاتناتمن) وهذه الحقيقة(الحر 

إن هذه التصريحات المتبادلة، التي جاءت في وقت مهـم بالنسـبة   
انعقـاد   وأمية نعلى صعيد مجيء حكومة حزب العدالة والتسواء لتركيا 
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، عبرت عن عمق العالقات الثنائية بـين  األوروبيقمة كونها عن لالتحاد 

للحكومة التركيـة الجديـدة    نيةاأللما، ومدى دعم الحكومة ألمانياتركيا و
  .األوروبيخصوصاً فيما يتعلق بجهود تركيا لالنضمام لالتحاد 

مع تسلم حكومة حزب العدالة والتنمية للسلطة في تركيا فـي خريـف   
اكبر شريك تجـاري   ألمانيا تعد إذجيدة،  ألمانياكانت العالقات مع  2002

أكثـر مـن   ن هنـاك  ، كا2000حتى عام ف األوروبي؛لتركيا في االتحاد 
فتحـت فـي   ) نسبة االستثمار% 50أكثر من أي (شركة ألمانية ) 1000(

) 700.00(حـوالي   ألمانيامليون مقيم تركي في ) 2.5(تركيا، وأكثر من 
ويمثلون الرابط اإلنساني األقوى بين  األلمانيةمنهم قد حصل على الجنسية 

هـو حضـور    ألمانياالصورة المعكوسة لهذا التواجد التركي في . البلدين
فضال عن ذلك فان . مواطن ألماني يعيشون في تركيا) 20.000(حوالي 
حضوراً على المستوى الثقافي في تركيـا عبـر    ثرتعد الدولة األك ألمانيا

س روالمـدا  "Goethe Institute غوتـه معهد "المؤسسات المختلفة مثل 
 فضـال عـن   يـة في الجامعات الترك األلمانيتسهيالت التعليم و األلمانية

مؤسسات سياسية وثقافية ألمانية أخرى في تركيا سـيتم الحـديث عنهـا    
وكانت تركيا قد مثلت ملجأ آمنـا لكثيـر مـن العلمـاء األلمـان       .الحقاً

فقـد  . المضطهدين من قبل النازيين قبل وأثناء الحرب العالميـة الثانيـة  
محى فـي  من، مخلفين عالمات ال تلزعاشوا وعملوا في تركيا لعقود من ا

  .)3(ة وغيرهايالحقول العلمية المختلفة مثل التعليم والهندسة والعلوم الطبيع
 –في عهد حكومة حزب العدالة والتنمية بلغت العالقـات التركيـة   

أوج قوتها وتطورها نتيجة للتقارب السياسـي بـين الحكـومتين     األلمانية
صادية والثقافيـة  الذي انعكست أثاره في المجاالت االقت األلمانيةالتركية و

  .للعالقات بين البلدين
قام  عندما لتقارب السياسي الكبير بين البلدين،لعكست أول مبادرة ان

شباط  22ة رسمية ألنقرة في ربزيا ريدوغيرهارد شر األلمانيالمستشار 
  عندما زار  1993ة لمستشار ألماني منذ عام ر، هي أول زيا2004
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. أنقـرة  "Helmut Kole ت كولومهل"السابق  األلمانيالمستشار 
ة شرويدر في إطار تحسين العالقات السياسية واالقتصـادية  روجاءت زيا
في كـانون   األوروبيةتركيا حول القمة  مخاوفة ئوتهد ألمانيابين تركيا و

أبدى شرويدر دعم  إذحول مسالة بدء مفاوضات العضوية،  2004األول 
ة شـرويدر لتعزيـز دور   ريـا كما جاءت ز. المسألةبالده لتركيا في هذه 

وبـدء  " الشرق األوسط الكبيـر "تركيا المحتمل كباب مفتوح لما سمي بـ
  .)4( عالقات جديدة في هذا اإلطار

فيما يتعلق بالجانب اإلنساني في العالقات بين البلد فان هناك أكثـر  
وهو عامل مهم فـي   ألمانيامن مليونين ونصف مليون تركي األصل في 

يقابل هذا العدد الكبير مـن األتـراك فـي    . ية بين الجانبينالعالقات الثنائ
؛ فما عدد كبير أخر من السياح األلمان الذين يزورون تركيا سنوياً ألمانيا

هـذا   ارتفع،  2003تركيا عام زار ألماني  سائحمليون  )3.3(يقرب من 
كال العاملين قد أثرا بقـوة فـي   . 2004عام سائح ماليين ) 4(إلى  العدد 
 ثمة من يرى في تركيا بأن هنـاك . رؤية احدهما لآلخروالشعبين  ربتقا

حاجة إلى اتفاقية أساسية بين الجانبين لتوحيد األتـراك الموجـودين فـي    
القـانون الـوطني   األلماني، على الرغم من أن ودمجهم بالمجتمع  ألمانيا

من األتراك الموجودين فـي   اًمنح كثير 1999في عام  ألمانياالجديد في 
الوضع تحسن نسبياً لأللمان  لإلقامة والعمل، فيما شهد فرصاً جديدة لمانياا

فـي السـنوات   ) 20.000(المقيمين في تركيا الذين يقدر عددهم بحوالي 
  .)5( األخيرة

فضالً عن تبادل الزيارات على المستوى السياسي فان هناك عدداً من 
مـع العالقـات    المؤسسات قد تم تأسيسها في السنوات األخيرة للتعامـل 
  :الثنائية في مجال االستشارات والتعامالت المتبادلة وهي
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آخـر اجتمـاع   (االستشارات السياسية على مستوى وزراء الخارجية  -

  ).في برلين 2005آذار  10متبادل كان في 
يتعامـل مـع المسـائل السياسـية      األلمـاني  –مجلس التعاون التركي -

باحث فيما يتعلق بالتنميـة، التطـور،   واالقتصادية وأيضا التشاور والت
  ).2005آخر اجتماع كان في أيار (النقل، السياحة والبيئة 

  .شاورات فيما يتعلق بسياسة التبادل الثقافيم -
  .شاورات فيما يتعلق بسياسة التبادل االجتماعي بين وزيري العملم -
  .االجتماعي األرمنوكالة العمل الفيدرالية ومؤسسات  -
  .التطوروات الحكومية السنوية عن التعاون حول التنمية المحادث -
  .)6( االستشارات القانونية والقضائية -

 فيما يتعلق بالعالقات االقتصادية فان دخول تركيا االتحـاد الكمركـي  
أعطى العالقات  1996الذي دخل حيز التنفيذ مطلع عام  لالتحاد األوروبي

اكبر شريك تجاري تعد  فألمانيا. دةاالقتصادية الثنائية هيكلية مؤسسية جدي
مقارنـة   2004فقد ارتفعت التجارة بين الطرفين عام  واقتصادي لتركيا،

لتركيا مسجلة نسبة نمـو   األلمانية، واقتربت نسبة الصادرات 2003بعام 
كما سجل حجم التبادل التجاري بين الطرفين حوالي %). 34( بلغتعالية 

مليـار يـورو عـام    ) 19.7(فع إلى ، وارت2003مليار يورو عام ) 16(
ـ   األلمانيـة وتتمثل الصادرات . 2004 اآلالت والتجهيـزات  (لتركيـا بـ

أمـا الصـادرات التركيـة    ). والعربات والمنتجات الكيميائية والبالستيكية
ارتفعـت إلـى    2003مليار يورو عام ) 7.2(فقد بلغت أكثر من  لمانياأل
لتركيـا   األلمانيـة لصادرات ، في حين أن ا2004مليار يورو عام ) 7.9(

مليار يورو ) 11.8(مليار يورو وحوالي ) 8.8(حوالي  2003بلغت عام 
ـ  لمانيـا وتمثلت صادرات تركيا أل. 2004عام  األلبسـة الجـاهزة،   (بـ

  .)7( )األنسجة، الخضراوات والفواكه وعدد قليل من اآلالت واألجهزة
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في الغالب  لمانيامن إجمالي الصادرات التركية أل%) 14( وفيما بقيت
   األلمانيـة الصـادرات   فإنمستقرة وثابتة منذ دخولها االتحاد الكمركي، 

لتركيا سجلت ارتفاعاً ملحوظاً منذ دخول تركيا االتحاد الكمركي وصـل  
على صـعيد  و. 2004عام  األلمانيةمن إجمالي الصادرات %) 13(نسبة 

العـدد   األلمانيـة الخارجية في تركيا، فقد سجلت الشركات  تاالستثمارا
بلغ حجـم االسـتثمار    1980منذ عام ف ؛هذه االستثمارات بين األكبر من
فـي   األلمانيـة  شركات والمشاريعمليار دوالر لل) 4.5(أكثر من  األلماني
المشتركة إلـى   األلمانية –كما ارتفعت المشاريع التجارية التركية . تركيا

 ألمانيـا تعـد   عن أنفضال ، 2004حتى عام  مشروعاً )1200(أكثر من 
   .)8( الدولة الرئيسية في السياحة التركية

تم تمثيلهـا فـي تركيـا بـدائرة      األلمانيةإن مجموعة رجال األعمال 
ففي  ؛1985لغرف الصناعة والتجارة منذ عام  األلمانيةمندوبين للجمعية 

التركية التي تأسسـت فـي    – األلمانية التجارة احتفلت غرفة 2004عام 
افتتح المستشـار   2004وفي نيسان . بعيدها العاشر 1994عام اسطنبول 
فرعـا  ر ورئيس الوزراء التركي اردوغان معاًَ يدغيرهارد شرو األلماني

. التركية) Cologneكن وكول(في مدينة  األلمانية -التركية التجارة غرفةل
فضـال   ،وهناك دوائر استشارية ثنائية منتظمة حول التعاون االقتصـادي 

ارات مجموعات العمل حول الصـناعة واالسـتثمار والتجـارة    استشعن 
، 1994التركي المؤسس عـام   –األلمانيوالسياحة برعاية مجلس التعاون 

عديدة منها اتفاقية حماية االسـتثمار   ثنائية اتفاقيات ألمانياتركيا ول كما أن
، واتفاقيـة التحكـيم   1985، واتفاقية الضريبة المزدوجة عام 1962عام 
  .)9(2001دخل قانونه حيز التنفيذ عام ي الذي الدول

وفيما يتعلق بالتعاون الثنائي حول المشـاريع واألنشـطة االقتصـادية    
  المشتركة، فان كال الحكومتين قد وافقتا على توسيع برنامج البنية التحتية 
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. للمشاريع ذات الحجم الصغير والمتوسـط ) ميزانية مشتركة(وتوفير 
  مليـار  ) 4.3( بما يقدر بأكثر مني، فقد تسلمت تركيا وحول التعاون المال

التعاون التكنولوجي  أما .1960منذ عام  ألمانيايورو كقروض وهبات من 
حتى  مليون يورو) 285.2(بين الطرفين فقد بلغت قيمته اإلجمالية حوالي 

ل األولويـة  يحتوفيما يخص التعاون في مجال البيئة كقطاع . 2004عام 
 2003ركيا فقد ابرم الطرفان اتفاقية خاصة بهذا الشأن عـام  للتنمية في ت
 )اتفاقية تصريف المياه والـتخلص مـن المخلفـات الصـلبة    ( سميت بـ

تعـد المـانح    ألمانياخصوصاً في المناطق األقل تنمية في تركيا، ذلك أن 
الوحيد لمشاريع البنية التحتية والتعاون في مجال البيئة لهذا النـوع مـن   

  .)10( ي تركياالمناطق ف
ما يتعلق بالعالقات الثنائية والتعاون الثنائي فـي مجـال التعلـيم    فيأما 

والتبادل األكاديمي، فيمكن القول بأنها عالقات حميمـة ومتداخلـة وذات   
فقد تطورت الروابط القوية بين الجامعات التركية . وجوه متعددة ومختلفة

التبـادل  ، إذ بلـغ  ن البلـدين كنتيجة لتطور العالقات الثنائية بي األلمانيةو
المختلفة حـداً كبيـراً حتـى     تمع تركيا عبر الزماال األلمانياألكاديمي 

األساتذة والطالب يدرسون ويدرسون في جامعات كال ف. السنوات األخيرة
البلدين، وهناك علماء وفنانون ألمان كان لهم انجازات كبيرة في تركيـا،  

 Ermstآرنسـت رويتـر  ( صـبح فعلى سبيل المثال أ. والعكس صحيح
Reuter (  الذي عمل كخبير لإلدارة والنقل في أنقرة واسطنبول وأزميـر

كما جرى اهتمام كبير من قبـل المـدارس والجامعـات    . محافظاً لبرلين
، فضـالً عـن المعاهـد والـدوائر     األلمانيةالتركية المختلفة بتعليم اللغة 

) لمركزية لتقـارب المـدارس  ووكالة كولوكن ا(التعليمية التركية المختلفة 
كما يوجد في اسطنبول . األلمانيةالسفارة والقنصلية العامة  فضال عن  
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الذي يتناول ويهتم بدراسـة   األلمانيةالمعهد  الشرقي للجمعية الشرقية 
  .)11(التاريخ العثماني فضالً عن اللغة واألدب التركيين

كيا فيبلغ عدد الطالب الموجودة في تر لمانيةاالفيما يتعلق بالمدارس و
 األلمانيةتلميذ تقريباً يدرسون اللغة ) 2100(الذين يحضرون فيها حوالي 

مدرسـة  (و ) في اسـطنبول  األلمانيةالمدرسة (وابرز هذه المدارس هي 
في أنقرة ولهـا   األلمانيةفي السفارة ) مدرسة ارنست رويتر(و ) اسطنبول

في أنقرة عبر اختبـار   انيةاأللمويكون دخول الجامعة . فرع في اسطنبول
ما يخص التعاون في مجال وفي .يمكن الحصول عليه من المدارس السابقة

 األلمانيـة التبادل األكاديمي فهناك عدد من اتفاقيات التعاون بين الجامعات 
اتفاقيـة عـام   ) 69(إلـى   1999اتفاقية عام ) 54(والتركية ازدادت من 

الدراسية وأشكال الدعم األكـاديمي  كما تنامى االهتمام بالزماالت . 2005
بـين  ) DAAD داد مؤسسة التبادل األكـاديمي (األخرى وذلك من خالل 

طالب تركي يشكلون ) 3200(فهناك حوالي  ؛األتراك نالطلبة والتدريسيي
  .)12(ألمانياالعدد األكبر للطلبة الخارجيين في 

ـ  متشكل هذه الصيغة المعقدة وال   ائي تشابكة لمجاالت التعـاون الثن
التي شهدت  األلمانيةالمحاور الرئيسية للعالقات التركية  ألمانيابين تركيا و

 اتتطوراً نوعياً في عهد حكومتي اردوغان وشرويدر الذي قـام بزيـار  
أيـار   3ففي زيارته ألنقرة في  ؛عديدة لتركيا بهدف تعزيز هذه العالقات

غـان  التقى شرويدر برئيس الوزراء التركي رجب طيـب اردو  ،2005
فـي   "Ahmet Necdet Sezerاحمد نجـدت سـيزر   "والرئيس التركي 

وحصوله  ،القصر الرئاسي فضالً عن زيارته لجامعة مرمرة في اسطنبول
إن هذه المنحـة  ": فخرية التي قال عنها اردوغانالدكتوراه العلى شهادة 

لقد رأينا . إلى نقطة مختلفة جداً األلمانية –سوف تحمل العالقات التركية 
 "األوروبـي خالل عملية االتحاد  ألمانيافوائد العالقات القوية بين تركيا و

  اآلن، وحـوالي   ألمانيامليون مواطن تركي يعيشون في ) 2.7(إن ": وقال
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مواطن منهم قد أصبحوا مواطنين ألمـان وهـؤالء النـاس    ) 700.000(

تعان بعالقات يتم ألمانياإن تركيا و" أضافو "يقيمون حالياً جسراً بين بلدينا
كما أشار اردوغان في كلمته التي ألقاها بمناسبة منح . "صداقة حميمة جداً
حجم التجـارة بـين   "أن إلى رويدر في جامعة مرمرة شالشهادة الفخرية ل

، كما وصـل  2004مليار يورو مع نهاية عام ) 21(البلدين قد وصل إلى 
وقـال   "مليون زائر )4(اح األلمان الزائرين لتركيا ما يقرب من يعدد الس
، وقد وصل 1980شركة ألمانية في تركيا عام  24كان هناك ": اردوغان

شـركة  ) 60.000(كمـا أن هنـاك    ،شركة اليوم) 1141(هذا العدد إلى 
) 25(إلـى   ألمانيـا ، ووصل حجم االستثمار لألتراك في ألمانيافي  ةتركي

"  :رد شـرويدر غيرها األلمانيقال المستشار  تهومن جه. )13("مليار يورو
في اآلونة األخيـرة   اًريكث تتطور ألمانياالعالقات الثنائية بين تركيا وإن 

كمـا ألقـى شـرويدر     ".المستقبل القريـب وتتوق إلى تطورات أكثر في 
في جامعة مرمـرة بمناسـبة    األلمانية –محاضرة حول العالقات التركية 

  .)14( منحه الشهادة الفخرية
شرويدر مع وفد من رجال األعمال إلـى   نياأللماإن زيارة المستشار 

أنقرة واسطنبول يعد حدثاً مهماً على الصعيدين السياسي واالقتصادي في 
الشك بان شرويدر يدرك جيداً بان هناك صعوبات . العالقات بين الدولتين

 األوروبـي داخلية يواجهها بسبب دعمه النضمام تركيـا إلـى االتحـاد    
حليفـين  (اردوغان؛ فالرجلين يعرفان بأنهما وعالقاته المتميزة مع حكومة 

هي مفتاح المساعدة بالنسبة لـه   ألمانياواردوغان مدرك جيداً بان ) جيدين
إن . ألحقية انضمام تركيـا  األوروبيفي إقناع الدول األخرى في االتحاد 

اكبر شريك  ألمانياانسجام اردوغان مع حكومة شرويدر ليس بسبب كون 
فقط ولكن بسبب أن لديه عالقات  األوروبيتحاد اقتصادي وتجاري في اال

متميزة مع كثير من السياسيين األلمان، وحزبه يمتلك عدداً كبيـراً مـن   
  .)15(ألمانياالمؤيدين الذين يعيشون في 
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، وتوليهـا منصـب   2005بعد فوز حزبهـا فـي انتخابـات أيلـول     
فـي القمـة   " Angela Merckil إنجـيال ميركـل  "أعربت  ،المستشارية

تشـرين األول   28-27االورومتوسطية في برشلونة التي عقـدت فـي   
والتطور  ألمانيا، عن ارتياحها لمستوى العالقات الثنائية بين تركيا و2005

إن العالقات الثنائيـة بـين   ": وقالت الذي حصل فيها في السنوات األخيرة
جاء ذلك في حديث مشترك جمعها . "تسير على طريق جيدتركيا وألمانيا 

  .)16(كي رجب طيب اردوغان في هذه القمةع رئيس الوزراء الترم
  
  :ملانيا ومسالة انضمام تركيا لالحتاد األوروبيا

شرويدر تغير موقـف   األلماني غيرهاردمنذ مجيء حكومة المستشار 
ففـي قمـة    األوروبـي؛ باتجاه دعم جهود تركيا لالنضمام لالتحاد  ألمانيا

 األوروبيداعم األقوى بين دول االتحاد ال ألمانياكانت  1999هلسنكي عام 
جاء ذلـك بعـد الرسـالة    . إلعطاء تركيا وضع المرشح لعضوية االتحاد
إلى المستشار ) د أجاويدنبول(المشهورة الذي بعثها رئيس الوزراء التركي 

التي أكد فيها على التزام  ،1999أيار  26غيرهارد شرويدر في  األلماني
فضـالً عـن   . ء مفاوضات العضويةبدن قبل غاهبنتركيا بتنفيذ معايير كو

هناك عدة أسباب لدعم حكومة شرويدر لعضوية تركيا منها أن  تذلك كان
الحـزب الـديمقراطي   " األلمانيـة كال الشريكين االئتالفيين في الحكومة 

الذي يرأسه شرويدر وحزب  "Social Democratic Party االجتماعي
مقارنـة بـاالئتالف    األوروبيتكامل الخضر، لديهما طريقة فهم مختلفة لل

الذي كان يرأسـه  ) الديمقراطيين المسيحيين والليبراليين(الحكومي السابق 
ها حكومة شرويدر لفهم التكامـل  تفالطريقة الجديدة التي تبن ؛هلموت كول
ــي ــتلزما األوروبـ ــة   تسـ ــمولية لماهيـ ــر شـ ــة أكثـ   قناعـ

والمظـاهر الثقافيـة   وفيما أكدت حكومة كول السابقة على الدين . أوروبا
فان حكومة شـرويدر   ،)النادي المسيحي( األوروبيةكعوامل وحدة للدول 

  أكدت على مسالة القرب الجغرافي وعالقات حسن الجوار بدالً من عوامل 
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مـن وجهـة نظـر     ،إن هذا اإلطار يمكن أن يخلـق . الدين والثقافة
ادئ الديمقراطية مناخاً من السالم تحترم فيه حقوق اإلنسان ومب ،الحكومة

. األوروبيـة التي سوف تكون عامالً رئيسياً في عملية التكامل والوحـدة  
برئاسة شرويدر تعتبر الدولـة   األلمانيةهناك سبب آخر وهو أن الحكومة 

ذات مجتمع متعدد الثقافات يمكن أن يسـتوعب ويتفاعـل مـع     األلمانية
ـ  ا يفسـر قيـام   مجتمعات أخرى ذات جذور دينية وثقافية مختلفة، وهو م

الجديد في كانون الثـاني عـام   ) قانون المواطنة(حكومة شرويدر بإقرار 
أي ) حق التراب(على قاعدة  األلمانيةحق المواطنة  ىعطأالذي و ،2000

أي ) حق الدم(أن مواطنة الشخص يقررها مكان والدته وليس على قاعدة 
عم حكومة هناك سبب آخر لدو. أن مواطنة الشخص تقررها مواطنة أبويه

اً جديداً لتـأثير تركيـا   أجرت تقويمشرويدر لتركيا وهي أن هذه الحكومة 
 ؛المحتمل في منطقة ذات استقرار سياسي هش وأسواق اقتصادية ناشـئة 

سبب موقعها الجيوبـولتيكي  ب، شريك مهم األلمانيةبنظر الحكومة  ،فتركيا
ـ    وهي ،)واقتصادييلجا(و ة قابلـة  تمثل سوقاً اقتصـادياً واعـداً ومنطق

لالستثمار المتزايد، فضال عن أنها تمثل شـريكا مهمـاً متعـدد األدوار    
فـي إطـار مجالهـا     ،مستقبالً في المنطقة، وربما تشجع الدول األخرى

على تبني شكلها في ديمقراطية نموذجية مدنية، علـى أسـاس    ،الجغرافي
  .)17( األوروبيالنموذج 
في كانون األول  األوروبيةلقمة قرار ا ألمانياعلى ذلك، فقد أيدت  اءنوب

ن ببدء مباحثات االنضمام في حال قرر مجلس االتحاد اغهوبنفي ك 2002
  .ملت شروط االنضمامكبان تركيا أ 2004في كانون األول  األوروبي

، كانت هنـاك عـدة زيـارات    2004وخالل النصف األول من عام 
لجهود تركيا فـي  شرويدر ألنقرة، أكد فيها على دعمه  األلمانيللمستشار 

، 2004شباط  22؛ ففي زيارته ألنقرة في األوروبي داتحاالنضمام إلى اال
 ناقش شرويدر مع نظيره التركي اردوغان خاللهـا دعـم اإلصـالحات   

  في تركيا للتمهيد في فتح مفاوضات العضوية مع  السياسية واالقتصادية
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وضـع   يدر إلى ضـرورة وشر عادوفي هذا الصدد  األوروبياالتحاد 
  .)18(اإلصالحات موضع التنفيذ

 Janبيتـر بالكينيـدي    جان(وفي لقائه مع رئيس الوزراء الهولندي 
peter Balkenede  (عتقد بان تركيا لديها خيـارات  أنا أ" :قال شرويدر

وبرغم ذلك فان . األوروبيجيدة للبدء في مفاوضات العضوية مع االتحاد 
بعد توصية تقدمها لجنـة االتحـاد   قراراً بهذا الصدد لن يكون ممكنا إال 

وأكـد   "يم وضع اإلصالحات في تركيـا ولتق 2004في خريف  األوروبي
اللجنة لن تنظر فقط لإلصالحات التي أنجزت من قبـل  "أن  على شرويدر

ومن جهتـه  . "م ايضاً تنفيذ تلك اإلصالحاتوالحكومة التركية ولكنها ستق
على الرغم من أن الحكومة التركية اتخذت العديد من " :قال بالكينيدي بأنه

الخطوات القانونية فإنها البـد أن تأخـذ بنظـر االعتبـار تنفيـذ تلـك       
  .)19("اإلصالحات

 ألمانيـا من جهته رحب وزير الخارجية التركي عبد اهللا غول بـدعم  
تستمر في األخذ بالخطوات الالزمة للوصول إلى سإن تركيا ": لبالده وقال

 "بالعزم والتصميم نفسه األوروبيوهو العضوية الكاملة في االتحاد هدفها 
سوف تحافظ على  ألمانيانحن نعتقد بان صديقنا التقليدي وحليفنا " أضافو

مشيراً إلى أن جميع القضايا  "دورها الرائد في استمرارها في هذه العملية
خالل زيارة قد تمت مناقشتها  األوروبيالمتعلقة بعملية االنضمام لالتحاد 

  فيشـر  يوشـكا (غيرهارد شرويدر ووزير خارجيتـه   األلمانيالمستشار 
Joschka Fischer ( كما عبر غـول عـن    .2004إلى أنقرة في شباط

. في هذه الفترة الحرجة ألمانياسروره إزاء التقارب االيجابي بين تركيا و
د تراقب بسرور بالغ إدراك دوائر االقتصـا "وأشار غول إلى أن حكومته 

 "..وأوروبـا  لمانيـا أل األوروبيلفوائد عضوية تركيا في االتحاد  األلماني
  إن اإلصالحات االقتصادية وعملية البناء من جديد في تركيا " أضافو
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نحن نتوقع أن تشـجع هـذه   ": وقال "سوف يكون لها تأثيرات ايجابية
ه وفـي وصـف  . "العملية االستثمارات الخارجية في تركيا وتعزز اقتصادنا

نحن ال نستطيع ": كأكبر شريك تجاري واقتصادي لتركيا قال غول أللمانيا
م بأعلى مستوى، ولكننا نعتقد بأننا والقول بان الجهود االقتصادية لبلدينا تق

إن . يجب أن نبحث عن أفضل الطرق لتحسين تعاوننا المتعدد والشـامل 
ـ   األوروبـي عضوية تركيا في االتحاد  ـل عالقا سـوف تعجتنـا  ل وتفع

سيصـبح   األوروبياالقتصادية والتجارية، وسوف تؤكد على أن االتحاد 
إن ذلك سوف يمنع الكثير من التهديدات الحالية لبلدينا مثـل  . يةمقوة عال

. اإلرهاب وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية ومشـكالت البيئـة  
فضالً عن ذلك فان عضوية دولة ذات شعب مسلم سوف تعطي إسهامات 

عة في مجال الحوار بين الحضـارات والثقافـات المختلفـة ومنـع     متنو
  .)20("التوترات السياسية والثقافية في المنطقة والعالم

 األلمانيـة ) Die Weltداي ولت (وفي رد على مقالة نشرتها صحيفة 
كتـب  ) األوروبـي عشرة أسباب لعدم دخول تركيـا االتحـاد   : (بعنوان

ر المقالة االفتتاحية التالية في الصحيفة غيرهارد شرويد األلمانيالمستشار 
توصية إلـى رؤسـاء    األوروبيةقبل أسبوع مضى، قدمت اللجنة ": نفسها

ببدء مفاوضات العضوية مع تركيا،  األوروبيوقادة حكومات دول االتحاد 
ير اللجنة نفسها بان تركيا قـد اسـتجابت   رواستندت هذه التوصية على تق

  وهي احترام حقوق اإلنسان وحماية حقـوق   ةاألوروبيللمعايير السياسية 
إن الحكومـة  . األقليات وتنبي المفاهيم الديمقراطية وحكم القانون وغيرها

، ولذلك فإنني سوف ادعـم بشـدة   األوروبيةتشارك رأي اللجنة  األلمانية
 17في قمته فـي   األوروبيقراراً خاصاً سوف يتخذ من قبل قادة االتحاد 

الهدف الوحيد لعملية المفاوضات هـو عضـوية    إن. 2004كانون األول 
  إن تركيا تستطيع . وال شيء غير ذلك األوروبيتركيا الكاملة في االتحاد 
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بعد أن تستجيب بشكل كامل ومستمر  األوروبيفقط أن تختار االتحاد 
اللجنة محقة في التأكيـد علـى أن نتيجـة    و. األوروبيةللمعايير السياسية 

يمكن ضمانها مسـبقاً وباالسـتناد إلـى قناعاتهـا     عملية المفاوضات ال 
إن العضوية . الخاصة، فان تركيا باشرت عملياً في اإلصالحات المطلوبة

لتركيا دعماً ضخماً في عمليـة   تقد أعط األوروبيالمحتملة في االتحاد 
وأوروبا مهتمة بصورة جوهريـة بعمليـة    ألمانياإصالحاتها الجوهرية، و

أنا اعتقد بان حالمـا تكمـل تركيـا    "شرويدر  افأضو "اإلصالح التركية
، فإنها يجب أن تصبح عضواً في األوروبيةطريق اإلصالح وفق المعايير 

  :اعتقد بان هناك ثالث نقاط مهمة في هذا السياق كما. األوروبياالتحاد 
السابقة وعدت تركيا بان طريق العضوية  األوروبيةاللجنة االقتصادية  .1

أعلنت تركيا رسـمياً بأنهـا    1999وفي عام . 1963 منذ عام ]بدأ[قد 
دت تركيـا ببـدء مفاوضـات    عو 2002وفي عام  .مرشحة للعضوية

فـي كـانون األول    األوروبـي العضوية في حال قرر مجلس االتحاد 
  .بان تركيا أكملت شروط االنضمام 2004

 هو مجموعة من القيم التي تتضمن الديمقراطية، األوروبيإن االتحاد  .2
مة بالمعـايير  إن تركيا الديمقراطية المسـلِّ . الحرية، التعددية والتسامح

سوف تبرهن بأنه ليس هناك تناقض بين الـدين   األوروبيةالديمقراطية 
  وهكذا سـوف تصـبح تركيـا    . اإلسالمي والمجتمع الحديث المتنور

هذا و ،القريب األوروبيأنموذجا للدول اإلسالمية األخرى في جوارنا 
  .وأوروبا لمانياأل األمنيد بصورة كبيرة سوف يز

بسبب حجم تركيا والديناميكية االقتصادية لها فإنها تعد اكبـر شـريك    .3
، ارتفـع اإلنتـاج   )2003أي  (ففي السنة األخيرة  لمانيا؛اقتصادي أل

إن %). 7(ارتفع إلـى   2004وفي عام %) 6(االقتصادي التركي إلى 
  .)21("أكثر حيوية اقتصاد تركيابداية مفاوضات العضوية سوف تدعم 
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قدم شرويدر دعم بالده النضمام  2005أيار  3وفي زيارته ألنقرة في 
إن تركيا نفذت حتى اآلن كل وعودها تجاه ": وقال األوروبيتركيا لالتحاد 

، وأنا اعتقد بأنها سوف تستمر في العمل أكثـر حتـى   األوروبياالتحاد 
وسـوف تسـتمر تركيـا     ،2005تشرين األول  3موعد المفاوضات في 

باإلصالحات ونحن نرحب بخطوات تركيا المتعلقة بقضية قبرص، وآمل 
تشـرين   3ي التفاقية أنقرة قبل حلول ضافأن توقع تركيا البروتوكول اإل

  .)22("األول
وفي حديث لشرويدر قبيل بدء مفاوضات العضوية مع تركيا أواخـر  

بدء المفاوضات موعد ثق بتركيا يمكن أن ت"أكد شرويدر بان  ،2005آب 
ا بعـد توسـع االتحـاد    هوان األبواب مفتوحة أمام األوروبيمع االتحاد 
إن تركيا لديها اتفاقية عضوية ": وقال شرويدر "2004في عام  األوروبي

 "ألربعين عاماً واجتماعات أقيمت منذ ذلك الوقـت  األوروبيمع االتحاد 
 "بسبب عوامل سياسية داخلية مثل هكذا عملية ال يمكن أن تترك"وأكد بان 

فـي الشـرق    األمنإن عضوية تركيا سوف تساهم في تحسين " أضافو
  .)23("األوسط

االتحـاد  (ين األلمـاني وكان اردوغان قد انتقد الحـزبين المعارضـين   
ــيحي  ــديمقراطي المس   ) Christian Democratic Union CDUال

) Christian Social Union CSUاالتحاد االجتمـاعي المسـيحي   (و 
جاء ذلك في مقابلـة  . األوروبيبسبب رفضهما عضوية تركيا في االتحاد 

حيث  األلمانية) Beldam Zontageبيلدام زونتاح (أجرتها معه صحيفة 
إن المحافظين األلمان يمثلون تهديداً لعالقات تركيا مـع األوروبـي   ": قال

في  "تحادبمعارضتهم مساعي تركيا للحصول على العضوية الكاملة في اال
إشارة إلى الحزبين السابقين الذين يتوقع على نطاق واسع وصولهما إلـى  

  وقال . 2005السلطة في انتخابات مبكرة سوف تجري في أيلول 
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 األوروبـي إن هدف تركيا هو العضوية الكاملة في االتحاد : "اردوغان
إن المقترحات الصادرة عن " أضافو" لسنا مستعدين لقبول شيء آخر... 

االجتمـاعي المسـيحي    دالحزبين االتحاد الديمقراطي المسيحي واالتحـا 
إنها ال تـدعم  ... للخطر  األوروبيتعرض العالقات بين تركيا واالتحاد 

إن : "وقال ايضاً" لإلمام األوروبيالتكامل  ]عملية[هدفنا المشترك في دفع 
ـ   األمنتركيا ماضية قدماً في اإلصالحات في أجهزة القضاء و ن وهـي م

إن ما يقال بان اإلصالحات في " أضافو" بين شروط العضوية في االتحاد
اإلصـالحات  إن ... صـف وغيـر مسـوغ    نتركيا تمضي ببطء غير م

  .)24("ستتواصل
كما كـان   األوروبي، اجتمع قادة االتحاد 2005تشرين األول  3وفي 

، ووافق االتحاد بعد محادثات صعبة، 2004مة بروكسل عام قمقرراً في 
ت الدول األعضاء علـى  وافق وقد. ى بدء محادثات االنضمام مع تركياعل

شروط المحادثات بعد أن سحبت النسما مطلبها بعرض خيار على تركيـا  
وكانت تركيا قد أعلنـت رفضـها    .ال يرقى إلى مستوى العضوية الكاملة

فيشـر   يوشكا األلمانيووصف وزير الخارجية  ،القاطع لمثل هذا الخيار
  .)25("فرصة كبيرة للطرفين"اق بأنه هذا االتف

 وفـوز  2005وبعد مجيء حكومة أنجيال ميركل في انتخابات أيلـول  
ها حكومة ائتالفية مـع  لفيها وتشكي )االتحاد الديمقراطي المسيحي( حزبها

األلمانية الحزب الديمقراطي االجتماعي بزعامة شرويدر، تغيرت السياسة 
ها ال يدعمان مسالة انضمام تركيا حزبوكل ميريال نجتجاه تركيا؛ فا نسبيا

وفـي هـذا   . مع تركيا" شراكة مميزة"، وإنما إقامة األوروبيإلى االتحاد 
 األلمانيـة مفوض الحكومـة  " Gonter Nogaجونتر نوكا "الصدد طالب 

، 2006نيسـان   12لسياسة حقوق اإلنسان والمساعدات اإلنسـانية فـي   
  تركيا للنقاش المفتوح رق حقوق اإلنسان في خبضرورة طرح موضوع 
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أن  يجـب  إن انتهاكات حقوق اإلنسان التي ترتكب في تركيـا : "وقال
وضوعات مثل جـرائم  ميجب طرح " أضافو" تطرح للنقاش بشكل علني

رق حقوق اإلنسـان فـي   خالقتل باسم الشرف ودور المرأة في المجتمع و
 األوروبـي حاد إن هذا البلد ليس مؤهالً لعضوية االت" :وقال" تركيا للنقاش

  .)26("في الوقت الراهن

  : وتأثريها يف العالقات الرتكية األملانية األرمنية املسألة
إحدى العوائق البارزة في طرق انضمام تركيا  األرمنية المسألةشكلت 

من جهة، وإحدى العوامل المهمة التي أثرت سـلبياً   األوروبيإلى االتحاد 
، وذلك بسبب الضـغوط  جهة أخرى األلمانية من –في العالقات التركية 

للضغط على  األوروبيةعلى الدول  األرمنيالتي مارسها ويمارسها اللوبي 
عـام   األرمنالتي ارتكبت ضد " المجازر"تركيا لالعتراف بما يوصف بـ

، مليون ونصـف مليـون   األرمن، وذهب ضحيتها، على حد قول 1995
ع في الفترة السـابقة،  لم تثر على نطاق واس المسألةومع أن هذه . يمنار

اعتراف "إال أنها اتخذت منعطفاً جديداً عندما جاء ما وصفه البعض بأول 
  ، إذ 2005من خالل نشر مذكرات طلعت باشا عام " المجازر"بتلك " تركي

شكل ذلك ضربة كبيرة لمساعي تركيا في االنضمام لالتحاد؛ فقد نشـرت  
كرات رئيس الـوزراء  مذ ،2005نيسان  22التركية في " حرييت"صحيفة 

العثماني السابق طلعت باشا وهي بخط يده، ذكر فيها إحصائية مهمة تؤكد 
الذين تم تهجيرهم من قراهم ومدنهم في األناضول باتجاه  األرمنأن عدد 

ارمنيا، وان عملية التهجيـر هـذه بـدأت    ) 924158(سوريا بلغ حوالي 
وقـد   .)27(1915 يـار أ 27بالقانون الذي أصدرته الحكومة العثمانية في 

إزاء  األوروبـي شكلت هذه المذكرات وثيقة بالغة األهمية بـين االتحـاد   
  .المسألةتركيا بشان هذه 

 األلمـاني جاء نشر هذه المذكرات في وقت كان يستعد فيه البرلمـان  
  عن طريق المجموعة البرلمانية  األرمنلتحرير المسودة الخاصة بمسالة 
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واالتحاد  ،وهي االتحاد الديمقراطي المسيحي المسألة،ة عن هذه عافدالم

، "Yasar Yakis ار ياكششي"وفي هذه الصدد قال  .االجتماعي المسيحي
 األوروبي،ضة باالتصال مع االتحاد ورئيس اللجنة البرلمانية التركية المف

 –العالقات التركية إن" :في مؤتمر صحفي بعد لقائه مع المسؤولين األلمان
 األرمـن تأثر سلبياً إذا تم تحرير المسودة الخاصة بمسالة سوف ت األلمانية

وأكد يـاكش بـان سياسـيي االتحـاد     " األلمانيةمن قبل اتحاد األحزاب 
تحسـين   فـي  الديمقراطي المسيحي اخبروه بان المسودة أعدت لتسـهم 

 –لقد أخبرناهم بان العالقات التركية : "ة وقالاألرمني –العالقات التركية 
إن " أضـاف و" رير هذه المسـودة متتأذى في الحقيقة من ت ة سوفاألرمني

" هذه المسودة تستخدم كأداة للسياسة الداخلية من قبـل بعـض األحـزاب   
  .)28("المسودة كانت خطاً كبيراً"وكرر القول بان 

 األلمـاني ، أبـدى المستشـار   2005أيار  3نقرة في ألوخالل زيارته 
ن قبـل رئـيس الـوزراء    غيرهارد شرويدر دعمه للمقترحات المقدمة م

  التركي اردوغان والمتعلقة بتشكيل لجنة مشتركة ومختصة من المؤرخين 
   نحـن ": ة، وقال شرويدر في هذا الصدداألرمني المسألةوالخبراء لدراسة 

سعداء بأنكم سوف تفتحون أرشيفاتكم إلجراء دراسة متكاملة للمسالة مـن  
جـداً   اًالقتراح صـحيح نحن نجد هذا ا ...ين والمؤرخينيقبل االختصاص
  .)29( "ونحن ندعمه

 المسـألة للمقترحات التركية بشان  األلمانيولكن تأييد ودعم المستشار 
من إصدار قرار باإلجماع فـي   األلمانية لم يستطع منع البرلمان األرمني

، تضمن استنكاراً شديداً لما وصفها هذه المسألة بشان 2005حزيران  17
ها الجنود األتراك إبان الحرب العالمية األولـى،  التي ارتكب) المذابح( بـ

التي تنظـر   المسألةوحث القرار أنقرة على إجراء تحقيق مستقل في هذه 
  ورداً على هذا القرار انتقد رئيس الوزراء . بحساسية بالغة تركيا إليها
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غيرهارد شرويدر من  األلمانيالتركي اردوغان بشدة موقف المستشار 
أن  األلمـاني كان يتعين علـى المستشـار   ": وقال األلمانين قرار البرلما

يصرح بموقفه الخاص وكان يجب عليه منع أعضاء حزبـه مـن دعـم    
هذا ليس صحيحاً في السياسة، أريـد أن يكـون لـدى    " أضافو "القرار

ال أجد " :وقال األلمانيهاجم اردوغان قرار البرلمان  كما" الساسة عزيمة
لقد أدى هذا القرار إلى حدوث أزمة  .)30("يضاًأيحاً بل قب أًًهذا القرار خط

خاصة بعـد دعـم حكومـة     األلمانيةسياسية حقيقية في العالقات التركية 
ومما زاد األمر سوءاً التصريحات التي أطلقهـا  . لقرار السابقلشرويدر 

في أعقـاب قيـام السـلطات     األلمانيأي البرلماني ) البوندستاغ(رئيس 
 7دد من الكتاب والصحفيين والناشرين األتـراك فـي   التركية باعتقال ع

، قال رئـيس  )اورهان باموك(ومنهم الكاتب التركي  2005تشرين األول 
إن هـذه  "): Norvert Lammertنورفرت الميـرت  ( األلمانيالبرلمان 

المالحقة القضائية للكاتب اورهان باموك بإمكانها أن تعيق مشروع تركيا 
  باهتمام كبير، ليس فقط فـي   المسألةسنتابع هذه . ..لالنضمام إلى االتحاد

إضفاء نوع األمر الذي ساهم أكثر في  ،)31("وإنما في االتحاد بكامله لمانياا
العالقات السياسية بين البلدين خاصة بعد فوز حزب أنجيال  من البرود في

  .األخيرة األلمانيةميركل في االنتخابات 
  :خاتمة واستنتاجات
في  األلمانية –سة إلى متابعة وتحليل العالقات التركية هدفت هذه الدرا

ومعرفـة   )2006-2002(خالل الفترة  عهد حكومتي اردوغان وشرويدر
 المجـاالت  في العوامل المؤثرة فيها وأوجه التطور والتوسع التي شهدتها

مـن   ألمانيـا ، فضالً عن توضيح موقـف  االقتصادية والسياسية والثقافية
ودوافع حكومة شـرويدر لـدعم    األوروبييا لالتحاد مسالة انضمام ترك

ـ  المسـألة كما تم تناول  ؛تركيا في هذا الجانب ة وتأثيرهـا فـي   األرمني
أهـم   أن مـن  ، ويمكن اإلشارة إلـى ألمانياالعالقات الثنائية بين تركيا و

  :التي توصلت إليها الدراسة هياالستنتاجات 
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 األلمانيـة -العالقات التركية على صعيد عالقات تركيا الخارجية، تأتي )1

األمريكيـة، وفـي    –في المرتبة الثانية في قوتها بعد العالقات التركية
 األوروبـي، المرتبة األولى في عالقات تركيا مع باقي دول االتحـاد  

وذلك لتمتعها بتاريخ طويل ومصالح عديدة مشتركة وتداخل عوامـل  
ي أضـفى علـى هـذه    األمر الذ ،ثقافية وإنسانية عميقة بين الطرفين

  .العالقات مميزات خاصة
مـن   األوروبـي لمسالة انضمام تركيا لالتحاد  ألمانيافيما يتعلق بدعم  )2

عدمه فانه غالباً ما يخضع لمتغيرات الوضع السياسي الـداخلي فـي   
 المسـألة فحكومة شرويدر استندت في دعمها لتركيا في هـذه   ألمانيا؛

ودورها السياسي واالقتصـادي   على أساس موقع تركيا الجيوبولتيكي
  المهم في المنطقة فضالً عن المصالح المختلفة التي يمكن أن تجلبهـا  

 في حال انضمامها إليه، كل هـذه العوامـل   األوروبيتركيا لالتحاد 
في اعتبارات حكومة شرويدر عنـد دعمهـا    حاضرة كانت وغيرها
  والالحقة ) لحكومة كو(السابقة  األلمانيةأما رفض الحكومات  .لتركيا

فقد استند علـى   األوروبيلعضوية تركيا في االتحاد ) حكومة ميركل(
  .أسس سياسية وثقافية ودينية

كبير في عالقات تركيـا   سلبي ة كان لها تأثير سياسياألرمني المسألة )3
فضالً عن تأثيراتها السلبية في عالقـات تركيـا االتحـاد     ألمانيامع 

علـى   األرمنيالذي يضغط فيه اللوبي عموماً؛ ففي الوقت  األوروبي
للضـغط علـى تركيـا فـي      األوروبيـة والدول  األوروبيالبرلمان 

تـرفض الحكومـة    ،)ةاألرمني ضد المجازر(االعتراف بما يصفها بـ
التركية االعتراف بذلك وتدعو إلـى تشـكيل لجنـة مـن الخبـراء      

وفيما وافق شـرويدر علـى هـذه    . المسألةوالمختصين لدراسة هذه 
  باإلجماع دعوة تركيا لالعتراف بتلك  األلمانيمقترحات اقر البرلمان ال
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األمر الذي اثر سلبياً في العالقات السياسـية بـين الطـرفين     ،)المجازر(

وأضفت عليها طابع البرود خاصة مع مجـيء حكومـة المستشـارة    
  .أنجيال ميركل األلمانية
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"Abstract" 

Turkish- German relations is characterized by a long 

history relatively it comes back to the Ottoman Era and in 

particular during the 18 th century. This matter makes such 

relations too complicated in political, economic and cultural 

fields. Although the se relations has passed through 

different periods in both Weakness and strength Since the 

establishment of the Modern Turkish Republic in 1923 till 

today. But the best stages in the history of these relations 

Was the period of Ordaghan government and the previous 

government of Shroyder. It has entered a new stage of 

growth and enlargement in all aspects. From here, this 

Study tries to Follow up the development of    these relations 

and analyzing all its aspects. 

  
  
  


