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 األلمانية-توتر جديد في العالقات التركية 

 د. سعيد الحاج
 

دخلت منذ أيام في مرحلة تأزم جديدة  ، لكنهاحاالتهايومًا ما في أحسن  األلمانية-لم تكن العالقات التركية 

 ألسباب مستجدة بنت على تراكمات سابقة.

على مدى فترة زمنية طويلة، وهما التعاون  األلمانية-ثمة ميزتان عامتان تحكمان العالقات التركية 

مليار دوالر.  53يناهز حجم تبادل ألول مع تركيا باالقتصادي والخالفات السياسية. فألمانيا هي الشريك التجاري ا

نوع بين تتركيا لالتحاد األوروبي ألسباب ت النضمام- تقليديًا-من أكثر الدول معارضة هي في المقابل، 

التخوف من نفوذها في بعض مؤسسات االتحاد سيما  االقتصادي والثقافي/الديني والسياسي فضاًل عن

 .باعتبارها الثانية على مستوى أوروبا بعد ألمانيا من حيث عدد السكانالبرلمان 

قض مضاجع أوروبا وخصوصًا ألمانيا وجعلها أكثر حرصًا أن الذي االستثناء الوحيد لهذا المسار كان ملف الالجئي

بحيث  6182آذار/مارس  81اإلعادة في  اتفاق-االتحاد األوروبي  عبر-على التعاون مع تركيا، فأبرمت معها 

تستقبل تركيا ما تعيده لها دول االتحاد من مهاجرين "غير شرعيين" مقابل استقبالهم منها مهاجرين 

 لى الكشوف األوروبية، مقرونًا بتسريع ملف عضوية تركيا من خالل فتح فصل جديد في التفاوضمسجلين ع

 وتحرير تأشيرة شينغن أمام المواطنين األتراك.

 

لم يطبق ذلك االتفاق كما يجب في جزئية تبادل الالجئين كما أن امتناع االتحاد األوروبي عن تحرير التأشيرة 

لشروط المطلوبة منها )سيما تعديل قانون اإلرهاب( أعاد العالقات سيرتها األولى. متذرعًا بعدم إيفاء تركيا با

على قانون رمزي  6182حزيران/يونيو  6ومما فاقم من التوتر بين أنقرة وبرلين أن البرلمان األلماني صادق في 

 "إبادة جماعية" بحق األرمن على يد الدولة العثمانية. 8183يعتبر أحداث عام 

لتي أعلنت في حالة الطوارئ اوموقف االتحاد األوروبي منه ومن  ة االنقالبية في تموز/يوليو الفائتالمحاول

توقيف عدد من قيادات حزب الشعوب الديمقراطي )القومي الكردي( كلها عوامل ساهمت في تعميق تركيا ثم 

  الهوة بين تركيا وشركائها األوروبيين.
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صحافي التركي البارز جان دوندار الذي يحاكم بتهمة تسريب معلومات أكثر من ذلك فقد استقبلت ألمانيا ال

ؤخراً عن استعدادها الرئاسة، ثم أعلنت م ىأمنية حساسة والتواصل مع الكيان الموازي واحتفت به على مستو

 نسياسي قدمها عشرات الضباط األتراك العاملين سابقًا في الناتو، والذين تعتقد أنقرة ألقبول طلبات لجوء 

 .بالكيان الموازي واالنقالب الفاشللهم صالت 

الجديد أن ألمانيا ألغت لقاًء جماهيريًا كان يفترض أن يشارك به وزير العدل التركي بكير بوزداغ البارحة. فقد 

إليها "اتحاد الديمقراطيين األتراك  اوورتمبيرغ فعالية دع –ألغت بلدية غاغيناو التابعة لوالية بادن 

عدم وجود مرآب سيارات يكفي للحضور وقلة عدد "بدعوى بعد موافقتها سابقًا عليه ( UEDTاألوروبيين" )

أخرى فعالية مشابهة كان يفترض أن يشارك بها وزير االقتصاد التركي نهاد مدينة ، كما ألغت "خل المكاندام

 زيبكجي.

بوزداغ، وأن الفعالية أتت  ان قد طالب بإلغاء كلمةاليسار المعارض ك متياز، سيما أن حزبيبدو القرار سياسيًا با

ة داي ويلت" األلمانية بتهم"ام من توقيف السلطات التركية للصحافي التركي دنيز يوجال ممثل صحيفة بعد أي

 الترويج لحزب العمال الكردستاني المصنف على قوائم اإلرهاب.

 فيهيشارك في إطار ديمقراطي ي أن "عدم تحمل ألمانيا" لتجمع شعبي تركي على أراضيها اعتبر الوزير الترك

ن ألمانيا "تبني مرة ون االتحاد األوروبي عمر تشيليك إمسؤولون رسميون أتراك "أمر غير مقبول"، وقال وزير شؤ

كالين عن "قلقه على مستقبل عبر الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم "، فيما ًاأخرى جدار برلين أيديولوجي

 االتحاد األوروبي" في ضوء هذه التطورات.

ف بالتصريحات، فألغى بوزداغ لقاًء كان يفترض أن يجمعه بنظيره األلماني، كما استدعت كتالرد التركي لم ي

المعايير" "ازدواجية وعلى  الخارجية التركية السفير األلماني مارتن إيردمان وأبلغته احتجاجها على اإللغاء

حزب  قيادات من في بعضها )عبر الفيديو( األلمانية التي تسمح بفعاليات لناشطين أكراد ويساريين تستضاف

العمال الكردستاني المصنف إرهابيًا على لوائح االتحاد األوروبي وألمانيا، فضاًل عن استقبال الضباط المتهمين 

 باالنضمام للكيان الموازي وغيرهم.

األلماني قد ال يكون مجرد قرار احتجاجي على توقيف ممثل الصحيفة األلمانية أو حتى على حالة  بيد أن القرار

نيسان/أبريل المقبل.  82الحريات في تركيا بعد االنقالب إذا ما نظر له من زاوية االستفتاء الدستوري في 

ن األتراك لقبول التعديل فمشاركة الوزيرين تأتي ضمن الحملة االنتخابية التي تستهدف تحفيز المغتربي
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ا فيهيقدر عددهم في العالم، و ، سيما وأن ألمانيا هي الدولة األكثر عددًا من حيث المغتربين األتراكالدستوري

 بأكثر من ثالثة ماليين وفق أقل التقديرات.

ية من رئاس يةاالنتخابالمحطات  مختلف تقليديًا، تذهب معظم أصوات األتراك في الخارج للعدالة والتنمية في

من الدوائر االنتخابية بسبب قانون االنتخاب فقط يل وتؤثر بشكل مباشر في عدد قل ،محليةإلى برلمانية إلى 

. بيد أن التقارب بين نسبة المؤيدين والمعارضين على المحافظات التركية وطريقة توزيع أصوات الخارج

، وهو ما دعا القادة األتراك لالهتمام ألصوات الخارج للتعديل الدستوري اليوم يعطي ثقاًل أكبر وتأثيرًا أوسع

أكثر بمخاطبة مواطنيهم في الخارج. رفضت النمسا قبل أيام مشاركة الرئيس التركي في فعالية هناك عبر 

 ألمانيا فعاليتين كان سيشارك فيهما وزيران تركيان بذرائع غريبة.  ي"فيديو كونفيرانس" واليوم تلغ

حول األوضاع السياسية في تركيا ورغبة محتملة  أوروبية-، يشير إلى هواجس ألمانية لعل هذا القرار، إذن

سيكون أقوى مرشحيه الرئيس  رئاسيحول النظام السياسي فيها إلى بالتأثير على نتيجة االستفتاء الذي سي

 غير المحبوب في أوروبا. أردوغان الحالي

 

لالستمرار في المدى المنظور، على األقل حتى ظهور نتيجة االستفتاء وعليه، فإن حالة التأزم والتوتر مرشحة 

في العالقة البينية وإما أن تتعمق لغام واتضاح المسار التركي المستقبلي، فإما أن يفكك الطرفان بعض األ

 األزمة أكثر وهو السيناريو األوفر حظًا من سابقه وفق المعطيات الحالية.


