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«غير حياديين بما يخص أمن إسرائيل»
أثناء املفاوضات األخيرة التي قــادت نحو تشكيل حكومة
«املـسـتـشــاريــة الــراب ـعــة» ،نقلت تـقــاريــر صـحــافـيــة ّأن «بــاب
ال ـس ـيــاســة ال ـخــارج ـيــة ت ـ ُج ــاه إس ــرائ ـي ــل ،ف ــي ع ـقــد تشكيل
االئتالف األملاني الكبير ،أضيف إليه تأكيد مسؤولية أملانيا
الخاصة تجاه إسرائيل كدولة يهودية وتجاه ضمان أمن
هذه الدولة» .فرغم التمايز بني برلني وتل أبيب في ما ّ
يخص
ً
االتفاق النووي مثال ،أو حتى عدم موافقة ميركل على قرار
الــرئـيــس األمـيــركــي األخـيــر بنقل سـفــارة ب ــاده إلــى القدس
املحتلةّ ،
فإن «عقدة الذنب» األملانية حيال اليهود وإسرائيل
ّ
ال تــزال متحكمة في السياسة الخارجية لبرلني تجاه هذا
الكيان.
ّ
ّ
وبينما تزود أملانيا إسرائيل بعقود تسليحية ،لعل أبرز ما
تتضمنه الغواصاتّ ،
فإن تصريحات ميركل واضحة تجاه
«حليفتها» .فخالل إحــدى زيــاراتـهــا إلســرائـيــل ،قــالــت« :لن
نكون يومًا حياديني بما يخص أمن إسرائيل ،وضمانه .هذا
جزء من أخالقياتنا» ،وهذا ما يجعل من ّأي توترات تقع بني
البلدين ،عابرة.
م ــن جـهــة أخـ ــرى ،عـقــب االن ـت ـخــابــات األملــان ـيــة األخ ـي ــرة في
شهر أيلول/سبتمبر ،التي شهدت صعودًا لحزب «البديل
من أجل أملانيا»ّ ،
عبر بنيامني نتنياهو مليركل عن «القلق»
إزاء «تـصــاعــد م ـعــاداة الـســامـيــة فــي الـسـنــوات األخ ـيــرة بني
عناصر سياسية في اليمني واليسار ،وأيضًا بني عناصر
إسالمية» ،مضيفًا في الوقت نفسه للمستشارة التي تبقى
فــي منصبها منذ ّ 2005أن «الـعــاقــات املـمـيــزة بــن أملانيا
وإسرائيل ستقوى وتزدهر تحت قيادتها».
سبق لمسؤول سعودي أن وصف ميركل بأنها «قدوة لجميع النساء السعوديات» (عن الويب)

إل ــى أن «تــرك ـيــز الـسـلـطــات بـيــد ابــن
سلمان يحمل بني طياته الكثير من
املخاطر».

أين إيران؟

بتصريح لوزير الخارجية وصفته
الصحف بـ «غير املسبوق» عن «روح
املغامرة» السعودية التي «لن تكون
م ـق ـبــولــة ول ــن ن ـسـكــت ع ـن ـه ــا» ،عقب
اح ـت ـجــاز رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء الـلـبـنــانــي
ً
سـعــد ال ـحــريــري ،وص ــوال إل ــى دفــاع
بــرلــن الـشــرس عــن االت ـفــاق الـنــووي
ووقــوف ـهــا بــوجــه ال ــوالي ــات املـتـحــدة
ّ
ب ـع ــد عـ ـق ــود م ــن ال ـت ـم ــاه ــي ف ــي ظ ــل
املنظومة الغربية.
م ـحــاوالت إع ــادة الـتـمــوضــع ه ــذه ال
ً
يـبــدو أن ثمة سبيال إلــى إنجاحها
س ـ ـ ــوى عـ ـب ــر تـ ـق ــاس ــم األدوار بــن
الخصمني الـحـلـيـفــن ،االشـتــراكـيــن
(غ ــاب ــري ـي ــل س ـي ـغ ـمــار) وامل ـحــاف ـظــن
(م ـ ـيـ ــركـ ــل) ،فـ ــي مـ ــا ي ـخ ــص امل ـل ـف ــات
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة وال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ــدولـ ـي ــة.
ّ
وعـ ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن ل ـع ـبــة «ال ـش ــد
واإلرخـ ـ ـ ــاء» ف ــي ال ـ ّس ـيــاســة األملــان ـيــة
ليست جــديــدة ،فــإنـهــا ازدادت حــدة
ّ
وب ـ ــرزت أك ـث ــر إل ــى ال ـع ـلــن م ــع تــولــد
مـ ـ ـخ ـ ــاوف جـ ــديـ ــة لـ ـ ــدى أملـ ــان ـ ـيـ ــا مــن
مـ ـخ ــاط ــر الـ ـسـ ـي ــاس ــة «الـ ـت ــرامـ ـبـ ـي ــة»
ع ـلــى أم ـن ـهــا واق ـت ـص ــاده ــا .إذ ليس
مــن مصلحة أملــانـيــا ،بـعــدمــا أعلنت
إغ ـ ـ ــاق م ـل ــف الـ ـلـ ـج ــوء ال ـ ـ ــذي زعـ ــزع
ع ــرش م ـيــركــل ،وف ــي ظ ــل ت ـحــذيــرات

مــن «ع ــودة اإلرهــابـيــن» مــن سوريا
إلـ ــى أوروب ـ ـ ـ ــا ،زع ــزع ــة اسـ ـتـ ـق ــرار مــا
ب ـقــي م ــن دول آم ـن ــة وم ـس ـت ـقــرة فــي
منطقة ال ـشــرق األوسـ ــط ،خصوصًا
أن للصراعات تكلفة مادية تتحمل
أملـ ــان ـ ـيـ ــا جـ ـ ـ ــزءًا م ـن ـه ــا «ع ـ ـلـ ــى ش ـكــل
ُمـ ـس ــاع ــدات» (ك ـ ــان آخ ــره ــا لـلـيـمــن)
فرضت عليها نظرًا ملكانتها كدولة
أوروب ـيــة هــي األكـثــر ن ـفــوذًا .ويشير
مراقبون إلــى أن عــبء «املـســاعــدات»
بـ ــات أث ـق ــل ع ـلــى أمل ــان ـي ــا م ــع تـنـصــل
ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة م ــن ال ـتــزامــات ـهــا
«راع للسالم» في الشرق األوسط،
كـ ٍ
ال بل وتشجيعها لـ ـ «روح مغامرة»
اب ـ ــن س ـل ـم ــان ف ــي ال ـي ـم ــن م ــن ج ـهــة،
وم ــع قـطــر وإي ـ ــران م ــن جـهــة أخ ــرى.
ّ
وجــديــر بــالــذكــر أن تـقــريـرًا تحليليًا
لـ ـ «امل ـخــابــرات الـخــارجـيــة األملــان ـيــة»
( ،)BNDصدر في الثاني من كانون
األول /يناير  2015ونــأت الحكومة
األ ّملـ ــان ـ ـيـ ــة ب ـن ـف ـس ـه ــا ع ـ ـنـ ــه ،كـ ـ ــان قــد
حــذر مــن «ال ــدور الـسـعــودي املزعزع
ل ــاس ـت ـق ــرار ف ــي الـ ـع ــال ــم الـ ـع ــرب ــي»،
وال سيما عـقــب «اس ـت ـبــدال سياسة
ال ــدي ـب ـل ــوم ــاس ـي ــة ال ـ ـحـ ــذرة ألع ـض ــاء
العائلة الحاكمة القدماء ،بسياسة
تدخل متسرعة واندفاعية» ،منبهًا

ثمة
تقاسم
أدوار بين
غابرييل
وميركل

ف ـ ـ ــي ت ـ ـشـ ــريـ ــن ال ـ ـ ـثـ ـ ــانـ ـ ــي /ن ــوف ـم ـب ــر
 ،2016وص ـفــت صـحـيـفــة «شـبـيـغــل»
تـصــريـحــات املـســؤولــن األوروب ـيــن
بـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــأن فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوز م ـ ـ ـ ــرش ـ ـ ـ ــح الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــزب
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ،دونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب ،فــي
االن ـت ـخــابــات الــرئــاس ـيــة األمـيــركـيــة،
ب ـ ـ «ال ــداكـ ـن ــة» .بـ ــرز ذلـ ــك ف ــي مـقــابـلــة
أج ــراه ــا وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األمل ــان ــي
(حينها) ،فرانك – فالتر شتاينماير،
مع قناة « »ZDFاألملانية ،قــال فيها
إن «تـ ـ ــرامـ ـ ــب يـ ـشـ ـك ــل خ ـ ـط ـ ـرًا ل ـيــس
عـلــى أوروب ـ ــا ف ـقــط ،ب ــل عـلــى أملــانـيــا
خ ــا ُص ــة» ،مـ ـش ــددًا ع ـل ــى أن «عـلـيـنــا
أن ن ـعـ ّـد أنـفـسـنــا لـسـيــاســة خــارجـيــة
أمـيــركـيــة ال يـمـكــن الـتـنـبــؤ بـهــا ،وأن
نـسـتـعــد ل ــوض ــع ت ـك ــون ف ـيــه أمـيــركــا
مهيأة التخاذ قرارات منفردة».
ومـنــذ وصــولــه إلــى البيت األبـيــض،
ت ــرج ــم الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي ش ـع ــاره،
ً
«أم ـي ــرك ــا أوال» ،ف ـع ـل ـيــا ،ف ــي جـمـيــع
ً
ق ـ ـ ـ ـ ــرارات ـ ـ ـ ـ ــه .فـ ـ ـفـ ـ ـض ـ ــا ع ـ ـ ــن ات ـ ـبـ ــاعـ ــه
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة م ـب ـن ـي ــة ع ـل ــى إث ـ ــارة
ّ
الفنت والـفــوضــى ،تمكن مــن خاللها
مـ ــن إش ـ ـعـ ــال س ـ ـبـ ــاق ت ـس ـل ــح ع ــرب ــي
واالس ـت ـح ــواذ ع ـلــى م ـئــات م ـل ـيــارات
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالرات ،واص ـ ـ ــل تـ ــرامـ ــب وض ــع
عراقيل في مسار العالقات األوروبية
 اإليــرانـيــة ،مـهــددًا بتمزيق االتفاقالنووي وفرض مزيد من العقوبات
ً
ع ـلــى طـ ـه ــران ،م ـت ـجــاهــا ت ـحــذيــرات
االتحاد األوروب ــي ،وخاصة أملانيا،
ال ـت ــي أكـ ــد رئ ـي ــس ق ـط ــاع االق ـت ـصــاد
ال ـخ ــارج ــي ف ـي ـهــا ،فــول ـكــر ت ــراي ــر ،أن
«إلـ ـغـ ــاء االت ـ ـفـ ــاق ال ـ ـنـ ــووي سـيـشـكــل
ضــربــة قــويــة لــاق ـت ـصــاد األمل ــان ــي...
وسيسبب أضــرارًا اقتصادية بالغة
للشركات األملانية واألوروبية».
وت ـ ــرى ب ــرل ــن ف ــي طـ ـه ــران «شــري ـكــا
ذا صــدقـيــة» ،وفــق وزيــر الخارجية
األملاني غابرييل ،وهو أول مسؤول
غـ ــربـ ــي كـ ـبـ ـي ــر يـ ـ ـ ــزور إي ـ ـ ـ ــران ب ـع ـيــد
تــوقـيــع االت ـف ــاق .ومـنــذ وصــولــه مع
وفــد مــن ممثلي الـشــركــات األملانية
ال ــراغـ ـب ــة ف ــي ال ـ ـعـ ــودة إلـ ــى ال ـس ــوق
اإليــرانـيــة ،وال سيما قطاع الطاقة،
إلـ ـ ــى ط ـ ـه ـ ــران ،ف ـ ــي نـ ـه ــاي ــة تـ ـم ــوز/

يــولـيــو  ،2015ارتـفــع حـجــم الـتـبــادل
التجاري بني البلدين ،الذي يتوقع
مــديــر الـغــرفــة الـتـجــاريــة الصناعية
بــن أملــانـيــا وإيـ ــران ،ريـنـيــه ه ــاروم،
أن يـتـجــاوز  10م ـل ـيــارات ي ــورو في
الـ ـسـ ـن ــوات امل ـق ـب ـل ــة .ووفـ ـ ــق األرقـ ـ ــام
الرسمية ،ارتفعت صــادرات أملانيا
إل ــى إي ــران إل ــى  3.5م ـل ـيــارات يــورو
في عــام  ،2017من  2.6مليار يورو
في عام .2016

أغلقت أملانيا سفارتها في
دمشق منذ أواخر العام ،2011
بينما بقيت السفارة السورية
في برلني ناشطة حتى اليوم،
وهي تزدحم باملعامالت
القنصلية للسوريني هناك،
بمن فيهم الالجئني .وبينما
تحظى القوى السياسية األملانية
بعالقات ّ
جيدة مع معظم
أطياف املعارضة السورية ،فإن
هناك قطيعة ديبلوماسية من
ناحية زيارات املسؤولني .لكن
تقارير إعالمية أملانية تؤكد ّأن
العالقات األمنية بني البلدين
لم تنقطع ،فيما يذهب بعضها
إلى الحديث عن زيارة وفود
أمنية أملانية للعاصمة السورية.
ويعزز هذا الطرح ،دقة تعامل
األجهزة األملانية مع الوثائق
السورية ،ووقف قبولها بعض
الوثائق الصادرة من مناطق
خرجت عن سيطرة الحكومة
السورية

«بـ ـ ـ ــدأ ي ــرتـ ـف ــع مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـع ــاق ــات
األملــانـيــة  -اإليــران ـيــة بـعــد االت ـفــاق»،
ي ـ ــؤك ـ ــد مـ ـ ـص ـ ــدر دي ـ ـب ـ ـلـ ــومـ ــاسـ ــي فــي
ال ـخ ــارج ـي ــة اإلي ــرانـ ـي ــة ،م ـش ـي ـرًا إلــى
أن ب ــرل ــن «م ـه ـت ـمــة بــال ـح ـفــاظ عـلــى
االت ـ ـفـ ــاق ،وذل ـ ــك ن ـظ ـرًا ل ــام ـت ـي ــازات
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة واالق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ـ ــة الـ ـت ــي
ّ
ستحصل عـلـيـهــا» .ويــذكــر املـصــدر،
فــي حــديــث إل ــى «األخـ ـب ــار» ،بــإعــان
ال ـ ـس ـ ـف ـ ـيـ ــر األملـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي ف ـ ـ ــي ط ـ ـ ـهـ ـ ــران،
ميكائيل كلور رشتولد ،في مقابلة
له مع «وكالة الجمهورية اإلسالمية
ل ــأن ـب ــاء ـ ـ ـ إرن ـ ــا» ق ـبــل ث ــاث ــة أش ـهــر،
ّ
بأن «معدل نمو العالقات التجارية
واالق ـت ـصــاديــة بــن الـبـلــديــن قــد بلغ
 20فــي امل ـئــة سـنــويــا مـنــذ االت ـف ــاق».
وك ــان ــت أملــان ـيــا لـعـقــود أك ـبــر شــريــك
تـ ـ ـج ـ ــاري أوروب ـ ـ ـ ـ ــي إلي ـ ـ ـ ـ ــران ،إال أن
ت ـش ــدي ــد ال ـع ـق ــوب ــات ع ـل ــى األخـ ـي ــرة
ألقى بثقله على العالقات التجارية،
فهوت الـصــادرات األملانية إلــى 1.8
مـلـيــار بـحـلــول  ،2013بـعــدمــا كــانــت
 4.4مليارات يورو في .2005
وإذ ي ـن ـف ــي امل ـ ـصـ ــدر وج ـ ـ ــود عــاقــة
بـ ــن ان ـ ـت ـ ـقـ ــادات ب ــرل ــن ل ـل ـس ـعــوديــة
ونمو العالقات األملانية ـ اإليرانية،
ُيـ ـ ـب ـ ــدي ت ـف ـه ـم ــه ل ـل ـم ــوق ــف األملـ ــانـ ــي
إزاء «م ـ ـغـ ــامـ ــرات» ال ـ ــري ـ ــاض ،ال ـتــي
ّ
«لـ ـ ـ ــم ت ـ ـسـ ــاعـ ــد فـ ـ ــي حـ ـ ـ ــل الـ ـقـ ـض ــاي ــا
اإلقـلـيـمـيــة ،بــل وأدخـلـتـهــا فــي حالة
أكـ ـب ــر مـ ــن الـ ـتـ ـعـ ـقـ ـي ــد» .ف ـب ــاإلض ــاف ــة
إل ــى ال ـتــوتــر الـخـلـيـجــي ـ ـ ـ اإلي ــران ــي،
شـكــل ال ـنــزاع الخليجي ـ ـ الخليجي
قلقًا إضافيًا ألملــانـيــا ،التي انتقدت
«ال ـ ـح ـ ـصـ ــار» املـ ـ ـف ـ ــروض عـ ـل ــى قـطــر
م ـ ــن قـ ـب ــل ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة واإلمـ ـ ـ ـ ـ ــارات
والـ ـبـ ـح ــري ــن وم ـ ـصـ ــر ،م ـع ـت ـب ــرة أن ــه
«يـهــدد تطوير املنطقة وتنميتها».
وفـ ــي ف ـيــديــو ع ـلــى «ت ــوي ـت ــر» ،قــالــت
وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة األمل ــانـ ـي ــة« :اآلن
وق ـ ــت ل ـل ــوح ــدة ولـ ـي ــس االضـ ـط ــراب
( )...ال ـت ـجــارة واالس ـت ـث ـمــار هـمــا ما
ي ــوح ــدن ــا ،وثـ ـم ــة ن ـح ــو أل ـ ــف شــركــة
أملــان ـيــة ت ـقــوم بــاألع ـمــال ف ــي منطقة
الـخـلـيــج ،وتــوظــف آالف األشـخــاص
مـ ــن أج ـ ــل ذلـ ـ ــك ،االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار يـجـعــل
الشركات األملانية والخليجية قوية
وم ــربـ ـح ــة ،والـ ـتـ ـج ــارة ت ـش ـهــد ن ـم ـوًا
فــي زم ــن االس ـت ـقــرار وال ـت ـعــاون ()...
نـحـتــاج إل ــى منطقة خـلـيــج مــوحــدة
لتحقيق قدراتنا املشتركة».

