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 موقف المانيا بعد االعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية

 إعداد الدكتور علي معروف

 مانيامعتمد إقليم أل

 3102يوليو 

 

 دولة الهامة لتشكيل والتقنية المساعدات المالية كل تقدم ألمانيا بدأت للسالم، أوسلو عملية من ِبدًأ

 وفي األلماني تمعالمج في إيجابي بشكل تتبلور فلسطين صورة وخالل هذه القترة بدأت. فلسطينية

 العامة الجمعية في كمراقب فلسطين قبول أخرى كان جهة من .األخيرة السنوات فيالمحلية السياسة 

 أن خصوصًا بعد الدولي، الصعيد على النجاح على قد ساعدها  2012 نوفمبر 29 في المتحدة لألمم

 . 2011 في عام اليونسكو عضوية في بالفعل فلسطين دخلت

 

  :التالية تتأثر بالنقاط ألمانيا في فلسطين ياسةفي الواقع س

 المتحدة األمم لميثاق وفقًا للشعوب المصير بتقرير االلتزام  

 إسرائيل تجاه األخالقية المسؤولية  

 العربي العالم لدول االقتصادية األهمية  

 (الخ األطلسي مثاًل، شمال ضمن حلف)مراعاة مصالح اسرائيل  سياسة 

 والعالمية األوروبية السياسية تجاه لمتناميةا ألمانيا مسؤولية  

 المتوسط األبيض البحر منطقة من كجزٍء األوسط الشرق في األوروبي االتحاد دور  

 األلماني المجتمع بداخل اإلجماع.  

 

 أن من بالرغم, األوروبية السياسة ًا هامًا من جزء وأكثر أكثر باتت فلسطين تجاه األلمانية السياسة

 بحق أيضًا بوضوح تعترف لكنها إسرائيل دولة أمن ضمان أجل من خاصة سؤوليةم أللمانيا

 اإلسرائيلي للنزاع إال بحٍل دائمًا يهاإل التوصل يمكن ال التي  بهم خاصة دولة إقامة في الفلسطينيين

  .الدولتين حل إلى المفاوضات بينهما والتي ستؤدي وذلك عن طريق الفلسطيني
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 األلمانية األحزاب سياسة ملموسًا في تغييرا فإننا نالحظ إسرائيل مع الحساسة قةالعال من الرغم وعلى

 التي الخمسة الكبيرة  األلمانية لألحزاب  البرلمانية االنتخابية البرامج إلى ننظر عندماف .فلسطين تجاه

 في  "الدولتين حل"قضية  أدرجت  الكبيرة األحزاب أغلب  9002   عام منذ أنه نرى مؤخرا أجريت

 .اإلنتخابية برامجهم

 

 3102 3119 3112 3113 0991 الحزب

 090. ص 58. ص x x x اإلتحاد الديمقراطي المسيحي

 000. ص 46. ص x x x الحزب الديمقراطي اإلشتراكي

 050. ص x x x x حزب الخضر

 (عام 58. ص) x x x x X الحزب الليبرالي

 x x x x x حزب اليسار

 تم فيها ذكر قضية فلسطين في البرامج اإلنتخابية البرلمانية األلمانيةعدد المرات التي 

 

األلمانية  السياسية األحزاب أكبر من الثنين السياسية التحول، قمنا بمقارنة البيانات ذلك على ومثال

 السنوات في  SPD االشتراكي الديمقراطي والحزب CDU المسيحي الديمقراطي االتحاد وهما حزب

  :األخيرة

 

  73الصفحة رقم  -2005 لعام البرلمانية االنتخابات برنامج المسيحي الديمقراطي االتحاد

هي من  إسرائيل األطلسي وتجاه  وجود شركائها عبر األوروبية و الوحدة تجاه ألمانيا مسؤولية إن"

 ".أخرى رةم األساسي اإلجماع هذا إلى الخارجية ال بد من عودة السياسة. أللمانيا األساسية المهام
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الصفحة رقم  -9002لعام  المسيحي الديمقراطي االتحادي  من البرنامج اإلنتخابي البرلماني للحزب

58 

 هو إسرائيل وجود حق ضمان إَن . يهودية كدولة إسرائيل تجاه خاصة مسؤولية ألمانيا لنا  في نحن"

 هدفنا .األوسط الشرق في االستقرارو لسالمنشر ا في قوية مصلحة وأوروبا أللمانيا . أهدافنا من جزء

فلسطينية قادرة على  وإقامة دولة دائم بشكل الحدود لتأمين إسرائيل مع "الدولتين حل" وسيبقى كان

 ." جنب الى جنبا بسالم والعيش الحياة

 

 :090الصفحة   2013المسيحي االتحادي الديمقراطي من البرنامج اإلنتخابي البرلماني للحزب

ال نسمح بالتفاوض حول مسألة  . يهودية كدولة إسرائيل تجاه نيا لدينا مسؤولية خاصةألما في نحن"

 .األوسط الشرق في واالستقرار السالم إقرار في قوية مصلحة أللمانيا وأوروبا. وأمنها. إسرائيل وجود

رة على قاد فلسطينية ودولة دائمة حدود من أجل إقامة إسرائيل مع "الدولتين حل" الواضح هو هدفنا 

 .مع إسرائيل   جنب الى جنبا بسالم وتعيش الحياة

 

 :46الصفحة  9002  لعام من البرنامج اإلنتخابي البرلماني للحزب الديمقراطي اإلشتراكي

بجانب دولة إسرائيل التي :" الدولتين حل" يبقى األوسط الشرق في لسياستنا الرئيسي الهدف إن"

 فلسطينية وكذلك دولة – لحدودها المجاورة الدول قبل من بها ومعترف وأمن سالم في تعيش أنيمكنها 

 . فيها مستقبل لشعبها قادر على العيش واالستقرار قادرة على الحياة،

 

 :000الصفحة  9007 لعام من البرنامج االنتخابي البرلماني للحزب الديمقراطي االشتراكي

 في السالم فاوضات إلعادة إحياء لعملية جديدة من الم على مباشرة حلقة المتحدة الواليات سنحث" 

  .األوسط الشرق
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جانب دولة إسرائيل التي يمكنها إلى " :الدولتين حل" يبقى األوسط، الشرق في لسياستنا الرئيسي الهدف

 يجب أن تكون دولة – لحدودها المجاورة الدول قبل من بها ومعترف وأمن سالم في تعيش أن

طيبة  بسمعة تتمتع ألمانيا .فيها مستقبل لشعبها قادر على العيش واالستقرار قادرة على الحياة، فلسطينية

 ".  الدولتين حل" تحقيق في مساهمتنا العودة اليه وتقديم ما نريد وهذا, النزاع  أطراف جميع بين

 

 المصالحتجاه  تاريخية أننا نحمل مسؤولية ألمانيا في تلو األخرى مرة األلمان الساسة يالحظ ذلك، ومع

 9009نوفمبر   29   بتاريخ ألمانيا لماذا امتنعت يجب أن نفهم أيضا الخلفية من هذه  .إلسرائيل األمنية

المتحدة، وبالرغم من ذلك،  لألمم العامة الجمعية عن التصويت لصالح إعالن الدولة الفلسطينية في

 .اقش هذه المسالة بشكل علنيبدأت تن ألمانيا عديدة في األخيرة أصواتًا اآلونة الحظنا في 

البرلمان /البوندستاغ في الخارجية الشؤون لجنة عضو)اليسار  انغ  جيرِكه من حزبجالسيد فولف

 فورًا عن بناء المستوطنات للخارجية لكنت طلبت من نتنياهو التوقف  وزيرا كنت لو"قال (  األلماني

 ".المتحدة االمم قرارات واحترام

 

مع كافة األطراف األلمانية  السعي للحوار يجب األلمان مع الساسة العالقات ينأجل ِاستمرار تحس من

 .بغرض تعزيز هذه العالقات

 االشتراكي الديمقراطي الذي تم بين نبيل شعث والحزب االجتماع ذلك نذكر على الجيدة األمثلة من

الذي تَم  اجتماعنا أيضا . االشتراكي الديمقراطي الحزب توطيد العالقات مع في كبير بشكل ساهم الذي

المسيحي  الديمقراطي االتحاد من حزب Christoph Heusgen (CDU)هويسجن  كريستوف مع

 .شركاء التواصل أهم من واحد هو ،(ميركل أنجيال األلمانية للمستشارة الخارجية للسياسة كمستشار)

ريناته كيناست من  مع هام اجتماع آخر وكان  .استمرارية الحوار معنا في جدا مهتما كان انه كما

 . للغاية حزب الخضر إيجابي
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ذكره، كثيٍر من الساسة األلمان واألوروبيين حريصين على اتخاذ موقف سياسي واضح بهذا  سبق كما

 .الشأن

 

 األوروبي، االتحاد وبالتالي سياسة  ألمانيا نحو القضية الفلسطينية،  سياسة على وبهدف التأثير  واآلن

واإلستمرار في  ألمانيا مع جيدة إلقامة عالقات التي لدينا اإلمكانيات كل نستخدم أن علينا يجب

 في دورها القيادي خالل من لقضيتنا بالنسبة هامًا ورئيسيا دورا تلعب ألمانيا خصوصًا ألن , توسيعها

 جتماعاتاال من المزيد عقد خالل من يتحقق أن ألمانيا يمكن مع فتحسين العالقات. األوروبي االتحاد

 .األلمان جميع األطراف من البرلمانيين مع

ألمانيا الخاصة  في السياسية التطورات الحوار الدائم نكون دومًا على إطالع على أحدث هذا خالل فمن 

من هنا نصبح قادرين على إجراء حوارات توجيهية الطالع أصحاب القرار على . بالقضية الفلسطينية

لسطينية ومن جهة أخرى قد نثر بعض الشيء على سير المفاوضات لصالح وجهة النظر من الناحية الف

 .فلسطين

   2013 سبتمبر 22 زيارة الرئيس عباس قبل االنتخابات البرلمانية المقبلة في السياق ستكون  هذا ففي

 االتحاد جهود قوية في هنالك أن واضحة، خصوصًا إشارة فزيارة من هذا النوع سترسل. مهمة

 . اإلسرائيلية االستيطان الهتمام قريبًا بمسألةاألوروبي ل

 

القضية  وراء يقف حاليا األلماني الشعب من العظمى األلمان، إنما الغالبية الساسة ليست فقط غالبية

 من في ألمانيا ومع الساسة األلمان لالستفادة تعزيز هذه العالقات  فمن هنا ينبغي علينا اآلن, الفلسطينية

 .ألمانيا في ابي الحاليهذا الموقف اإليج

 

 البرلمان في الخارجية كما ترون أدناه رجال السياسة األلمان، الذين يشغلون مهام رئاسة اللجان لشؤون

 :لنا بالنسبة كبيرة أهمية فهم ذات وبالتالي األلماني،
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 /الحزب الديمقراطي المسيحي

 االتحاد االجتماعي المسيحي

 حزب الخضر حزب اليسار الليبراليالحزب  الحزب اإلشتراكي األلماني

 ماري لويز بيك يان فان أكين بيجان دجيرساراي ايدلجارد بولمان بيَتر باير

 كيرستين موالر سيفيم داديلين فولفجانج جيرهارد داجمار فرايتاك هارتفيك فيَشر

فريتيوف  فولفجانج جيرِكه باتريك كورت جونَتر جلوزر غيريش فيَشر

 شميدت

هانس  شتيفان ليبيش ميشائيل جورج لينك هانس أولريش كلوزه فايالربيَتر جاول

كريستسان 

 شتروبِله

   مارينا شوستر رولف ميتسينيش  ميشائيل كلوز

   رايَنر شتيَنر  يوهانيس بفلوك فولفجانج جوتسر

    فرانتس تونيس مانفرد جروند

-هايدماري  فيتسوريك يوآخيم هورسَتر

 زويل

   

    أوتــه تسابف ايجون يوتَنر

     رودريش كيزيفيَتر

     يورِجن كليمِكه

     فيليب ميسفيلدر

     روبريشت بولينتس
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أعضاء البرمان األلماني المشرفين والمسؤولين عن القضايا المتعلقة في الدول الناطقة بالعربية ودول 

 : الشرق األوسط وبالتالي فهم ذات أهمية كبيرة لنا

 (االتحاد االجتماعي المسيحي/الحزب الديمقراطي المسيحي)آخيم هورسَتر السيد يو

 (الحزب االشتراكي األلماني)السيد بوركهارد ليشكا 

 (الحزب الليبرالي)الدكتور فولكر ويسينج 

 ( حزب اليسار)السيدة هايدرون بلوم 

 ( حزب الخضر)السيدة بريسكا هينتس 

 


