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وصفت عالقات ألسانيا االتحادية مع تػنذ بأنيا عالقات جيجة ,تعػد الى اتفاؾية تػضيف العسال التػندييغ عام  ,1965الحيغ
أسيسػا في أعادة أعسار ألسانيا االتحادية بعج الحخب العالسية الثانية ( ,)1945-1939ثع تصػرت بعج ذلظ وشسمت جسيع
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Abstract:
The Germany – Tunisian Relationships are old one and dated back to the period where the
Tunisian workers were contracted in 1965 to re-construct Germany after the 2nd world war (19391945) The Germany – Tunisian Relationship got developed and included all the fields, it was not
confined to one side. The both parties were able to achieve important results through this
relationship and they both exerted their efforts to preserve these relationships that were not
affected by any external event. This resulted into having this relationship continue steadily, and
got increased day –after- day.
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ِ
السقجمة:
ّ

انتيجت السانيا عمى اثخ ىديستيا في الحخب العالسية الثانية( )1945-1939سياسة ألبشاء االقترادي واستعادة قػتيا

السعيػدة في ذلظ السجال واالبتعاد عغ القػة العدكخية ,وفي ضػء تمظ االستخاتيجية سعت الحكػمة األلسانية لبشاء عالقات
اقترادية مع دول العالع ,و مغ ضسشيا دول حػض البحخ الستػسط والسيسا تػنذ ,وفي السقابل فأن تػنذ بعج استقالليا عام
 ,1965شسحت الى بشاء اقترادىا الػششي وتخميرو مغ التبعية االقترادية لفخندا ,لحلظ عسمت عمى تشػيع مرادر اقترادىا
الػششي ,واقامة عالقات اقترادية مع الجول كافة ,ومغ ىحا السشصمق التقت السرالح األلسانية التػندية وأسدت الى عالقات
اقترادية وسياسية متػازنة مبشية عمى الثقة الستبادلة بيغ الصخفيغ.
سمصت الجراسة الزػء عمى تمظ العالقات مغ العام  ,1965وىػ العام الحي بجءت ألسانيا االتحادية عالقاتيا
االقترادية الفعمية مع تػنذ وتػؾيعيا اتفاؾية تػضيف العسال التػندييغ في ألسانيا ,وقج تػافق ذلظ مع أىجاف تػنذ الخارجية في
بشاء عالقات متػازنة مع معطع دول العالع وتأتي في ىحا اإلشار ألسانيا االتحادية ,وحجد التاريخ عام  1974نياية الجراسة ىػ
العام الحي شيج زيادة وتعديد ألتعاون ألدياسي واالقترادي ومجاالت عجيجة أخخى.
اوالا :العالقات األلسانية -التػندية في السيجان االقترادي
الشظ أن البشية التحتية األلسانية قج دمخت أثشاء الحخب العالسية الثانية ,و مشيا مخافقيا االقترادية العامة ,وتخاكست
,الجيػن ,والسبالغ الصائمة عمييا كتعػيزات لجول الحمفاء( سميع ,د.ت ,ص ) 479اال ان مذخوع مارشال ( مكخيجس,1966 ,
ص 356؛ راسل ,1962 ,ص117؛ ويبخ ,2005 ,ص Marshall plan ) 45شكل نقصة االنصالق نحػ بشاء دولة ألسانيا
االتحادية بشطام اقترادي ,واجتساعي عمى وفق الشسػذج األمخيكي ,كسا ساعج عمى اإلسخاع بعسمية اإلنتاج الرشاعي والشيزة
االقترادية (Adenauer, 1965, p 170-173

؛ مجمة الدياسة الجولية ,1985 ,ص , )95وبعج االنتعاش االقترادي

الدخيع لجسيػرية ألسانيا االتحادية ,وأعسار ما دمختو الحخب العالسية الثانية بسػجب الخصة االقترادية التي وضعيا خبيخ
االقتراد األلساني لػدؼيج أرىارد ( ( )Ludwig Erhardالقراب ,1986 ,ص ) 243 -241سعت ألسانيا االتحادية لتػسيع
عالقاتيا االقترادية (أيفاند ,نػيشيام ,2004 ,ص 422؛ الشعيسي ,1981 ,ص ,)16شيجت ألسانيا مشعصفا ميسا في سياستيا
الخارجية ,إذ اتدست بتأييجىا السصمق والػاضح لمػاليات الستحجة األمخيكية والتزامغ مع حمف الذسال األشمذ (جبخان ,د.ت,
ص ,) 13وعمى ىحا األساس تبشت نيج ا خاص ا في التعامل مع الجول العخبية عامة ودول السغخب العخبي خاصة يقزي بتغمب
االعتبارات االقترادية عمى القزايا الجيػسياسية ,وفي مقجمة تمظ الجول تػنذ ,التي امتازت سياستيا معيا بتصػر العالقات
االقترادية ,وذلظ لحاجة الجسيػرية التػندية لذخكاء أوربيػن غيخ الفخندييغ لجعع استقالليا االقترادي ( ويبخ,
ص.)125_124
شيج االقتراد األلساني مشح العام  1955ازدىا ار ممحػضا ,أذ زادا شمب الحاجة الى عسال ميخة ,في الػقت
الحي بشي ؼيو ججار بخليغ ( , )p 9 Sen ,1994 ,الحي مشع انتقال عسال السانيا ألجيسقخاشية الى ألسانيا االتحادية لمعسل (
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 ,) sen , p 10في ضل ىحه الطخوف أعمشت ألسانيا الغخبية عغ حاجتيا الى خسدسئة الف وضيفة شاغخة ,وكان عجد العسال
األلسان العاشميغ عغ العسل مائة وثسانػن الف ا ,لحلظ لجأت ألسانيا االتحادية الى حل السذكمة وسج نقز اليج العاممة السحمية مغ
خالل استقجام العسالة مغ خارج البمج ,وأبخام عقػد التػضيف مع بعس بمجان جشػب اوربا ,ودول السغخب العخبي ,وتخكيا ,وكانت
تػنذ واحجة مغ البمجان التي عقجت ألسانيااالتحادية معيا اتفاؾية خاصة بالعامميغ ,و كانت خصػة إيجابية في تصػر مدتػى
العالقات االقترادية بيغ الجانبيغ (.) Akgunduz. A, 1993, p1
َعج عام ,1965ىػ البجاية الفعمية لمعالقات االقترادية بيغ ألسانيا االتحادية والحكػمة التػندية ,إذ وقع في ىحا

العام اتفاؾية تػضيف العسال التػندييغ في ألسانيا االتحادية ,كان ليحه االتفاؾية أثخىا الػاضح في تحديغ أحػال العسال التػندييغ
السادية والفشية ,وزيادة في دعع االقتراد التػندي (جخيجة العسل التػندية.) 1969 ,
تراعج نذاط ألتعاون األلساني التػندي فعقجت االتفاؾيات التجارية ,واالقترادية ,وجخت السفاوضات االقترادية
والسالية في العاصسة بػن في  21نيدان  1969تخأس الػفج التػندي الديج البذيخ ناجي مجيخ التعاون الجولي لذؤون الجولة
الخارجية ,وبعج جػلة مغ السفاوضات تػجت بسجسػعة مغ االتفاؾيات االقترادية في السيجان الدراعي ,فزالا عغ أتفاق تدػيق
السذخوبات الكحػلية التػندية الى ألسانيا االتحادية ( جخيجة الحياة المبشانية ,) 1969 ,كسا تع االتفاق عمى دفع الحكػمة االلسانية
مداعجات مالية تقجميا الى الحكػمة التػندية عمى شكل قخوض مالية شػيمة األجل وبمغت ؾيستيا أربعيغ مميػن مارك ألساني
كسداعجات انسائية ,بعج مفاوضات أستسخت خالل السجة ما بيغ الخامذ عذخ والخابع والعذخيغ مغ نيدان  ,1969وقع االتفاق
في و ازرة خارجية ألسانيا االتحادية في العاصسة بػن ,الجكتػر ىخكػت ( ,)Hercottوزيخ الجولة لمذؤون االقترادية ,في حيغ
مثل الجانب التػندي الديج البذيخ ناجي الدفيخ ,وحجدت مجة استيفاء القخض ثالثػن سشة وبفائجة  ,%2.5ولع يكغ ىحا القخض
األول ,إذ سبقتو في عام  1968قخض قجمتو ألسانيا االتحادية الى تػنذ ؾيستو  160مميػن مارك ,وبفائجة بمغت  ( %3جخيجة
العسل التػندية.) 1969 ,
انتيت السفاوضات التي جخت في الخامذ عذخ والخابع والعذخيغ مغ نيدان  ,1969بتػؾيع سبع اتفاؾيات ,وعجت
وثائق تخز ألتعاون بيغ البمجيغ عام  ,1969شسمت التجارة والتسػيالت الخاصة وأخخى لمتعاون االقترادي بيغ البمجيغ,
وتدييل وصػل اليج العاممة مغ تػنذ الى ألسانيا االتحادية ,كانت األخيخة تصسح مغ ذلظ التعاون تأكيج رغبتيا في تشسية
االقتراد التػندي  ,والحي يرب في زيادة اعتساد األخيخة عمييا ,أي زيادة العالقات التجارية بيغ البمجيغ ( تقخيخ سفارة
الجسيػرية العخاؾية ,1969 ,ص.) 4
استخجمت ألسانيا االتحادية األيجي العاممة التػندية لدج العجد الحاصل لجييا في اليج العاممة ,لكشيا بالػقت نفدو
كانت تدعى لتحل محل فخندا في تػنذ مغ خالل تقػية العالقات االقترادية ,وىحا الدبب كان وراء مشحيا القخوض لديادة ثقة
األخيخة بيا ,وبالتالي اعتسادىا االقترادي الكامل عمييا ( شامية ,1970 ,ص.) 741
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وفي السشاسبة ذاتيا أكج مدتذار حكػمة ألسانيا االتحادية ويمي بخانجت ( )willie Brandtعمى حدغ العالقة
والتعاون بيغ بالده والحكػمة التػندية قائالا" :سيدسح االتفاق الحي أبخم بيغ تػنذ وبيغ السجسػعة االقترادية األوربية بأن تديج
في حجع ىحا التعاون" ( الكيالي ,د.ت ,ص.) 158
تصػرت العالقات االقترادية األلسانية التػندية بعج زيارة وزيخ خارجية تػنذ الحبيب بػرقيبة األبغ ( الجسيػرية
التػندية ,1995 ,ص ) 236-235أللسانيا االتحادية في كانػن الثاني  ,1970وأجتسع خالليا مع مدتذار ألسانيا االتحادية
الديج ويمي بخانجت وعجد أخخ مغ السدؤوليغ األلسان ,وكان غخض الديارة زيادة ألسداعجات االقترادية األلسانية الى تػنذ ,كسا
شمب أثشاء اجتساعو بشػاب الجامعة األلسانية لمرشاعة مغ أصحاب الرشاعات ,تقجيع مداعجاتيع لمرشاعة التػندية ,التي ُيذكل
استقخارىا الدياسي واالقترادي ضسان ا لخصج رؤوس األمػال الخاصة كسا دعاىع الى االستثسار فييا ,وكانت نتيجة االجتساع
إيجابية ,أذ تع تػؾيع أتفاق بيغ البمجيغ ,اقتزتيا بتدويج ألسانيا االتحادية بالفدصاط التػندي وانجاز مذاريع ألسانية في تػنذ (
شامية ,1970 ,ص.) 522
أتت زيارة الػزيخ التػندي لمذؤون الخارجية الى جسيػرية ألسانيا االتحادية ,بعج الديارة التي قام بيا الخئيذ
التػندي عام  1966وعام  ,1968الى ألسانيا االتحادية ( جخيجة العسل التػندية ) 1970 ,أعقبتيا زيارة مساثمة مغ قبل
السدتذار األلساني ويمي بخانجت الى الجسيػرية التػندية بتاريخ الثامغ مغ كانػن الثاني  ,1970أكج فييا عمى العالقات الحدشة
بيغ تػنذ وألسانيا االتحادية ,والتي أدت ومشح سشػات الى التعاون وعمى نصاق واسع في السيجان االقترادي كسا كان لالتفاق
الحي أُبخم بيغ تػنذ والسجسػعة االقترادية األوربية ,ان زاد مغ حجع التعاون األلساني _ التػندي ( جخيجة العسل التػندية,
.) 1970
قجمت ألسانيا معػنات و مداعجات عجيجة إلى تػنذ ,و ذلظ ضسغ بخنامج اإلغاثة الغحائية قجرىا تدعة االف شغ
عمى آثخ االتفاؾية السبخمة في  31آذار عام  ,1970والستعمقة بسشح تػنذ احج عذخ الف شغ مغ القسح ( جخيجة العسل
التػندية ) 1970 ,كسا شسمت السعػنات التي قجمتيا ألسانيا االتحادية الى تػنذ ضسغ سياسة تقجيع السعػنات ,معػنة عدكخية
تسثمت بسشح الحكػمة التػندية سيارات كبيخة الحجع وأجيدة أرسال ,وكان ذلظ عمى أثخ الديارة التي قاما بيا الشائبان في البخلسان
األلساني ىسا الديج أيفػن كمير ( )IphoneKlischeeمغ الحدب الجيسقخاشي السديحي والديج كمػس ريختار ()Clos Riktar
مغ الحدب االشتخاكي الجيسقخاشي ,بعج الديارة التي أجخوىا الى بمجان حػض األبيس الستػسط ( شامية ,) 1970 ,وأعقب ذلظ,
تػؾيع العجيج مغ االتفاؾيات بيغ البمجيغ ففي الحادي عذخ مغ أيار عام  ,1970وقعت ألسانيا االتحادية في العاصسة تػنذ أتفاقا
مثل الجانب التػندي الديج عبج العديد األحخم مجيخ التعاون الجولي في و ازرة الخارجية ,ومغ الجانب األلساني ,القائع بأعسال
الدفارة األلسانية في تػنذ ,نز ذلظ االتفاق عمى تدويج ألسانيا تػنذ بخسدة االف مغ القسح الميغ فزال عغ تخريز السبمغ
الحي جسع مغ بيع القسح لتسػيل مذاريع التشسية االقترادية في تػنذ التي اشتخكت بػن و تػنذ في تشفيحىا (تقخيخ سفارة
الجسيػرية العخاؾية ,1973 ,ص.) 5
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مسا تقجم عخضو نالحظ  ,حخص ألسانيا الحثيث في تقػية العالقات بيغ البمجيغ ,لتكػن بسكان الرجارة في مجال
االقتراد ,لجى تػنذ ومسا يؤكج ذلظ تػالي الديارات بيغ البمجيغ ,وعمى السدتػى الخؼيع.
و بيحا الخرػص زار ايخىارد أيبال ( )Erhard Eblaوزيخ ألتعاون األلساني تػنذ في  11أب عام  ,1973والحي قام
بجػلة مغ السفاوضات االقترادية الشاجحة ,فأكج رئيذ الجسيػرية التػندية الحبيب بػرقيبة بعج ذلظ لمديج إيخىارد أيبال ,أثشاء
لقاءهُ عمى ضخورة ألتعاون في مجال الدراعة والشقل وبعس السذاريع التي كانت قج والىا اىتساما خاصا (الجشجوبي,2017 ,
ص ,) 8-7أن زيادة التبادل االقترادي بيغ البمجيغ أتى أوكمو بالشدبة لتػنذ ,إذ تػالت السداعجات السالية التي قجمتيا ألسانيا
األتحادية لتػنذ عمى شكل قخوض ألصالح أوضاعيا االقترادية وتشسيتيا ,ففي  13كانػن األول عام  ,1973وقع الديج
بػرقيبة األبغ السجيخ العام لبشظ التشسية االقترادي التػندي ,عقج قخض بؿيسة عذخ مالييغ مارك ,مكغ ىحا القخض السؤسدات
التػندية العاممة في السياديغ الرشاعية والدياحية مغ تحديغ أوضاعيع وتصػيخىا ,والسالحظ أن ذلظ العخض ىػ األول مغ
مشحتو ألسانيا األتحادية الى بشظ التشسية االقترادي التػندي ( تػلدي ,www.dw.com/ar/12/5/2019 ,ص.) 4
نػعو,
ُ
ويؤشخ ذلظ مدتػى قػة عالقة البمجيغ االقترادية ,وفي الػقت ذاتو زيادة اعتساد تػنذ االقترادي عمى ألسانيا,
وتمظ ما كانت تأممو األخيخة مغ اجل تحقيق تػسع اقترادي في تػنذ .
وفي ضل سياسة مشح القخوض التي قجمتيا ألسانيا االتحادية الى الجسيػرية التػندية ,وقع الديجان دمحم مقج يدخ
القائع بأعسال تػنذ في بػن بالشيابة ,والسجيخ العام لمسرخف األلساني لمتشسية ,أثشاء حفل نطع في  28نيدان  ,1974في مقخ
السرخف في فخانكفػرت عمى مشح قخض قجره سبعة مالييغ مارك لتػنذ ,ودرج القخض في أشار التعاون األلساني -التػندي
لتسػيل قخض متػسط وشػيل األمج لفائجة مؤسدات فالحية صغيخة ومتػسصة الحجع ,وذلظ مغ الرشجوق الخاص لمتشسية الفالحية
( الجشجوبي ,ص ,)6أعقب ذلظ تػؾيع الدفيخ التػندي في ألسانيا االتحادية في الخابع مغ تسػز عام  ,1974مع السجيخ العام
ؾيستو مميػن وثالثسئة الف ديشار تػندي ,خرز لتسػيل مذخوع
لمبشظ األلساني لمتشسية عمى قخض لرالح الحكػمة التػندية
ُ

ؾيستو ثسانػن
لمخي يتعمق بحساية القخوض ( مرصفى واخخون ,2015 ,ص ,) 35كسا مشحت ألسانيا االتحادية تػنذ قخضا
ُ

مميػن مارك لمسداىسة في انذاء بعس السذخوعات في  20كانػن األول مغ العام نفدو ,التي تزسشتيا الخصة الخباعية
التػندية ,كسا تع التػؾيع عمى أتفاق حكػمي بذأن ألتعاون السالي في و ازرة خارجية ألسانيا االتحادية في بػن داخل أشار بخنامج
عام ( 1975 -1974جبخان ,ص.) 17
أتزح مغ خالل القخوض الصػيمة األمج رغبة الحكػمة األلسانية في تصػيخ االقتراد التػندي وتحديشو ,وكحلظ مغ
خالل فتح السانيا االتحادية أبػاب تػضيف العسال التػندي بسػجب اتفاؾية التػضيف التي عقج عام  ,1965سالف الحكخ ,وذلظ
مغ اجل ربط االقتراد التػندي باالقتراد االلساني لإلحالل محل فخندا سياسياَ واقترادياَ السيسا بعج اعالن استقالليا عغ
فخندا ,ولتربح ألسانيا االتحادية السرجر االقترادي األول الحي اعتسجت عميو تػنذ.
ثانيا :ألسانيا األتحادية ودورىا في تعديد العالقات التػندية مع دول الدػق األوربية السذتخكة
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وفي أشار زيادة اعتساد تػنذ عمى ألسانيا األتحادية ,كان ليحه األخيخة دو ار في محاوالت عقج أتفاؾيات بيغ تػنذ
والدػق األوربية السذتخكة ,وىحا ما وعج بو الديج ىاند جػزغغ فشذاؼيدكي ( )Hans- GozgenVinshavskyاألميغ العام
لمحدب الجيسقخاشي االشتخاكي األلساني ,اثشاء زيارتو لتػنذ في الخامذ مغ كانػن الثاني  ,1969إذ وعج برخاح اة بأن تحتل
تػنذ مكانة مذخفة بيغ األعزاء السذتخكيغ في الدػق األوربية السذتخكة ( مجمة دراسات افخيؿية ,1986 , ,ص,) 73-71
والدبب في ذلظ أنو كانت ىشاك رغبة ألسانية في تػجيو أنطارىا تجاة أفخيؿيا ,ألن ذلظ التػجو كان مغ خالل ضع بعس بمجان
أفخيؿيا ومشيع تػنذ الى دائخة الدػق األوربية التي تؤمغ قاعجة لمسػاد األولية الجائسة ,وبحلظ كانت قج حققت ما فذمت ؼيو
الدياسات الدابقة  ,وضست تمظ البمجان بصخيقة األستعسار الحجيث (االستعسار االقترادي) ( شامية ,1969 ,ص.) 6
ادركت ألسانيا األتحادية ,بل تيقشت أن الدبيل األقترادي ىػ الدبيل األمثل ,بل ال يػجج سػاه ,أليجاد مػشئ قجم
ليا في شسال أفخيؿيا .
كانت لتػنذ محاوالت عجيجة ومفاوضات مع أعزاء الدػق األوربية مغ أجل الػصػل الى أتفاق خاص يزسغ ليا
االنخخاط ,والسحادثات مغ أجل عقج االتفاؾيات مع دول أعزاء الدػق األوربية السذتخكة ,أذ كان ىشاك ومزة أمل بأن يتحقق
ذلظ في أذار عام  ,1970بعج أزالو بعس السذاكل التي ثائختيا بعس أعزاء مشطسة الدػق األوربية السذتخكة ,حػل ألية
االتفاق مغ أن يتع بيغ تػنذ والبمجان األعزاء في السشطسة ( جخيجة العسل التػندية ,) 1970 ,السيسا وان ألسانيا األتحادية
كانت ليا رغبة كبيخة في أن تحقق تعاون اقترادي مع تػنذ ,بعج االتفاق الخاص الحي أبخم بيغ تػنذ وبيغ السجسػعة
االقترادية األوربية (شامية ,1973 ,ص.) 1163
وخالل زيارة وفج مغ ألسانيا األتحادية بخئاسة مجيخ القدع الدياسي بػ ازرة الخارجية األلسانية في كانػن الثاني عام
 ,1970أكجوا عمى صيغة دولية مذتخكة تسثمت بعالقة تػنذ بالسجسػعة األقترادية األوربية والعالقات الثشائية ومػضػع اليج
العاممة التػندية في ألسانيا األتحادية ( شامية ,1973 ,ص.) 1162
كثي اخ ما كانت تجخي مفاوضات بيغ تػنذ والدػق األوربية السذتخكة ألجل أتسام اتفاقات وصفقات تجارية ,فقج
رفس وزيخ االقتراد الػششي التػندي الذاذلي العياري في  14تسػز عام  ,1973أمتيازات عخضتيا الدػق األوربية السذتخكة,
بالشدبة لمفػاكو ,والخزخ السدتػردة مغ تػنذ ,والجدائخ ,والسغخب ,وأعجوىا غيخ مخضية إذ قال " :أن المتيازات التي مشحتيا
الدػق األوربية إلسبانيا و(إسخائيل) أفزل مغ تمظ التي عخضتيا عمى تػنذ ,والسغخب ,والجدائخ " (نفدو ,ص ) 1163لحلظ
دعى العياري في جمدة مغمقة لالجتساع الدشػي لمجشة السغاربية السذتخكة لمفاكية والخزخ الى تخؽيف حجة التشافذ بيغ البمجان
الثالثة ,والى تشديق األسعار وتدػيق اإلنتاج الى بمجان السجسػعة األقترادية األوربية ,بػية وضع حج لسداحسة فخندا وايصاليا
والػاليات الستحجة األمخيكية ( الجشجوبي ,ص,) 12أعؿبو ؾيام الديج العياري بأعالن بيان في بخوكدل ,وضح ؼيو عجم رضى
تػنذ لمسقتخحات التي عخضتيا الدػق األوربية السذتخكة عمى تػنذ ,لترجيخ أنتاجيا الدراعي الى بمجان الدػق األوربية ومشيا
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ألسانيا األتحادية ,في أعقاب الجػلة األولى مغ السفاوضات التي عقجت في يػمي  28 -27تسػز  ( 1973شامية,1973 ,
ص.) 1162
عمى الخغع مغ مػافقة الصخفيغ عمى السحتػى العام لالتفاق اال أن تػنذ أبجت تحفطيا أزاء الصبيعة غيخ
الستكاممة لسقتخحات الدػق بالشدبة لمدمع الدراعية ,وشجدت تػنذ عمى األىسية األساسية لمرادرات الدراعية في اقترادىا ,وفي
ذات الػقت عخضت الدػق األوربية معاممة مفزمة لبعس اإلنتاج الرشاعي والدراعي واجخأت التعاون السالي ,واالقترادي,
والفشي ,وإجخاءات أخخى لسداعجة العسال التػندييغ في بمجان الدػق األوربية السذتخكة ( الجشجوبي ,ص.) 15_14
ونتيجة الختالف اآلراء بيغ الصخفيغ وعجم أتفاقيع ,فذل االتفاق بيغ الجانبيغ ,األ ان ألسانيا لع يخقيا ذلظ ,وبحلت
جيػدا كبيخة بيغ تػنذ والدػق األوربية السذتخكة لتقخيب وجيات الشطخ بيغ الصخفيغ ,إذ تع في نياية العام  ,1973أتفاق
اقترادي مخضي لمصخفيغ (تقخي سفارة الجسيػرية العخاؾية ,1970 ,ص.) 3
مسا سبق يتزح أن السانيا نجحت لجرجة كبيخة في تحقيق ما كانت تخنػا اليو في الدػق التػندية أذ أنيا رتبت
لحلظ ,وتسكشت مغ تحؿيقو بالفعل.
ثالث ا :العالقات الجبمػماسية األلسانية -التػندية
لع يقترخ التعاون األلساني -التػندي عمى السجال األقترادي فقط ,وإنسا شسل مياديغ أخخى كان ليا أثخ في
تقػية العالقات األلسانية -التػندية ,ولعل أىسيا العالقات الجبمػماسية -الدياسية -العدكخية (جخيجة العسل التػندية,) 1974 ,
فقام عجد مغ السدؤوليغ األلسان بديارة تػنذ بػية تعديد أواصخ العالقات بيغ الصخفيغ ,مشيا زيارة عسجة مجيشة بخليغ في العام
جيتو الى جسيػرية ألسانيا األتحادية في العام ( 1968تقخيخ سفارة
 ,1962وزيارة الخئيذ التػندي الحبيب بػ رقيبة ,ووزيخ خار ُ

الجسيػرية العخاؾية ,1969 ,ص.) 6

وعقيمتو الجسيػرية التػندية في الثامغ مغ كانػن الثاني ,1970
زار ويمي بخانجت مدتذار حكػمة ألسانيا األتحادية,
ُ

أذ قزا أسبػعيغ في جديخة جخبة ,فزالا عغ زيارة بعس مشاشق الجشػب التػندي ,وكان محل استؿبال ,وتخحيب مغ قبل الجانب
التػندي ,مدؤوليغ ومػاششيغ ,تجمت مغ خالليا الرجاقة االلسانية -التػندية ,وكان ليحه الديارة تأثيخ كبيخ عمى الذعب
التػندي ,ال سيسا وأنيا أتت في أعقاب السػقف الشبيل الحي اتخحتو حكػمة ألسانيا األتحادية تجاه تػنذ في محشة الؽيزانات التي
اجتاحت البالد عام  ,1969كانت السداعجات األلسانية متػاصمة ,شسمت صشػف اإلغاثة لستزخري الؽيزانات فزالا عغ
مداعجات ألصالح األضخار التي تدبب بيا الؽيزانات ,فزالا عغ تججيج ما تجمخ مغ جدػر ,وشخق وغيخىا ( شامية,1970 ,
ص.)431
أستغل مدتذار حكػمة ألسانيا األتحادية الديارة بأجخاء سمدمة مغ السباحثات ,أدت الى أتفاق في وجيات الشطخ حػل
تعديد العالقة بيغ البمجيغ الستسدكيغ بإقخار العالقات الجولية عمى أسذ تخجم الدمع ,واألمغ ,والتعاون ,وأن زيارة ويمي بخانجت
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مدتذار حكػمة السانيا األتحادية الى تػنذ التي أستسخت أسبػعيغ ,فأن دلت عمى شيء فأنيا تجل عمى متانة العالقات ,وتبادل
مذاعخ التقجيخ واالحتخام بيغ بمجهُ وبيغ الجسيػرية التػندية ( شامية ,1970 ,ص.) 431
لع تقترخ الديارات عمى السدؤوليغ األلسان لمجسيػرية التػندية بل كان لمدػاح األلسان نريب ا في ذلظ ,أذ كانػا
يقزػن أجازتيع في السجن التػندية التي كانت تخوق ليع ,لسا ليا مغ شاشئ دافئ ,ومجن تاريخية جسيمة ( السرجر نفدو ) ,لع
تكغ ىحه الديارة الػحيجة ,وإنسا كانت في سمدمة زيارات سابقة ( جخيجة العسل التػندية.) 1974 ,
في ضل تػشيج العالقة بيغ البمجيغ ,وجيت الحكػمة التػندية دعػة الى الديج ىاند جػزغغ فيشذافدكي لديارة تػنذ
لمسجة مغ  31أيار ولغاية الثاني مغ حديخان عام  ,1974وذلظ لحزػر افتتاح السصبعة الججيجة لمرحافة الحدبية التي أؾيست
بسداعجة مالية مغ جسيػرية السانيا األتحادية ,التقى الديج ويذشافدكي بالخئيذ التػندي الديج الحبيب بػرقيبة  ,وبحزػر الػزيخ
األول لمجسيػرية التػندية اليادي نػيخة ,ووزيخ الخارجية التػندي الحبيب الذصي والسعتسج لجى الػزيخ األول دمحم الرياح ,و
األميغ العام لمحدب االشتخاكي الجستػري التػندي ومع عجد أخخ مغ السدؤوليغ في الحكػمة ,ركد المقاء عمى مػضػع الحػار
السقتخح بيغ الجول العخبية  ,واألوربية ,والػضع في الذخق والعالقات بيغ تػنذ و جسيػرية ألسانية األتحادية ( شامية,1974 ,
ص.)1732
أعقب ذلظ العجيج مغ الديارات الجبمػماسية بيغ البمجيغ ,لتعديد العالقات بيشيع ,والسػاقف الدياسية ,ففي  23تذخيغ
االول عام  ,1974زار وفج بخلسان مغ الجسيػرية التػندية  ,وأستقبل مغ قبل الديج دمحم الرياح ,الػزيخ السعتسج األول وأميغ
عام الحدب االشتخاكي الجستػري مثل الػفج األلساني الجكتػر ىايشد ىػيذغ ( )Heinz Huichenرئيذ المجشة األقترادية
لسجمذ مقاشعة نػرد رايغ وستفاليا ( ( Nordrhein (westfalenالتسيسي ,2017 ,ص.) 345
وىكحا فأن تبادل الديارات بيغ الجولتيغ عسقت الخغبة الحؿيؿية في العالقات وتػشيجىا لسا ليا مغ فائجة لكال
البمجيغ.
رابعا :أثخ القزية الفمدصيشية في تشامي العالقات األلسانية -التػندية
أثخت أزمة الذخق االوسط والستسثمة بالقزية الفمدصيشية والرخاع العخبي (اإلسخائيمي) ,وما خمفتو حخب 1967
(تقخيخ سفارة الجسيػرية العخاؾية ,1970 ,ص ) 43مغ أثار سيئة عمى الذعب العخبي مػاقف مذخفة لمحكػمة التػندية ,في
الػقت الحي وقفت ؼيو السانيا االتحادية مػقف الحياد مغ تمظ الحخب ,مسا حجا بالعجيج مغ الجول العخبية لقصع عالقتيا مع
الحكػمة االلسانية ( تقخيخ سفارة الجسيػرية العخاؾية ,1967 ,ص.) 3_1
أبجت الحكػمة التػندية تفيسيا لمعالقات الصبيعية بيغ حكػمة ألسانية األتحادية والكيان الرييػني ( شامية,
 ,1970ص ,) 523أخحة بشطخ االعتبار العػامل السؤثخة في سياستيا كالتكفيخ عغ جخائع الشازية تجاه الييػد اثشاء الحخب
العالسية الثانية ,فزالا عغ أثخ التصػرات والتحجيات السختمفة التي واجيت ألسانيا مشح نياية الحخب العالسية الثانية عمى الداحة
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الجولية ,وأن ذلظ التفيع ىػ الحي حجا بالحكػمة التػندية بعجم قصع عالقتيا مع ألسانيا األتحادية ,خالف ا لسعطع الجول العخبية
األخخى ,في الػقت نفدو أكجت الحكػمة التػندية عمى ألسانيا األتحادية ,بأن تكػن أكثخ تػازن ا بيغ األعانة التي تقجميا الى
(إسخائيل) والسداعجة التي تسشحيا لمبمجان العخبية (السرجر نفدو ,ص.) 522
صخح ألسدتذار األلساني ويمي بخانجت في  28تذخيغ االول  1969قائالا" :بيشت أنو عميشا أن نختبط بعالقات
دبمػماسية مع كل األقصار وكالمي ىحا صالح ايزا بالصبع بالشدبة لمبمجان العخبية التي قصعت معشا العالقات الجبمػماسية ,وأنشا
مدتعجون مغ ناحيتشا أن نخجع العالقات الى ما كانت عميو غيخ أنشا النجبخ أحجا عمى ذلظ ,مع أن التجخبة بيشت أن قصع
العالقات الجبمػماسية ال تعشي قصع العالقات االقترادية والثقاؼية" (وثائق فمدصيشية ,1974 ,ص ,) 321وأضافو السدتذار
أممو في حل القزية الفمدصيشية حالا عادالا متساشي ا مع ق اخرات مجمذ االمغ ( شامية ,1970 ,ص ) 342وال سيسا
األلساني عغ ُ
القخار الرادر في  22تذخيغ االول عام  (1967السرجر نفدو ,ص.) 340

يطيخ مغ فحػى ىحا الترخيح لمسدتذار األلساني ويمي بخانجت أنو بالخغع مغ اختالف كل مغ ألسانيا
األتحادية والجسيػرية التػندية في سياستيا الجولية ,و اختالف مػاقفيا مغ القزايا العخبية والجولية ,السيسا قزية الذخق األوسط
اال وىي القزية الفمدصيشية ,األ أن ذلظ لع يسشع استسخار العالقات الدياسية ,و الجبمػماسية ,واالقترادية بيغ البمجيغ.
انتيدت الحكػمة التػندية فخص مشاقذة القزية الفمدصيشية في السحافل الجولية ,و أضيخت حق الذعب
حقو ,وعمى الخغع مغ
الفمدصيشي في أرضو ,مؤكجا بأن أي تدػية لمقزية الفمدصيشية ال يسكغ ان يتع األ بسشح الذعب الفمدصيشي ُ

انترارات (إسخائيل) العدكخية األ أنيا ال تدتصيع أن تشعع باألمغ والدالم ,ألن فمدصيغ مغ وجية نطخ الحكػمة التػندية قج ال
تدتصيع ان تحقق انترارات عدكخية ,اال أنيع قادرون عمى مػاصمة الشزال ودون اي تػقف ,وفي الػقت ذاتو بيغ الخئيذ
التػندي الحبيب بػرقيبة قائالا " :قج تتسكغ الجول العخبية مغ استعادة أراضييا ولكشيا ال تدتصيع ازالة اسخائيل مغ الػجػد
"(شامية ,1971 ,ص.) 342
كسا صخح الػزيخ األول التػندي (رئيذ الػزراء) الباىي األدغع أثشاء مأدبة أؾيست عمى شخف السدتذار األلساني,
بالتعاون السججي بيغ البمجيغ والحي أمتج الى مياديغ عجيجة ,وبأنيا مبعث سخور عسيق بالشدبة لمتػندييغ ,وبيغ بانيا شكمت دافع ا
كبي اخ لمحخب وبجون ىػادة ضج التخمف ,و أضاف األدغع بأن البمجان ُمتبشيغ نفذ الؿيع والسثل األخالؾية التي يختزييا الزسيخ
العالسي ,والتي تذكل األساس التي تختكد عمييا السجسػعة األمسية ( جخيجة العسل التػندية.) 1971 ,
وفي نصاق الدياسة الجولية ,أتفق الصخفان جازميغ أن ال سالمة لمجول صغيخة كانت أم كبيخة ,مادامت بعيجة عغ
عقمية تذسل العالع بأسخهُ ,وتتمخز في أنراف األمع السيزػمة والسحخومة مغ حقػقيا الذخعية في الحخية والكخامة ,وفي ىحا
الدياق لع ُيدتبعج األدغع مغ وجػد حل لسذكمة فمدصيغ التي تدداد يػم ا بعج يػم ,وتُذكل خصػرة كبيخة في الذخق األوسط ميجدة

بحلظ سالمة العالع اجسع ,و تسثل الحل باالعتخاف بحقػق الذعب الفمدصيشي السذخوعة ,وبيغ بأن عمى السجتسع الجولي أن
يدعى عمى حل ىحه السذكمة التي مزى عمييا أكثخ مغ عذخون عاما ( جخيجة العسل التػندية.) 1970 ,
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وأكج الديج الحبيب بػرقيبة األبغ عمى أثخ الديارة التي قام بيا الى ألسانيا األتحادية في  12أذار عام ,1970عمى
الػضع في السغخب العخبي خاص اة ومشصقة البحخ الستػسط عام اة ,وانعكاسات أزمة الذخق األوسط عمى تػازن القػى في السشصقة,
ال سيسا مشصقة البحخ الستػسط ,مؤكجا عمى ضخورة حل نداع الذخق األوسط حالا سخيعا يقػم عمى أساس العجل ,وذلظ لسا ليحه
األزمة مغ عػاقب وخيسة عمى مشصقة الذخق األوسط ,أذ أن ما حجث في السشصقة الحي كان الذعب الفمدصيشي ضحيتيا وتمظ
السطمسة كانت مغ وجية نطخ الحكػمة التػندية ال يسكغ تدػيتيا ,وإيقاف الشداع في الذخق األوسط ,دون أن يطفخ الذعب
حقػقو السذخوعة ( الذاذلي.) 2003 ,
الفمدصيشي بالحل الجحري والشيائي والحرػل عمى
ُ
يتزح مغ ىحا مجى سعي الحكػمة التػندية ,في وضع حمػل لمقزية الفمدصيشية  ,مشتيده كل الفخص ,لقاء أو
زيارة أو اجتساع مع الحكػمة األلسانية ,األ وشخحت القزية الفمدصيشية ,عمى الخغع مغ السػقف السحايج أللسانيا.
وخالل األزمة العالسية لمشفط التي حجثت عمى أثخ حخب تذخيغ  ( 1973شامية ,1970 ,ص -1122
 ,) 1123بيغ العخب واسخائيل واستخجام الجول العخبية الشفط كدالح في السعخكة ضج الجول التي أبجت تأييجىا (إلسخائيل) ,اذ
كان لتشفيح قخار (الشفط سالح في السعخكة) مغ قبل الجول العخبية السشتجة لمشفط ,األثخ الكبيخ عمى دول العالع كافة ,اال أن
الخئيذ بػرقيبة أكج بعج خخوجو مغ قرخ اإلليديو الفخندي في  12كانػن األول  ,1973بعج مقابمة مع الخئيذ الفخندي جػرج
بػمبيجو ( )George Pompidouقائالا " :فخندا وألسانيا األتحادية وبخيصانيا والشسدا ,لغ تعاني مغ نقز في الشفط ىحا العام " (
جخيجة الشيار المبشانية ,)1973 ,أراد الخئيذ التػندي مغ ىحا الترخيح أن يؤكج بأن ىحه الجول األربعة لغ تتعخض لستاعب ؼيسا
يتعمق بأمجادىا بالشفط خالل األشيخ السقبمة في عام 1974 ,وحرل الخئيذ التػندي عمى تأكيج ليحا الترخيح بعج االتفاق الحي
حرل بيغ كل مغ الخئيذ التػندي و الخئيذ الجدائخي ىػار بػمجيغ و الخئيذ الميبي معسخ القحافي ىاتؽي ا ( جخيجة العسل
التػندية.) 1974 ,
في ضل تصػر األوضاع الدياسية في مشصقة الذخق األوسط عمى أثخ حخب تذخيغ األول  ,1973اتفقت كل مغ
ألسانيا األتحادية  ,والجسيػرية التػندية عمى ضخورة أيجاد قاعجة متيشة في نصاق الحػار العخبي األوربي ُيداعج عمى تػسيع
نصاق التعاون بيغ بمجان السجسػعة األوربية والبمجان العخبية عمى مجى شػيل مغ أجل أحالل سمع دائع في مشصقة الذخق األوسط,
كان ىحا االتفاق عمى أثخ الديارة التي قام بيا الديج ىاند جػزغغ ؼيذشافدكي ,كاتب الجولة البخلساني الى تػنذ في  31أيار الى
الثاني مغ حديخان عام  ,1974بسػجب دعػة وجيت لو مغ قبل الحكػمة التػندية (جخيجة العسل التػندية.) 1974 ,
وعمى أثخ ىحه الديارة في  31أيار  ,1973أكج الصخفان عمى أجخاء حػار بيغ الجول العخبية واألوربية لسشاقذة
الػضع في الذخق األوسط ,كسا أكج الصخفان عمى ضخورة أيجاد قاعجة متيشة في نصاق الحػار العخبي األوربي ,لسا لو مغ أثخ مغ
تػسيع نصاق التعاون بيغ بمجان السجسػعة األوربية والبمجان العخبية وعمى مجى شػيل مغ جل إقخار الدمع الجائع في مشصقة الذخق
األوسط ( شامية ,1969 ,ص.) 5
خامدا :العالقات التػندية -األلسانية عمى مدتػى التشطيسات الحدبية في كال البمجيغ
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حخصت الحكػمة التػندية عمى أقامو عالقات جيجة مع ؾيادة الحدب األشتخاكي الجيسقخاشي األلساني ,ففي الثالث
مغ كانػن الثاني عام  ,1969از ار ىاند جػزغغ ؼيذشافدكي االميغ العام لمحدب االشتخاكي الجيسقخاشي االلساني ووزيخ االقتراد
الدابق ( جخيجة الحياة المبشانية ,)1969 ,وأجتسع مع الخئيذ التػندي الديج الحبيب بػرقيبة ,مغ أجل التعاون بيغ الحدب
األشتخاكي الجيسقخاشي األلساني والحدب االشتخاكي الجستػري التػندي الحاكع ( جخيجة العسل التػندية ,) 1969 ,وكانت تػنذ
محط أعجاب الديج ؼيذشا فدكي في ميجان التشسية ,وكان ىجف الديارة تصػيخ االتراالت بيغ الحدب األشتخاكي الجيسقخاشي وبيغ
الحدب االشتخاكي الجستػري التػندي الحاكع ( شامية ,1970 ,ص.) 1123 -1122
تػالت الديارات والمقاءات بيغ الحدب األشتخاكي الجيسقخاشي األلساني والحدب األشتخاكي الجستػري التػندي ,ففي
أيار عام  ,1970حزخ الديج الحبيب بػرقيبة األبغ األميغ العام السداعج لمحدب األشتخاكي الجستػري الحاكع ,مؤتس اخ لمحدب
األشتخاكي الجيسقخاشي األلساني في مجيشة ساربخوك األلسانية ,عبخ خالليا عغ مذاعخ األخػة والرجاقة التي يكشيا لمحدب
األشتخاكي الجستػري التػندي الحاكع ,كسا أبجى ارتياحو لمفعاليات أذ قال" :أن أشغال مؤتسخ الحدب الجيسقخاشي األلساني ارتكدت
أساس ا عمى الفعالية والػاقعية وىسا صفتان ليدتا غخيبتيغ عشا بل العكذ فأنيسا مختبصتان ارتباشا وثيق ا بعسمشا وبحلظ أدركشا أن
االغمبية تشطع ىحيغ السبجئيغ عشجما تخزع بعس السبادرات الى العاشفة الجامحة" ( السرجر نفدو ).
وىكحا أسيست ىحه العالقات في تصػيخ مدتػى التعاون عمى اختالف أشكالو و مياديشو بيغ البمجيغ الرجيقيغ.
الخاتسة
في ضػء ما تع تقجيسو في سياق مادة الجراسة التي ركدت عمى تشامي العالقات األلسانية – التػندية بعج خخوج
ألسانيا مشكدخة مغ الحخب العالسية الثانية ,وترسيسيا ألعاده بشاء وضعيا االقترادي ,والدياسي دفعيا لالنفتاح الخارجي ,وأقامة
عالقات مع جسيع الجول السيسا األقترادية ,مجركة أن االقتراد ىػ مفتاح العالقات ومدتغمة بالػقت نفدو خخوج فخندا عجوىا
التقميجي مغ دول شسال افخيؿيا (دول السغخب العخبي) ,وسعي ىحه الجول لمتخمز مغ الديصخة الفخندية حتى ولػ كانت أسسية,
أو اقترادية ,أي سعييا ألثبات استقالليا الدياسي واالقترادي مسا أكجا ىحا السدعى ألسانيا ,التي عسمت عمى تقػية عالقتيا مع
تمظ الجول ومشيا تػنذ والتي عجتيا دولة ليا وزنيا في الذسال االفخيقي ,فدعت ألقامة عالقات وفق مدتػيات متعجدة ,وفي
جسيع السجاالت وبالتالي أدى نسػ ىحه العالقات وتصػرىا لتػحيج مػاقف الجولتيغ في أغمب القزايا الجولية ,وحتى في حالة
اختالف السػاقف ,لع يؤدي ذلظ لقصع العالقات بيغ الصخفيغ ,بل لع يجعمػا ذلظ سببا لتػتخ العالقات بيشيسا ,بالعكذ مغ ذلظ
ازدادت تمظ العالقات قػة ,وتراعجا وعمى مختمف السدتػيات.
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