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  م2003 ا����ب ا������ وا��أي ا���م 	� أ������
  

  :مقدمة

   أملانيا دوليا قبيل احلرب-1

مل تعد أملانيا عند اندالع احلرب على العراق هـي        
نفسها أملانيا يف حقبة احلرب الباردة، وعلى وجه التحديد         
مل تعد نوعية ارتباطها حبلف مشـال األطلـسي بزعامتـه         

 فمند إعادة توحيد شـطري      ؛األمريكية كما كانت عليه   
 أصبحت نقطة الثقل    -بعد ايار املعسكر الشرقي   -أملانيا  

األكرب يف السياسة اخلارجية األملانية تتمثـل يف االحتـاد          
األورويب وتطويره، إىل جانب االحتفـاظ باالرتباطـات        

ومع وصـول االتـئالف بـني الـدميقراطيني         . األطلسية
زبني كان لسنوات   وكال احل -  للحكم االشتراكيني واخلضر 

ـ        ا للـسياسات   عديدة يف حقبة احلرب البـاردة معارض
 ازداد التركيز على املـسرية األوروبيـة، إىل         -األطلسية

جانب احلرص على تثبيت دور جديد ألملانيا على الصعيد         
 ا    ا، وقد   الدويل أيضا بعد وحدمبا  ؛استعادت كامل سياد 

ا ل اقتـصادي  يتجاوز حدود ما سبق تثبيته يف هـذا اـا         
1(اومالي(.  

اليت و-املشاركة األملانية يف مهام عسكرية دولية       و
   أصـبحت   -ا يف احلرب الباردة   كانت شبه حمظورة سياسي 

مطلب ا سياسي ا أملاني ا، وتطورت هـذه املـشاركة      ا وغربي
من بعثات   ؛ات من القرن العشرين   يا خالل التسعين  تدرجيي 

عد كما  كة دعم عن ب    ومشار ،طبية كما كان يف كامبوديا    
 إىل مشاركة مباشـرة دون      ،كان يف حرب اخلليج الثانية    

مهمة قتالية يف بداية حرب البلقان، مث املشاركة يف املهمة          
حتت قيادة حلف مشال األطلـسي يف احلـرب         -القتالية  

  .حول كوسوفا -األطلسية ضد صربيا

 احملـرك األول    -إىل جانب فرنسا  -وكانت أملانيا   
 -األمينواخلارجي والعسكري   -تميز السياسي   لسياسة ال 

 فمعظم اخلطـوات الـيت   ؛عن الواليات املتحدة األمريكية 
    اية احلرب الباردة    متت خالل اثين عشر عام بدأت  ؛ا بعد 

 سواء على صعيد تكـوين قـوة        ؛نواا األوىل يف البلدين   
عسكرية أوروبية خارج نطاق حلف مشال األطلـسي، أو         

الصناعة العسكرية األوروبية يف امليادين     على صعيد تطوير    
اليت كان االعتماد فيها على الصناعة األمريكية، أو علـى          
صعيد التركيز على عنصر التميز الـسياسي واألمـين يف          

 ابتداء من اتفاقية ماسـترخيت      ؛خطوات الوحدة األوروبية  
م، وانتهاء بآخر مرحلة من مراحل التوسـعة      1992عام  
 يف االحتـاد    اعـضو  دولـة    )25( دولة إىل    )15(من  

  .األورويب

مـن زعمـاء احلـزب      (ويقول فريديرك مريتس    
النظرة إىل األحداث التارخيية عامي     ": )املسيحي الدميقراطي 

ا مدى ارتباط املسألة األملانية      توضح أيض  1990و1989
إن االنـدماج   . باملسألة األوروبيـة يف املاضـي وإىل اآلن       

لينا حنن األملان مسألة قائمة بـذاا  األورويب مل يكن بالنسبة إ    
  .)2("على اإلطالق

-على أن التحرك األملـاين يف إطـاره األورويب          
  والذي وجد انتقاد ن باستمرار  ا واحتجاجكان  -ا أمريكيي 

 فالعالقات الوثيقة املتشابكة مع     ؛ إىل حد بعيد   حتركًا حذراً 
ال سـيما يف امليـدان      -الواليات املتحـدة األمريكيـة      

 ال تسمح بأن يصل التميـز األورويب        -قتصادي واملايل اال
إىل مستوى املواجهـة املباشـرة، علـى أن الـسياسات        

ا من املنظمـات  انسحاب(ات امليالدية  ياألمريكية يف التسعين  
 علـى مـشروع الـدرع       واالتفاقات الدولية، وإصراراً  
ا يف اجتاه السيطرة على منابع      الصاروخي، وحتركًا ملحوظً  

 وهو ما وصل إىل أقصى مداه، مع        ؛ق إمداداته النفط وطر 
 والرئيس األمريكي جورج بوش     "احملافظني اجلدد "استالم  

ـ  )االبن مقاليد السلطة    مبثابـة إشـارات حتـذير       ت كان
" احملـافظني اجلـدد   " ال سيما وأن خمططات      ؛لألوروبيني

 -ال تراعـي مـصاحل األوروبـيني      -لفرض هيمنة دولية    
 عديـدة يف أملانيـا      اسات در  وموضوع أصبحت معروفةً 

 ويف مقدمتها احليلولة بأي مثن      ؛والدول األوروبية األخرى  
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 -ال سيما أملانيا واليابان   -دون أن تكون أي دولة أخرى       
      ا، وأن  قادرة على منافسة الواليات املتحدة األمريكية عاملي

-تكون اهلوة العسكرية بينها وبني أي قوة دولية أخـرى           
ومن ذلك  . كرب من أن ميكن جتاوزها     أ -كاالحتاد األورويب 

 ؛ بصورة متتابعة "كاسلجامعة  "ما تنشره على سبيل املثال      
الواليـات املتحـدة    ": يف باب بعنـوان   -فنجد من ذلك    

 عشرات البحوث   -"األمريكية ودورها يف السياسة الدولية    
عـرب  " احملافظني اجلدد "واملقاالت التحليلية عن سياسات     

 ومن عناوينها على سـبيل      ؛ىت اآلن ات امليالدية ح  يالتسعين
األولويـة  " و ،"نشر القوات املسلّحة يف أحناء العامل     ": املثال

حرب الواليات املتحـدة    " و ،"املطلقة للسيطرة على اخلليج   
اإلمربيالية والقـانون   " و ،"األمريكية من أجل هيمنة مطلقة    

 تتحول  اأمريك" و ،" اإلمربيالية واحلرب  :أمريكا"و ،"الدويل
  .)3(وغريها "ولة غري قانونيةإىل د

 الرأي العام األملاين ومناهضة العوملة-2

مع ترسيخ سياسة االنفراج، فالوفاق الـدويل، مث        
 تراجعت بشكل ملحوظ حركـة      ؛ايار املعسكر الشرقي  

األوروبية، اليت كانت موجهة يف الدرجة األوىل       " السالم"
ـ     .ضد سياسات املواجهة األطلسية    ة  ولكن ظـاهرة العومل

وانطالق دفعاا األكرب من جانـب الواليـات املتحـدة        
األمريكية، ووصول آثارها السلبية إىل فئات عريضة مـن         
اتمعات األوروبية؛ كل ذلك أوجـد حركـة مـضادة        
أصبحت يف هذه األثناء معروفة حبركة مناهضة العوملـة،         

      ماة البيئـة   واليت يعتربها املراقبون شبيهة بوالدة حركة ح
ات امليالدية، ويرصدون بلـوغ     يالسالم يف السبعين  وحركة  
 حجما أوسع   - على مستوى الرأي العام العاملي     -تأييدها

نطاقًا مما وصلت إليه أحزاب اخلضر يف هذه األثناء، وعبر          
 أثنـاء نـدوة     -عن ذلك الناقد األمريكي بنيامني بـاربر      

:  بقولـه  -استضافه فيها حزب الدميقراطيني االشتراكيني    
ة احلقيقية للخصخصة هي يف اية املطاف شن حـرب         الغاي"

      ا ضد الدولة، ولكنها    على صيغة احلق العام؛ ليست هي حرب
حرب ضد الرأي العام، ضد العامة، حرب ضـد األسـس           

  .)4("املشتركة اليت جتمعنا معاً

 اقترنت حركـة  -على وجه التخصيص -يف أملانيا   
 ؛الرأي العام مناهضة العوملة مبعارضة متزايدة على مستوى       

والسيما األسلحة  -الستمرار وجود أسلحة الدمار الشامل      
 باإلضافة إىل القواعد العسكرية األمريكية الكربى       -النووية

 ومع ظهور اسـتهداف الـسياسة       .على األرض األملانية  
األمريكية مناطق عاملية أخرى بعد ايار االحتاد السوفيييت؛        

ام األملاين مع البلدان    تصاعدت نسبة التعاطف يف الرأي الع     
 اهليمنة األمريكيـة  "ا، واتسع نطاق معارضة     النامية عموم" 

من جهة، كما اتسع من جهة أخـرى نطـاق احلملـة            
 واليت اعتمدت علـى وصـف هـذه         ،األمريكية املضادة 

  .)5("عداء لألمريكيني"املعارضة بأا 

على أن حدث التفجريات يف نيويورك وواشـنطن      
يف جتاوز تلـك املرحلـة، وظهـور        ساهم إىل حد كبري     

عنـصر   أحدمها   ؛عنصرين رئيسيني يف الرأي العام األملاين     
، وثانيهما  "الضحية"التعاطف مع األمريكيني وهم يف موقع       

مبـا فيهـا   -اخلوف املتصاعد من استهداف دول أوروبية      
 بعمليات مشاة؛ وهو مـا سـامهت يف تعزيـزه           -أملانيا

وقف املعلن علـى لـسان      اإلجراءات الرمسية، وكذلك امل   
التضامن املطلق  "املستشار األملاين جريهارد شرودر بتأكيد      

، كما عبر عن ذلك يف يوم       "مع الواليات املتحدة األمريكية   
  .التفجريات نفسه أمام الس النيايب يف برلني

      ا على أن مفعول حدث التفجريات اضمحل سريع
يف حرـا   - بعد أن جتاوزت الواليات املتحدة األمريكية     

الرد العـسكري علـى عمـل       " حدود   -ضد أفغانستان 
يف " الـشفافية "، وامتنعت عـن اتبـاع سياسـة       "إرهايب

التحقيقات حول احلدث والتعامل مـع املتـهمني بـه،          
     ـم     باإلضافة إىل أسلوب التعامل مع م تم وزجن أسر

وتوجد . يف جوانتانامو من مقاتلي طالبان وتنظيم القاعدة      
دة للغاية على هذا التبدل السريع يف موقـف         شواهد عدي 

؛ وهو مـا    "احلرب ضد اإلرهاب  "الرأي العام األملاين من     
 وعلـى   ،يسري على املقاالت اإلعالمية شـبه اليوميـة       

 2001الدراسات املنهجية التخصصية، طـوال عـامي        
  .)6 (؟م2002و
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أثر االنتفاضة والواقع العريب على الرأي العـام       -2
  األملاين 

ين من قبـل حـدث      ح الرأي العام األملا   لقد أصب 
 ملعارضة السياسات األمريكيـة علـى       االتفجريات، متهيئً 

ورويب باإلصـرار   نطاق واسع، وساهم يف ذلك املوقف األ      
  قدم يف االتفاقات الدولية اليت ترفض واشنطن       اعلى املضي 

 كما كان مع اتفاقية     ؛شاركة فيها أو تعمل على عرقلتها     امل
 األرضية، واالتفاقية العاملية حول املناخ، مث       مكافحة األلغام 

علـى أن انـدالع   . ميثاق تأسيس احملكمة اجلنائية الدولية   
 بتفصيل أوسع   -االنتفاضة ووصول أخبارها إىل األوروبيني    

اإلسـرائيلية  -بكثري مما كان يف احلـروب العربيـة       ا  نطاقً
 أضـاف   -م1987أو يف إطار انتفاضة عـام       ،  السابقة
األمهية الزدياد حجم املعارضـة للـسياسات       ا بالغ   عنصر

األمريكية يف املنطقة العربيـة واإلسـالمية علـى وجـه          
التخصيص، وظهر ذلك بصورة خاصة أثناء املظـاهرات        

 وشارك فيها عشرات األلـوف      ،اليت عمت املدن األملانية   
  .)7(م2001خالل النصف األول من عام 

   للسياسات ا بدأ االنتقاد العلين     منذ ذلك احلني أيض
واملمارسات اإلسرائيلية يزداد وينتشر بشكل واضح، ويف       
الوقت نفسه تسعى اجلهات اليهودية للربط بني ذلك وبني         

ال " هذا االنتقاد املتصاعد     .بالعداء للسامية التهمة التقليدية   
ـ     ،يقتصر على أملانيا فقط    ا، وقـد    بل يشمل أوروبا عموم

ـ    -ازدادت    11ة، وضـربات    بعد اندالع االنتفاضة الثاني
 املواقف واألحداث املعادية للسامية، كمـا       -سبتمرب/ أيلول

أن األوساط السياسية واإلعالمية أصبحت تنشط يف هـذا         
االجتاه بوضوح، وشهدت الدراسات املنهجية هلذه الظاهرة       

ازدهار8(.."اا كبري(.  

رغم التراجع املرصود على هـذا الـصعيد أثنـاء     
ـ    الشهور األوىل اليت تلت ح     ورك دث التفجريات يف نيوي

 بدأ التعويض عنه من خـالل       ؛م2001وواشنطن عام   
ظهور اآلثار اإلنسانية حلصار العراق، وظهور اسـتهدافه        

وقـد  . ا، إىل جانب ذكر الصومال لفترة من الزمن       أمريكي
 أن تـبين    -كالسياسة الفرنسية –حاولت السياسة األملانية    

لفتـرة، إال أن    بعض اجلسور للمنطقة العربية يف تلـك ا       
الـيت أعطـت األولويـة املطلقـة        -السياسات العربية   

 أظهرت عدم جدوى هذه     -لالرتباطات بالدولة األمريكية  
  .احملاولة يف تلك املرحلة

وسبق أن وقفت أملانيا ودول أوروبيـة أخـرى          
 اليت طرحت منـذ     ؛ا من السياسة األمريكية   ا معارض موقفً

كما ( " عدو بديل  اإلسالم"سقوط املعسكر الشرقي شعار     
ورد على لسان ديك تشيين، وكان يشغل منصب وزيـر          

 علـى أن    .)9()الدفاع يف عهد الرئيس جورج بوش األب      
األوروبية مل تصل آنذاك إىل مرحلـة       /العالقات األمريكية 

تسمح مبعارضة فعالة للمساعي األمريكية الالحقة، الـيت        
 يف  وصلت إىل ترمجة هذا الشعار إىل إجـراءات مباشـرة         

تطوير مهام حلف مشال األطلسي، وتـشكيالت قياداتـه        
- عالوة على أن صانعي القـرار األورويب        ،)10(العسكرية

 يف عـام    بثـورة الطلبـة   من جيل ما يعرف يف الغـرب        
اخلـوف مـن   " مل يكونوا قط خارج نطـاق   -م1968

 ا مع األمريكيني  ؛ وإن بقي اخلالف قائم    "الظاهرة اإلسالمية 
  .مل معهاحول أساليب التعا

  

  :خلفيات املعارضة األملانية للحرب واستمراريتها

رفض احلرب بني املعركة االنتخابيـة واملـصلحة        - 1
 :األملانية

رغم أن اإلعالن الرمسي لرفض السياسة األمريكية       
 أثنـاء املعركـة   -ألول مـرة -جتاه العراق قد ظهر بقوة      

ال م، 2002االنتخابية يف أملانيا يف النصف الثاين من عام        
. ن هذا املوقف كـان ألغـراض انتخابيـة        إيصح القول   

وصحيح أن هذا قد تبني للعيان بعد االنتخابـات وعـدم         
       حدوث أي تغيري على املوقف األملاين الرافض رفض ا ا قاطع

للحرب وللمشاركة فيها وإن صدر عن ذلك قـرار مـن           
جانب جملس األمن الدويل، إال أن الرفض األملاين سـبق          

اد األخرية للحرب، وظهر عنـدما طرحـت        مرحلة اإلعد 
ا بعد  ا تالي ا عسكري الواليات املتحدة األمريكية العراق هدفً    
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 يف مطلع عام    "احلرب ضد اإلرهاب  "أفغانستان من أهداف    
  .)11(م2002

كالسياسات الغربيـة   -إن السياسة األملانية تقوم     
 ومع أن التعليل    . على تقدير املصاحل الذاتية أوالً     -األخرى

رمسي ملعارضة حرب العراق اقتصر على إبـراز جـانبني     ال
 أن فتح جبهة أخرى يف العراق يضعف جبهـة          : مها ؛اثنني

قبل حتقيق أهدافها، وأن الوسـائل   " احلرب ضد اإلرهاب  "
 أسـلحة   السياسية عرب األمم املتحدة لتجريد العراق مـن       

  .الدمار الشامل مل تستنفذ

ة يف السياسة   ن الرجوع إىل العناصر األساسي    ال أ  إ
  :األملانية يؤكّد وجود أسباب جذرية أخرى يف مقدمتها

خطورة استكمال السيطرة األمريكية على منـابع        ) 1(
النفط اخلام وخطوط نقله إىل الغرب، كما ظهر مـن    

-معظم مواقع التحركات العسكرية واالقتـصادية       
 ما بني منطقة قـزوين،      -ات امليالدية يخالل التسعين 
  .ا أفغانستانخريوالبلقان، وأ

ازدياد احلرص األملاين واألورويب على نظام عـاملي        ) 2(
 -كضمان للسالم واألمن الدوليني   -متعدد األقطاب   

ال سيما بعد ظهور عزم واشنطن على جتاوز أرضـية          
القانون الدويل، وبالتايل ضوابط النظام العاملي القائمة       

  .منذ احلرب العاملية الثانية

وكذلك الدول األوروبية األخـرى؛     ،  امع أن أملاني  ) 3(
ال " منع انتشار أسلحة الدمار الـشامل     "تتبىن سياسة   

ا  فقد كان واضح   ؛سيما يف املنطقة العربية واإلسالمية    
 عدم صحة اعتبـار     -للسياسيني على األقلّ  –ا  مسبقً

 وهذا ما يؤكد أن     .ا لشن حرب ضد العراق    ذلك سبب 
 باألهـداف  الرفض األملاين انطلق من رفض القبـول   

األمريكية احلقيقية يف املنطقة ااورة ألوروبا؛ وهـي        
األهداف اليت ظهرت معاملها مـن خـالل سياسـة          

 .واشنطن يف قضية فلسطني وجتاه العراق

من خلفيات سياسة التميـز الـسياسي واألمـين         ) 4(
األورويب تأثري ما بدأ تنفيذه أمريكيا على األوروبيني،        

احملـافظني  "ضمنته وثـائق    وعلى وجه التحديد ما ت    
 بصدد نشر القواعد العسكرية األمريكية على       ؛"اجلدد

امتداد املنطقة ما بني جنوب القوقاز والعراق؛ وهو ما         
 اا مفروضلى أرض الواقع إىل ما يشبه حصار      يتحول ع 

يف اجلوار اجلغرايف املباشر ألوروبا، رغم أن األهداف        
بطبيعة احلـال إىل    الرمسية األمريكية املعلنة ال تتطرق      

 . أمن احللفاء األوروبيني" ديد"

 :الشعيب احلكومة واملعارضة واملوقف -2

ــة  ــات األمريكي ــن اخلالف ــة، /مل تك األملاني
ألوروبية عموما غائبة عن الساحة الـسياسية       ا/واألمريكية

األطلسية قبل حرب احتالل العراق، ولكنها برزت للعيان        
 بقوة ما كـان     ارب أيض من خالهلا، كما أبرزت احل    بقوة  

معروفًا من قبل بصدد وجود اجتاهني رئيسيني يف أوروبـا          
أحدمها يعطي األولويـة     ؛ا، ويف كل بلد على حدة     عموم 

للتحالف القائم مع الواليات املتحدة األمريكية منذ احلرب        
" الزعامـة االنفراديـة  "العاملية الثانية، وال يرى مشكلة يف  

أن هذه الزعامة اليت كانت تتحرك      األمريكية، والثاين يرى    
 أصبحت تتحـرك  ؛حيقق مصاحل مشتركة للدول الغربية مبا  

يف خدمة املصاحل األمريكيـة فقـط، ودون أن تـضع يف        
 أو حتقيق املنافع للدول احلليفـة       ،اعتبارها إحلاق األضرار  

  ".سابقاً"

من احتاد احلزبني   -يف أملانيا تتبىن أحزاب املعارضة      
، وحزب الدميقراطيني   )قراطي واالجتماعي الدمي(املسيحيني  

 االجتاه األول؛ وهو ما ظهر يف رفـض موقـف       -األحرار
حكومة املستشار األملاين شرودر، وإن تطورت مـضامني        

يف أملانيـا،   " املعركـة االنتخابيـة   "الرفض ما بني مرحلة     
  . واإلعداد األخري للحرب، مث أثناء احلرب وبعدها

ىل إىل أن سـائر     ويعود ذلـك يف الدرجـة األو      
باإلضـافة إىل   -عمليات اسـتطالع الـرأي يف أملانيـا         

 يف 70 أكدت أن ما ال يقـل عـن         -املظاهرات الشعبية 
املائة من السكان يعارضون سياسة احلرب األمريكية، وقد        

ومن األمثلـة علـى     . ظهر ذلك بوضوح يف وقت مبكر     
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عمليات استطالع الرأي املتوالية من تلك الفترة التحليـل         
 استطالع الرأي   لتفصيلي الذي قامت به كربى مؤسسات     ا

 فذكرت أن عمليـات اسـتطالع الـرأي         ؛األملانية إمينيد 
أسفرت عن معارضة شن حرب ضد العـراق مبعـدالت          

، وبقي هذا املوقـف  )12( يف املائة91 و73تراوحت بني  
م؛ ومن 2003الشعيب على حاله أو ازداد نسبيا حىت عام     

تقرير من  "نامج التليفزيوين املعروف     ما نشره الرب   ذلك مثالً 
 يف 80م، وظهر فيه معارضـة    4/4/2003يوم  " برلني

   ا للحرب، وتنخفض هذه النسبة بني      املائة من األملان عموم
  .)13( يف املائة67أنصار املعارضة املسيحية إىل 

وهذا مما جعل انتقاد املعارضـة مقتـصرا علـى          
ولـيس  -ملانيـة   املتبع من جانب احلكومة األ    " األسلوب"

 وعلى وجه التخصيص رفـض املـشاركة يف         -املضمون
احلرب وإن صدر عن ذلك قرار من جملس األمن الدويل،           
إال أن هذا املوقف حتول إىل املطالبة الرمسية مبشاركة أملانيا          

يف العراق بعد احتالله؛ مما     " ترسيخ االستقرار "عسكريا يف   
كومة أو علـى    مل جيد جتاوبا يستحق الذكر من جانب احل       

من جهة أخرى مل تتجـاوز املعارضـة        . املستوى الشعيب 
حدود إعالن موقفها، فلم يتحول ذلك وفـق املعطيـات          

ضد " محلة سياسية "املرصودة على صعيد الرأي العام، إىل       
 .حكومة جريهارد شرودر

  : حدود تطور املوقف األملاين بعد االحتالل-3

 ا للحـرب  دون التخلي عن املوقف الرئيسي؛ رفض
نفسها، ورفضا للمشاركة يف القـوات العـسكرية الـيت      

 بـدأ   ؛تتزعمها الواليات املتحدة األمريكية بعد االحتالل     
 :التغيري يظهر يف السياسة الرمسية األملانية علـى صـعيدين   

األملانيـة،  /رأب الصدع يف العالقات األمريكية     -أحدمها
إىل األمـم    دعم حماوالت العودة بقضية العراق       -وثانيهما

املتحدة، وربط إعادة االستقرار وإعادة اإلعمار يف العراق        
  .بذلك

باإلضافة إىل املقاومة العراقية الشديدة لالحـتالل،    
ساهم ظهور عدم صحة اختاذ أسلحة الدمار الشامل ذريعة         

     للحرب يف دعم املوقف األملاين داخلي ا، كما ساهم   ا ودولي
 املباشـرة علـى     يف التعجيل يف اسـتئناف االتـصاالت      

 فبعـد   ؛املستويات السياسية العليا بني برلني وواشـنطن      
اقتصارها على وزراء اخلارجية والدفاع، أمكن ترتيب مثل        
هذه االتصاالت بني املستشار األملاين والرئيس األمريكي،       

 ختفيف حدة التـوتر مـع       كما حاولت السياسة األملانية   
رب للمـشاركة    من خالل إبداء استعدادات أك     ؛األمريكيني

يف املهام العسكرية يف أفغانستان على وجه التخـصيص،         
وكذلك يف مضاعفة حدة احلملة اليت بدأت سابقًا حتـت          

  . )14("احلرب على اإلرهاب"عنوان 

 ورغم أن العنصر االقتصادي دائـم احلـضور يف        
 إال أن حكومـة بـرلني       ؛صناعة القرار السياسي األملاين   

ـ    جتنب إعطائه موقع     عمدت إىل  إىل أن   االـصدارة علن ،
بدأت املواقف األمريكية تربط ما بني إلغاء قـسط مـن           
الديون على العراق، وبني توزيع العطاءات االقتـصادية يف   

 وهو ما أوجد أرضية جديـدة       ؛إطار إعادة إعمار العراق   
إلعادة العالقات الثنائية إىل طبيعتها نسبيا، وساهم يف ذلك       

تعدادها ملشاركة جزئيـة يف     أيضا إظهار حكومة برلني اس    
كتـدريب  (جماالت قريبة من امليدان األمـين يف العـراق       

قيادات الشرطة العراقية، وإرسال بعثة طبية عـسكرية إىل         
 دون أن تسقط املطالبة األملانية بأن توضع مرحلـة   )العراق

إعادة اإلعمار وما يرتبط ا من إعادة االستقرار السياسي         
 من دولـة    عال لألمم املتحدة، بدالً   واألمين؛ بتثبيت دور ف   

  .االحتالل األمريكية

  :توقعات مستقبلية للموقف السياسي األملاين -4

ال ينبغي النظر يف املوقف األملاين يف قضية العـراق    
وما ميكن أن يتطور إليه يف املستقبل املنظور مبعـزل عـن           

للسياسة األملانية؛ فقضية العراق مل     " االستراتيجية"األبعاد  
تتخذ مكاا يف السياسة األملانية كحدث إقليمي حمـدود         
النتائج، من بني أحداث عديدة تلتقي عليها املصاحل الغربية         

 وإمنا اكتسبت القضية أمهيتها من حيث إا متثل         ؛أو تفترق 
 داخـل   ؛االغربية عموم /مفصالً يف تطور العالقات الغربية    

. رويبنطاق حلف مشال األطلسي، وداخل االحتـاد األو        
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 مل يقع اخلالف بـني الواليـات املتحـدة          :وبتعبري آخر 
األمريكية من جهة، وأملانيا باإلضافة إىل فرنسا وروسـيا         

 إمنا  ؛وسواها من جهة أخرى بسبب قضية العراق حبد ذاا        
تزامن وقوع حدث احلرب مع وصول العالقات عرب احمليط         
األطلسي إىل مرحلة كان ال بد معها من نشوب اخلـالف    

  . كهذه احلرب؛على حدث كبري

-وتطور هذه العالقات األطلسية أخـذ جمـراه         
 يف اجتاه من العسري معه توقُّع أن تعـود          -ألسباب عديدة 

. هذه العالقات إىل ما كانت عليه يف حقبة احلرب الباردة         
صحيح أنه ال ينتظر أن يصل االحتاد األورويب إىل مرتبـة           

 عما بقي من ارتبـاط      "قريبا"تستغين  ؛  "قوة دولية عظمى  "
عسكري أمين مع الواليات املتحدة األمريكية، ولكن من        
املؤكد أن االحتاد األورويب يعمل على االستقالل بنفـسه         

 للتحقيق يف املدى املتوسط،     سياسيا وأمنيا، وأن هذا قابلٌ    
، ولن يغري من ذلك شـيئاً       رمبا يف حدود بضع عشرة سنة     

ديد على معارضـة كـل       اإلصرار األمريكي الش   استمرار
خطوة يف اجتاه التميز األورويب، مقابل اإلصـرار األورويب        

  .الفرنسية على املضي قُدما يف هذا االجتاه/بنواته األملانية

وتدرك أملانيا أن هذا اخلالف ال ينبغي أن يصل إىل       
مستوى املواجهة املفتوحة، بينما تبحث الواليات املتحدة       

 عن مرتكزات بديلة على     -علنا–ناء  األمريكية يف هذه األث   
األرض األوروبية، جنبا إىل جنب مع العمل على حتقيـق          

توسيع نطاق اهلوة العسكرية اليت تفـصلها عـن        " هدف"
  .)15( مبا فيها االحتاد األورويب؛القوى الدولية األخرى

على أن املوقف من قضية العراق ال يتـأثر فقـط           
 إمنا يرتكـز    ؛نية وتطورها األملا/بنوعية العالقات األمريكية  

أيضا على املنظور األورويب الذايت ملستقبل املنطقة العربيـة       
واإلسالمية ااورة، وهنا توجد نقاط عديدة، ال ختتلـف         

 األمريكية   األهداف األهداف األوروبية على صعيدها عن    
 للعمل على أن يبقى تطـور       ؛إال يف حدود الوسائل املتبعة    

 حدود معينة تقررها سلسلة مـن       أوضاع هذه املنطقة يف   
  :احملظورات باملنظور الغريب؛ أبرزها

  . امتالك أسلحة الدمار الشامل-

  . وصول التيار اإلسالمي إىل السلطة-

 خلل موازين القوى يف قضية فلسطني مبا يهدد الوجود          -
  .اإلسرائيلي

وقد ظهر التقاء األهداف مع اختالف الوسائل يف        
ـا    أ قبل- األملاين   الردعلـى الـصيغة     -ن يصبح أوروبي 

 ؛"الشرق األوسط الكـبري   "األمريكية األوىل حتت عنوان     
وجاء ذلك على لسان وزير اخلارجية األملـاين يوشـكا          

 الذي أكد على اجلوانب االقتصادية والثقافية مقابل        ؛فيشر
اجلانب العسكري الذي تريد واشنطن أن يبدأ بتحميـل         

 العراق؛ تكـون    حلف مشال األطلسي مهمة عسكرية يف     
  .)16( إىل مهام أخرى يف املنطقة العربيةمدخالً

سيخضع مستقبل السياسة األملانية يف قضية العراق       
 - لعنـصرين، مهـا أوالً     -ملا تراه املصلحة األملانية   طبقًا  –
يف املنطقة إىل   " اهليمنة األمريكية "لعمل على عدم وصول     ا

روبيـة،  درجة تضاعف ديد مسرية التميز والوحدة األو      
ـ " عدم وصول معارضتها إىل درجة توجِـد     -وثانيا ا فراغً

ميلؤه على وجه االحتمال ظهور قـوة ذاتيـة يف          " سياسيا
 قد تصبح يف مرحلـة الحقـة        ؛املنطقة العربية واإلسالمية  

مصدر خطر على أوروبا، بغض النظر عن طبيعـة هـذا           
  .اخلطر

وميكن فيما عدا ذلك تعداد كثري مـن األسـباب      
ت الـصحفية اليوميـة، ولكـن        يف التحليال  تتردد  اليت

 يف إطار ما متليه السياسة اليوميـة، ولـيس          يمعظمها بق 
كثـر   ما   ؛ومن ذلك . البعيد املدى " االستراتيجي"املنظور  

ـ        ؛ااحلديث عنه بصدد املخاوف األملانية واألوروبية عموم 
من أن يصل عدم االستقرار يف املنطقة ااورة إىل موجات          

جرة باجتاه أوروبا ال تستطيع استيعاا؛ ال سيما وأن         من اهل 
النظرة األوروبية البعيدة املدى تؤكد أن بلدان القـارة يف          

مبئات األلوف ملواجهة التطور    " مهاجرين"حاجة ماسة إىل    
السليب يف اهلرم السكاين ما بني القـادرين علـى العمـل      

ـ         ق واملتقاعدين، ويسري ذلك أيضا على ما يرتبط بتحقي
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منافع اقتصادية يف فترة زمنية حمددة؛ كما هو احلال بصدد          
  .احلصول على عطاءات ما من مشاريع إعادة اإلعمار

وكانت الصيغة اليت عربت عن املوقف األملـاين يف    
وعلى ضوء املقاومة املستمرة ضـد قـوات        -هذا اإلطار   

 هي عدم وجود مصلحة أملانية أو أوروبيـة يف          -االحتالل
تلحق بالقوة الدوليـة    " هزمية"ر إىل درجة    أن تصل األمو  
على أن ذلك مل مينع من أن تكرر احلكومة         . الرئيسية عامليا 

األملانية ثوابت النهج السياسي الذي اختذته بصدد قـضية         
 ويف مقدمتها التعجيل يف إاء االحتالل، وتثبيـت      ؛العراق

دور مباشر وفعال لألمم املتحدة، وهذا ما تكـرر ذكـره      
سان وزير اخلارجة األملاين يوشكا فيشر واملستـشار       على ل 

جريهارد شرودر، يف مناسبات عديدة، يف صيغة احلـرص         
أمريكيـة يف العـراق، بـسبب       " هزمية"على عدم وقوع    

اعواقبها على العامل الغريب عموم.  
  

 :الرأي العام األملاين ومعارضة حرب العراق

  :تعبئة الرأي األملاين يف حقبة احلصار - 1

 املعارضة للحرب ضد العراق على مستوى       كانت
ما بـني   - فطوال السنوات املاضية     ؛الرأي األملاين متوقعة  
 مل تنقطـع    - وحرب احتالل العراق   ،حرب اخلليج الثانية  

التقارير اليت تربز اجلانب املأساوي اإلنساين مـن قـضية          
العراق أثناء فترة احلصار الذي وقفـت وراءه الواليـات          

 إمنـا مل    ؛ة وبريطانيا يف الدرجـة األوىل     املتحدة األمريكي 
يقترن املوقف اإلنساين مبوقف مغاير بصدد النظام احلاكم        
يف العراق؛ فإىل جانب الدعوة إىل إاء احلصار ألسـباب          
إنسانية، بقيت الدعوة إىل البحث عن الـسبل األجـدى          

  .إلاء االستبداد

   ا بدأت البذور األوىل للتحـول      يف تلك الفترة أيض
 موقف الرأي العام األملاين جتـاه الواليـات املتحـدة           يف

 فلم تعد تكفي األسباب التقليديـة إلعطـاء         ؛األمريكية
 للعالقـات   -يف املشاعر والـتفكري واملواقـف     -األولوية  

 ؛ على حساب انتقاد السياسات األمريكية الدولية       ،الودية

ويف مقدمة تلك األسباب ما حصل عليه األملان من دعـم           
عد احلرب العاملية الثانية، وتوفري املظلة النوويـة        أمريكي ب 

  .األمريكية ألوروبا يف مواجهة اخلطر الشيوعي من الشرق

ات يخالل التسعين -لقد أصبح الرأي العام األملاين      
ا بصورة تلقائية ملوقف     متهيئً -من القرن امليالدي العشرين   

مريكية على املـستوى    األعسكرية  الطوات  اخلالرفض جتاه   
 بغض النظر عن املواقع اليت ميكن أن تـستهدفها،          ؛امليالع

وكان متهيئًا لرفض خطوة عسكرية ضد العراق بالـذات         
  .بسبب حجم املأساة اإلنسانية يف حقبة احلصار

وإىل جانب العوامل النامجـة عـن الـسياسات         
األمريكية نفسها، جتاه املنظمات الدولية يف امليادين الـيت         

هتمام الرأي العام األملاين أكثر     كانت على الدوام موضع ا    
خـرى   لعبت عوامـل أ    -كاأللغام األرضية -من سواها   

 بثورة االتصاالت التقنية اليت     ادورها يف االجتاه نفسه، بدءً    
ضاعفت إمكانات احلصول على املعلومات، وانتهاء بـأن        
اجليل احلايل يف أملانيا غري اجليل الذي عاصر الفترة التاليـة          

ة الثانية مباشرة، مبا كان فيها من مساعدات        للحرب العاملي 
أمريكية من جهة، وانتشار واسع النطـاق ملـا يـسمى           

  . من جهة أخرى"الطريقة األمريكية يف احلياة"

وإذا كانت عمليات استطالع الرأي هي املؤشـر        
الرئيسي املعتمد يف البلدان الغربية مبا فيها أملانيـا، ملعرفـة     

 فقد كان   ؛ن حدث من األحداث   موقف الغالبية الشعبية م   
ا من احملاوالت األمريكية للتأثري      أن كثري  من املالحظ مثالً  

على الرأي العام مل حتقق غايتها، وهذا مـا تـشري إليـه             
عمليات استطالع الرأي يف أملانيا عقب اعتقال الـرئيس         
العراقي السابق صدام حسني مباشرة، فأظهرت اسـتمرار        

 )80(يكية املرتبطة ا بنسبة     رفض احلرب والسياسة األمر   
  .)17(يف املائة على األقل

ويلفت النظر أن مناصري السياسات األمريكيـة        
 -رمبا لضعف حجـة تأييـد احلـرب       –وجدوا أنفسهم   

يركزون على انتقاد املعارضة العامة للسياسات األمريكية،       
 احلُجة"ا كانت   وهنا أيض "  ا عـن مناقـشة     بعيدة نـسبي
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االحتجاج، وتعميم احلـديث عـن       املعارضة و  "أسباب"
، على غرار ما يسمى     "عداء عام لألمريكيني  "رفض انتشار   

  ."عداء السامية"

ورمبا كانت هذه املخاوف يف حملها، وإن مل يقترن         
التحذير منها بالنظر املوضوعي يف أسباا، وقد برز حجم         

ـ       ا  املعارضة الشعبية الكبري للسياسات األمريكية عموم-
 عندما نشرت نتائج الدراسة     -ة العراق فقط  وليس يف قضي  

كليف االستطالعية الدورية اليت جتري كل مخس سنوات بت     
 )53( فأكدت أن أكثر من      ؛من مفوضية االحتاد األورويب   

ـ       ا يعتـربون الواليـات     يف املائة من سكان أوروبا عموم
مها " إسرائيل" يف املائة يعتربون     )59(املتحدة األمريكية و  

  .)18(وامها على األمن والسالم العاملينياألخطر من س

أثر حرب أفغانستان ومـسألة أسـلحة الـدمار          - 2
  الشامل

يسري على الرأي العام األملاين ما يـسري علـى          
املوقف السياسي الرمسي، من حيـث ظهـور املعارضـة          

أي منـذ اسـتالم     -للسياسات األمريكية يف وقت مبكر      
 -لطةالرئيس األمريكي جورج بوش االبن مقاليـد الـس        

ووضع قضية العراق على رأس أولويات السياسة اخلارجية        
  .األمريكية، مث طرح التفكري خبطوة عسكرية

على أن وقوع تفجريات نيويورك وواشنطن سبب       
 فلم يعد احلـديث يـدور حـول         ؛صدمة واسعة النطاق  

يف توجيـه ضـربة     " احلـق "معارضة أن يكون لواشنطن     
بل انتشر ما ميكـن     عسكرية لبلد من البلدان اإلسالمية،      

وصفه بالتسليم بأن الضربة العسكرية آتية ال حمالـة، وأن          
اخلطر الذي وصل إىل قلب املدن األمريكيـة، ميكـن أن           

ومن هنا فإن متابعة احلرب     . يصل إىل قلب املدن األوروبية    
 أدت  -ا فيهـا  مع املشاركة األملانية الحقً   –ضد أفغانستان   

 األهـداف األمريكيـة     يف البداية إىل تواري السؤال عن     
األبعد مدى من الرد العسكري على تفجريات نيويـورك         

    ا عن األطروحـات    وواشنطن، وبالتايل غاب احلديث أيض
اجلديدة يف السياسة األمريكية، بدًءا بإدراج قابلية استخدام     

، مرورا بطرح   "احلرب ضد اإلرهاب  "السالح النووي يف    
 عـسكرية  صيغة جديدة للحرب ال وجود فيهـا لقـوى       

متواجهة، وال حدود جغرافية أو موضـوعية واضـحة،         
  .وانتهاء باحلرب االستباقية

ولكن هذه األسئلة بالذات عادت سريعا لتطـرح        
على مستوى الرأي العام األملاين، مع إنكار إمكانية التسليم    

بشأن حقيقة حـدث    " الغامضة"باألطروحات األمريكية   
املرتبطـة باحلـد مـن     التفجريات، ومع انتشار املخاوف     
 وما ميكن أن يوصـل      ،احلريات الشخصية بتعليالت أمنية   

 عن  ، فضالً "احلرب ضد اإلرهاب  "إليه ذلك خارج نطاق     
التشكك يف املصداقية األمريكية نفسها بـصدد دعـاوى         
حقوق اإلنسان والدميقراطية علـى ضـوء األوضـاع يف        
جوانتانامو خاصة، وتعامل واشنطن مع أفغانـستان بعـد        

  .احلرب

      الحظ أن سائر ما سبق بعيد نسبيا عن قـضية    وي
العراق، أو مل يتخذ مكان الصدارة يف احلديث عن تعليـل    
حرب احتالله، ولكنه كان األرضية اليت سامهت يف انتشار       
معارضة احلرب، وعلى وجه التحديد سـاهم يف افتقـاد          
السياسة األمريكية مصداقيتها؛ وبالتايل عدم القبول بتربير       

نزع أسـلحة الـدمار الـشامل يف        "احلرب حتت عنوان    
 رغم أن هذا العنوان غري مطروح يف أملانيا أصالً        ".. العراق

وما يعنيه من جتريد خمتلف الـدول       " مشروعيته"من حيث   
 بل أصبح يف هـذه  ؛ رادعةأسلحة من -إال عددا حمدودا  –

وبتعـبري  . مسلَّم ا " هياتيبد"األثناء مما يطرح يف صيغة      
مل يكن الرأي العام األملاين يرفض شـن احلـرب          .. خرآ

 بـل كـان ال      ؛لتجريد بلد كالعراق من أسلحة متطورة     
 لشن يصدق االدعاءات األمريكية بأن هذا هو السبب فعالً      

  .)19(احلرب

وتكتسب معارضة انتشار أسلحة الدمار الـشامل       
   يف أملانيا بالذات موقع ؛اا خاص   ا على األقـل     إذ تعود جزئي

إىل حقيقة أن صناعة هذه األسلحة حمظورة يف أملانيا منـذ           
احلرب العاملية الثانية؛ فالدعوة إىل حظر انتشارها مـرتبط         

ا باملوقف املبدئي للمواطن األملاين على هذا الصعيد       عضوي .
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وهذا ما يبني أن السؤال املطروح يف قضية العراق، كـان           
حسبا ففقط من حيث األسلوب الواجب اتباعه دولي.  

ـ         ؛اوإذ يسري هذا األمر على الدول الغربية عموم 
فرمبا سامهت السياسة اإلعالمية العراقية نفـسها خـالل         

–الفترة اليت سبقت اإلعداد للحرب، يف أال تشهد أملانيا           
 ا كبرياً ا وإعالمي  سياسي  جداالً -والدول األوروبية األخرى  

 عن مدى صحة احلديث أصالً عن وجود تلك األسلحة يف         
العراق، بغض النظر عما كان يتوفر من معلومات حقيقية         

ولني السياسيني، ورغم أن    ئلدى أجهزة االستخبارات واملس   
االنطباع العام من التحرك األمريكي هو استهدافه نظـام         

  .احلكم يف العراق، وليس تسلحه املزعوم

ويبدو أن عدم طرح املوضوع من حيث األسـاس       
ك على حل وسطي يف صـيغة       بقوة، والتركيز بدالً من ذل    

دوره يف االنـشغال عـن      قد   ؛ كل ذلك  التفتيش الدويل 
وبالتايل يف بقاء االعتراضات    , اهلدف الرئيسي دف ومهي   

األوروبية دون فعالية كبرية على صـعيد احليلولـة دون          
 .نشوب احلرب نفسها

  :النخبة األملانية وحدث احلرب واالحتالل - 3

رة صـرحية   ما مل يكن يذكره السياسيون بـصو      
ـ        ؛مباشرة، ا،  كانت خنبة املفكرين واملثقفني تطرحـه علن

ـ     ارات القدميـة للعالقـات     وبلهجة جتاوزت سائر االعتب
األملانية، والواقع أن ما شهدته املكتبة األملانية يف        /األمريكية

 علـى انتقـاد الـسياسات       األعوام املاضية، كان متركزاً   
 حتولت إىل    قد تبارهااألمريكية يف التسعينيات امليالدية، واع    

 كما كانت خمططات تيار احملافظني      .سياسة هيمنة انفرادية  
 ركز بعضها علـى مـا       ؛اجلدد موضوع دراسات عديدة   
 دون ظهور قـوى دوليـة   تضمنته وثائقهم بصدد احليلولة  

  . أملانيا من بينهاتكر وذُ؛أخرى منافسة

ومن الطبيعي أن الساسة األملان كانوا مطّلعني على        
ا فيه الكفاية؛ ال سيما وأن بعض الدراسات كانت         ذلك مب 

. تصدر عن مؤسسات مقربة من اجلهات الرمسية واحلزبية       
ا أثنـاء حـصار     يف تلك الكتب نفسها الصادرة عموم     و

 كـان تفـسري الـسياسة األمريكيـة         ؛ومقاطعة العراق 
والربيطانية يتركّز على إبراز اجلانب اإلنساين املأسـاوي،        

ألمريكي هو السيطرة يف املنطقة، بعيـدا    وعلى أن اهلدف ا   
ا بصدد أسلحة الدمار الشاملعما يعلن رمسي .  

وبقيت هذه الصيغة هي الغالبة على ما نشر بعـد          
تفجريات نيويورك وواشنطن وحرب أفغانستان، ومل يكن       
من املنتظر أن يتبدل ذلـك يف عـام اإلعـداد للحـرب        

ا خـالل   كتابوتنفيذها، وقد صدر أكثر من مائة ومخسني        
  يتناول حرب احتالل العراق مباشرة، وال       ؛ااثين عشر شهر 

واحد يتبىن وجهـة النظـر      يكاد يوجد من بينها كتاب      
 املؤامرة بل مضى بعضها إىل ما يوصف بفكر         ؛األمريكية

يف تفسريه لألحداث، من خـالل مواجهـة احملـاوالت          
 احلرب علـى  "األمريكية الوقتية لربط قضية العراق بقضية       

 بردود تصل إىل التكهن القائـل بـأن         ؛"اإلرهاب الدويل 
ا للسلطة احلاكمة   ا سري تنظيم القاعدة كان وما يزال حليفً     

  .)20(يف واشنطن، املمثّلة لتيار احملافظني اجلدد

على أن القسط األكرب من الكتابات املنـشورة يف         
م حول أحداث العراق، كان يربز بـصورة        2003عام  

س يف  نة االنفرادية األمريكية عامليا، لـي     خاصة خماطر اهليم  
 وإمنا على األوضـاع العامليـة       ؛املنطقة العربية واإلسالمية  

عموما، للوصول من خالل ذلك إىل بيان األخطار الـيت          
 ضـرورة متابعـة   تلحق باألوروبيني بالذات، مع تأكيـد   

املسرية األوروبية على صعيد الوحدة والتوسع، وكـذلك        
على صعيد التميز األمين والسياسي عن الواليات املتحـدة    

  .)21(األمريكية

وحاول العديد من املفكـرين واملـثقفني بيـان          
 من خالل   ؛معارضتهم الشديدة للحرب من قبل اندالعها     

   ـ     عرائض يوقعون عليها مجاعي دد مـن   ا، ومن خـالل ع
 عن التـصرحيات الفرديـة      املؤمترات اليت عقدوها، فضالً   

 واليت كانت تتناقلها وسائل اإلعـالم       ؛لألكثر شهرة منهم  
  .على نطاق واسع
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على أنه كان من املالحظ أنه بعـد االحـتالل،          
 لـيس  ؛ا من قوا فقدت هذه احلملة الفكرية والثقافية شيئً     

 صدرت بعد   فكثري من الكتب اليت   -بسبب تبدل املواقف    
االحتالل مل ختتلف مبضموا وما تستخلصه من النتـائج         

 وإمنا ميكن إعادة ذلك إىل أمرين       -عما كان قبل االحتالل   
بعـد  - غلبة الفكر الواقعي الذي يقول       -أحدمها: رئيسني

 ينبغي التعامل اآلن مع النتـائج اجلديـدة          إنه -االحتالل
ي يف املقدمات  القائمة كما هي، دون اإلغراق أكثر مما ينبغ       

" الطرف العـريب  " غياب   -واألمر الثاين اليت أدت إليها،    
الذي سعى إليه بعض املفكرين واملثقفني، للتواصل علـى         

يف -سباب اليت دعت    األ ولعل هذا من     ."النخبة"مستوى  
 -م2003معرض الكتاب الدويل يف فرانكفورت عـام        

 إىل اختيار املنطقة العربية كمنطقة مـشاركة متميـزة يف         
م؛ وهو ما يعرب عـن      2004الدورة التالية للمعرض عام     

الشعور بوجود نقص كبري يف التواصـل بـني املنطقـتني     
املتجاورتني، عالوة على بعض احملاوالت اجلزئية األخـرى    

م للتواصل، دون أن تترك أثـرا       2003اليت شهدها عام    
  .كبريا

  :وسائل اإلعالم وحدث احلرب واالحتالل - 4

 محلـة إعالميـة موجهـة ضـد         مل تشهد أملانيا  
م 2003كاليت كانت أثناء عـام      -السياسات األمريكية   

 أثناء اإلعداد حلرب العراق وبعد االحتالل، وإن        -بكامله
تفاوتت شدا حسب اجتاه وسيلة اإلعالم نفسها، وما بني         

  .جزئية وأخرى فيما يتعلق حبدث احلرب

وال يعترب هذا التحول بسيطًا يف إطـار اإلعـالم          
  قد نشأ يف   -اعموم–ملاين؛ الذي يعترب اجليل القائم عليه       األ

والنظـر إىل   , األملانيـة /مرحلة توثيق العالقات األمريكية   
اا عقـب   باعتبار مـساعد  -الواليات املتحدة األمريكية    

 أا هي اليت أوجدت أملانيـا مـن         -احلرب العاملية الثانية  
 مواجهة  جديد، ومكَّنتها من الصمود على اخلط األول يف       

    ا، وإعـادة تـسلِّحها     الشيوعية، ومن الصعود اقتـصادي
  .العسكري، إىل أن استعادت وحدا وسيادا

ال سيما قبل احلـرب،     -ومل يكن اإلعالم األملاين     
وعلى وجه التحديد يف وسائل اإلعالم األقرب إىل احلزبني         

 خيلو من حماولة    -املسيحيني وحزب األحرار من املعارضة    
ذكري بالروابط الوثيقـة عـرب حلـف مشـال          متكررة للت 

األطلسي، وضرورة مراعاا، ولكن غلـب علـى هـذا          
التذكري العجز عن إجياد مربرات موضـوعية للـسياسات         

  .األمريكية

ومع نشوب احلرب دأبت وسائل اإلعالم يف األيام        
األوىل على ما اعتادت عليه يف مواكبة أحداث ماضـية؛          

ملصادر األمريكية واألوروبيـة،    وهو االعتماد املطلق على ا    
وإمهال ما يصدر عن املصادر العربيـة، ولـيس العراقيـة     

  .)22(فقط

وسرعان ما تبدل ذلك بعد أيام معـدودة نتيجـة        
 التقارير الواردة مـن الواليـات       -أوهلما :أمرين رئيسيني 

 ،املتحدة األمريكية نفسها حول التعامل مع وسائل اإلعالم       
 مـا يـصدر عـن األجهـزة       والعمل على توظيفها لتبين   

العسكرية، مبا يف ذلك الوسيلة املبتكرة يف حرب العـراق          
لنقل اإلعالميني على منت اآلليات العسكرية املتحركـة يف       

عـرب الفـضائيات    - مث متكُّن املصادر العراقيـة    اجلبهة،  
" األكاذيـب اإلعالميـة   " من كشف عدد مـن       -العربية

ـ       رب، وكانـت   األمريكية حول جمرى األيام األوىل للح
الواقعة الفاصلة يف ذلك إعالن األمريكيني بإصـرار عـن          
استسالم فرقة بكاملها يف مدينة الناصـرية، مث انكـشاف      
ذلك من خالل حمادثة تلفازية حية مع قائد الفرقة؛ وهو ما           

ت معظم وسـائل    تأسقط مصداقية البيانات األمريكية، فبا    
بـارة  اإلعالم حريصة على تعدد املصادر، وعلى ذكـر ع        

بعد النقل عـن املـصادر      " حسبما يقول املصدر الفالين   "
األمريكية، وعدم إخفاء التـشكيك يف صـحتها، وهـي     
العبارة اليت كانت ال تقال إال نادرا، ولكنـها ال تفـارق           

  .األخبار املنقولة عن مصادر عربية

وعاجلت مقاالت ودراسات عديدة دور اإلعـالم       
ـ      صيص أثنـاء احلـرب     عموما، واألملاين على وجه التخ

وصـلت  ": وبعدها، وكان من النتائج اليت توصلت إليها       
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       ا وأملانيا  ردود الفعل الذاتية لوسائل اإلعالم يف أوروبا عموم
 يف  80حـوايل   فخاصة إىل درجة غري مسبوقة من التردد؛        

املائة من أقوال مقدمة الربامج التليفزيونية يف القنـاة األوىل          
ــل " ــه في ــت "آن ــني  يف -  كان ــرة ب  20/3الفت
 قائمة بصدد األزمـة العراقيـة علـى         -م2/4/2003و

هـذه  ". "التكهنات واالحتماالت بصدد خلفيات ما جيري     
الصيغة من اإلعالم تواري حقيقة أن متابعة احلـرب باتـت       

 غري مهم يف جمرى احلرب نفسها، ومل تعد هلا قيمة إال            عامالً
  .)23("مبقدار ما تصنعه األطراف املتحاربة

بعد أيام معدودة من اندالع احلرب أصبح النقل        و
 إىل جانب النقل عـن      ،عن الفضائيات العربية هو املعتاد    

–املصادر األمريكية، كما حرصت وسائل إعالمية عديدة        
 على نقل مقتطفات من أقـوال الـصحف         -وألول مرة 

  .العربية حول جمرى احلرب واملوقف منها

ـ     –وبعد االحتالل    ستوى وكما هو احلال على م
 ازدادت األصوات اإلعالميـة     -املوقف السياسي الرمسي  

الداعية لرأب الصدع بني الواليات املتحـدة األمريكيـة         
وأملانيا، ولكن دون أن يصل ذلك إىل درجة التخلي عـن           
املوقف الرافض للحرب من حيث األسـاس، واسـتمرار         
انتقاد السياسة األمريكية يف االنفراد بتقرير مصري العـراق         

نطقة العربية، باإلضافة إىل احتكار اجلوانب االقتصادية       وامل
فيما يتعلق بصفقات إعادة اإلعمار، عالوة علـى نقـل          
اإلعالم األملاين ألخبار املقاومة العراقية بـصورة مـسهبة         

ا، على النقيض من التعامل اإلعالمي مـع أحـداث          نسبي
  .األرض الفلسطينية

  

  حتاللاملسلمون يف أملانيا وحدث احلرب واال

  أوضاع املسلمني عشية احلدث - 1

ا وليس يف أملانيا    يف الغرب عموم  -يواجه املسلمون   
 نشأت عن توظيف تفجـريات      ؛ا استثنائية  أوضاع -فقط

   ا، يف محلة ال تنفصل     نيويورك وواشنطن الستهدافهم أيض
  مع  "احلرب ضد اإلرهاب  "ا حتت عنوان    عما جيري عاملي ،

مالحقـة مركـزة للمـشتبه    متييع احلدود الفاصلة ما بني     
بتورطهم يف أعمال عنف أو الـدعوة إليهـا، ومالحقـة          

 ا ضد جهات تتعاطف مع املقاومة الفلـسطينية    مركزة أيض
 ال سيما ؛على وجه التخصيص، أو تعمل يف امليدان اخلريي     

مجع التربعات لذوي الشهداء واملصابني، وبني ما ميكـن         
    ـام  ا بـأج  وصفه بإحاطة العمل اإلسالمي عموم؛واء اال 

" أصـويل "و" إسالم سياسي "و" إسالمي"فباتت كلمات   
 وعلـى ألـسنة     ،تستخدم يف وسائل اإلعـالم    " إرهايب"و

 دون متييز واضح، على غرار ما كان يوضـع          ؛السياسيني
  .من قبل" متطرفني"و" معتدلني"حتت عناوين 

- وفرت ردود الفعل الـشعبية       ؛من جهة أخرى  
 علـى   -ا من املـثقفني   وعلى مستوى قطاعات ال بأس      

أحداث أفغانستان، فرصة إجيابية من حيث ازدياد الرغبـة         
يف التعرف على اإلسالم، وإزالـة األحكـام املـسبقة،          
والتواصل املباشر مع املسلمني، والبحث عـن أصـوات         
تتحدث عنهم مباشرة بدالً من احلديث عنهم من خـارج          

ت أوساطهم، وانعكس ذلك يف ارتفاع نسبة بيع ترمجـا        
معاين القرآن الكرمي، والكتب اليت تتحدث عن اإلسـالم         

 ا، كما ازدادت نسبة املواضـيع املتعلقـة        واملسلمني عموم
بذلك يف وسائل اإلعالم ويف الكتـب األملانيـة ازديـادا         

  .)24(املحوظً

   ا أن التنظيمـات اإلسـالمية      ولكن لوحظ أيـض
اليت كانت يف فتـرة سـابقة متـارس العمـل     -التقليدية  

 قد  -سالمي باللغة العربية أو التركية يف الدرجة األوىل       اإل
واجهت احلملة املشار إليها بارتفـاع نـسبة احلـذر يف           

ولني عنها، والتردد عن اإلدالء مبواقف علنية،       ئصفوف املس 
  .ناهيك عن الدعوة إىل مظاهرات أو أعمال احتجاجية

   ا على قـضييت فلـسطني      وبينما كان ذلك متركز
قبل، امتد ليشمل قضية العـراق بـصورة       وأفغانستان من   

تلقائية، رغم توفر األجواء السياسية واإلعالمية والثقافيـة        
ولعلّ من أسباب التردد أن التواصل بني التنظيمات    . املواتية

اإلسالمية نفسها، وكذلك بينها وبني الفعاليات الناشـطة        
   تمع الغريب عمومكـان   -وهو ما يشمل أملانيـا    -ا  يف ا 
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رغم الرغبـة   – يف احلقبة املاضية، وال ميكن إنشاؤه        اضعيفً
 لالنتقال مـن مرحلـة     ؛ يف فترة قصرية   -اجلديدة يف ذلك  

  االنتقال مـن   املواقف اإلسالمية املنفردة بنفسها، وبالتايل    
التعرض النتقادات أو محالت يخشى منها، إىل مواقـف         
مشتركة مع الفئات األملانية األخرى املعارضة للـسياسات     

ا، وللـسياسة العـسكرية األمريكيـة يف     مريكية عموم األ
  .العراق على وجه التخصيص

من هنا كانت املواقف القليلة الصادرة عن جهات        
إسالمية أضعف مما صدر عن كثري من اجلهات األملانيـة،          
كما كان الوجود اإلسالمي يف املظاهرات االحتجاجيـة        

     ا نـسبيـ الشعبية املعارضة للحرب حمـدود صل إىل ا، ال ي
إمكانية املقارنة مع نسبة وجـود املـسلمني يف اتمـع           

  .)25(األملاين

 بني املشكالت احمللية والقضايا اإلسالمية - 2

يضاف إىل ذلك أن األنظار أصبحت موجهـة إىل      
مما مـضى،    التنظيمات اإلسالمية يف أملانيا وما تصنع أكثر      

واقترن ذلك بانتشار رأي يقـول إن اهتمامهـا بقـضايا         
دان اإلسالمية، أكرب من اهتمامها بقـضايا املـسلمني         البل

هذا الرأي ضاعف ما بدأ ينتشر من قبل من         . داخل أملانيا 
إدراك أمهية التعامل الفعال مع املشكالت احمللية املباشـرة         

ا من تركيبة   باملسلمني، وقد أصبحوا مع مرور الزمن جزءً      
حيـث   ليس مبعىن الذوبان فيه، وإمنا مـن         ؛اتمع حوهلم 

كما كـان   -اخنفاض نسبة الوافدين لفترات زمنية قصرية       
 باملقارنة مـع    -احلال يف أواسط القرن امليالدي العشرين     

ارتفاع نسب فئات املستقرين منـذ عـشرات الـسنني،          
ومواليد اجليل الثاين والثالث منهم، ومعتنقي اإلسالم مـن        

  . وارتفاع معدالت الشبيبة بينهم،ذوي األصل األملاين

ا كانت مواكبة قضية العراق شـاهدا علـى         وإذ
ضعف التحرك اإلسالمي املنظّم يف أملانيا رغم وجود فرص         

التربويـة  " التوعية" فقد كشفت بصورة عملية أن       ؛مواتية
والسياسية، ميكن أن تساهم يف ضبط املواقف من خمتلـف       
األحداث، ومن املفروض أن يوضع ذلك على رأس قائمة         

ثري من املواقف املعلنـة تفتقـر إىل         فك ؛املشكالت احمللية 
الدراسة املُسبقة، والصياغة السليمة، واآلليـة املنـضبطة،        

أو عدم  " التطرف"وتسبب نشر املخاوف عن مدى انتشار       
  .انتشاره يف أوساط املسلمني وتنظيمام

ولكن يلفـت النظـر أن االهتمـام املتـصاعد          
لى هذا  باملشكالت احمللية من جانب التنظيمات، مل يكن ع       

 "اللغـة " منها   ؛الصعيد قدر ما تركز على جوانب أخرى      
 من املشكالت املوروثة لفريـق مـن       -اجزئي–اليت بقيت   

األطفال والناشئة؛ بسبب تقصري سـابق، مث مـشكالت         
 .وغري ذلـك  .. التدريس، والتأهيل املهين، ومكان العمل    

" امليدان السياسي احلساس  "وال يقترب شيء من ذلك من       
 لتصبح  كقضية احلجاب  تصعيد بعض املشكالت     إال بعد 
  !.من الدرجة األوىل" سياسية/قانونية"مسألة 

 ،ولون السياسيون من جهة   ئأصبح املس .. باختصار
 يـدعون   ؛ومسئولو التنظيمات اإلسالمية من جهة أخرى     
 لتوطيـد   ؛إىل اهتمام أكرب باملشكالت احمللية للمـسلمني      

ليمة، وهي دعوة   تفاعلهم مع اتمع حوهلم على أسس س      
   ا بطبيعة احلال، بل تعترب متأخرة نسبيا، ولكنـها  هلا مربرا

- اقترنت على أرض الواقع بالعمل على أن تكون بـديالً         
 يساهم يف تصحيح املواقف علـى صـعيد         -اوليس رديفً 

متابعة األحداث الساخنة، وإعالن مواقف منها، وممارسـة   
  .التأييد أو االحتجاج

و يصطدم مع حمظورات قانونية أ    ومجيع ذلك مما ال     
 إمنا ميكن القـول إـا       ؛سواها، ال سيما يف قضية العراق     

ا املخـاوف   كانت ضحية التراجع الذي صـنعته سـابقً       
اجلديدة على صـعيد التعامـل مـع قـضييت فلـسطني            
وأفغانستان، على أرضية احلساسية املعروفة النامجـة عـن        

 أو النامجة عـن     ،"عداء السامية "التعرض لالام مبا يسمى     
  "!.اإلرهاب"التعرض لالام بالتعاطف مع 
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  :غياب اخلطاب اإلسالمي املوحد - 3

ال يعين ما سبق عدم وجود موقف باسم املسلمني،         
يف قضية العراق وسواها، ولكن تبقى دون ما ميكن صنعه          

ا ونوعاوما يوجبه احلدث كم.  

وإىل وقت قريب كانت العقبة الرئيسية متركّـزة        
لى غياب اخلطّ الفاصل ما بني التعبري احلماسـي الـذي    ع

ميكن إساءة فهمه، وبني التعبري املوضوعي الـذي تكفلـه         
مبفهـوم  " الواجبات"حرية التعبري عن الرأي، بل يعترب من        

املواطنة الواعية، وأصبحنا يف هذه األثنـاء نرصـد علـى     
 مستوى تنظيمات املسلمني يف أملانيا، أن احلذر من التعبري        

    ّب فقط التعامل    عن موقف محاسي مل يغي"مـع  " اوجداني
 بل بلغ عالوة على ذلك      ؛اجلوانب املأساوية من األحداث   

  .درجة ال تربرها املعطيات املوضوعية على الدوام

ويساهم يف زيادة احلذر غياب خطاب إسـالمي        
موحد، وليس املقصود هنا صدور موقف واحد يعرب عـن          

ا على أرض الواقع، وال هو      ذا ممكن  فليس ه  ؛سائر املسلمني 
مطلوب، وال يوجد موقف واحد للفئات األخرى، ولكن        
أن تكون بني التنظيمات والفئـات اإلسـالمية عناصـر          

 بـصدد  -موضع التفاهم قدر اإلمكان-وضوابط مشتركة  
  واليت ما ينبغي التحرك يف إطاره يف قضية كقضية العراق،        

صر املأسـاوي اإلنـساين،      بالعن  بدءاً ؛هلا جوانبها العديدة  
 مرورا بقضية احلقوق واحلريات والشرعية الدولية، وانتهاءً      

آثار التطورات السياسية يف املنطقـة اـاورة للقـارة          ب
ومجيع ذلك من امليادين اليت ميكن أن تكـون         . األوروبية

 دون أن يعـود     ،موضع اهتمام كبري للمسلمني يف أملانيـا      
 يفيد على صعيد القـضية      ذلك بضرر مباشر، بل ميكن أن     

نفسها، ويفيد على صعيد دعم فعالية وجـودهم ضـمن          
  .اتمع األملاين

مل يكن من النادر أن تشارك بعـض املنظمـات          
اإلسالمية بصورة منفردة مع منظمات أخرى يف الـدعوة         
إىل مظاهرة شعبية أو املشاركة فيهـا، ولكـن مل يكـن            

ـ  ا أو منسقً   مجاعي -على ندرته –التحرك   ع املنظمـات   ا م

اإلسالمية األخرى، ومن العسري تصور تـدارك ذلـك يف      
املستقبل املنظور ما مل يبدأ العمل على إزالـة األسـباب           

 فصياغة ضوابط مشتركة خلطاب إسالمي      ؛األولية لوجوده 
مشترك أو إجياد آلية عمل؛ ليس مما يتحقق أثناء مواكبـة           
 أحد األحداث، إمنا نتيجة بـذل جهـود قائمـة بـذاا      

  .ومتواصلة

 :غياب العالقات العامة ملبادرات مشتركة - 4

علـى املـستوى الكـايف    –مع غياب التواصـل   
ا  تغيب أيض  ؛ بني التنظيمات اإلسالمية الرئيسية    -والشامل

 لتكتـسب احتياجاـا     ؛شبكة العالقات العامة الضرورية   
      ا يف   الذاتية ومواقفها على صعيد خمتلف القضايا، وزنا مؤثر

ون أن تبدو وكأا تتحدث من موقع منفـصل         اتمع، د 
  . عن سواها

ورغم أن بعض املراكز والتنظيمات بدأت تتحرك       
 إال أا ال تزال بعيدة عما ميكن وصـفه  ؛ديعلى هذا الصع  

 فاجلهود املبذولة جهود فرديـة يف       ؛بشبكة عالقات عامة  
   ا، بينما ختلو النشاطات الـيت      الدرجة األوىل، وحملية أحيان

ها املراكز والتنظيمات املختلفة مـن حتـرك علـى          متارس
ة واالجتماعية العامة،   ياملستويات الثقافية والفكرية والرياض   
ا مع جهـات حزبيـة      ناهيك عما ميكن أن يكون مشتركً     
  .وسياسية واقتصادية فاعلة يف اتمع

يف هذا اإلطار ال يستغرب أن يكون ظهور صوت         
 ية العراق صعيد قض إسالمي يف بعض وسائل اإلعالم على       

ا لألسـاليب    خاضـع  -كان كما هو احلال مع سواها     -
االنتقائية املتبعة من جانب القائمني على تلك الوسائل، ال         

 عما ميكـن    -ا إال يف حاالت نادرة    بل يتناقض غالب  -يعرب  
  . تقديره كصوت ميثل موقف غالبية املسلمني يف أملانيا

بغض النظر  – للتفسري   وإذا كان هذا الغياب قابالً    
 يف قـضايا معينـة كأفغانـستان        -عن عدم القبول بـه    

وفلسطني، لسهولة إساءة توظيفه أو تفسريه من جانـب         
 فمـن العـسري     ؛وسائل اإلعالم نفسها ألغراض أخـرى     

 حيث كـان املوقـف األملـاين        ؛تفسريه يف قضية العراق   
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السياسي واإلعالمي أقرب إىل املوقف الذي ميكن وصـفه      
انيا، بل ميكن ملثل هذا املوقف أن يعـزز         باإلسالمي يف أمل  

السياسة األملانية اليت واجهت محلة مضادة مـن خـارج          
   ا جديدة للموقف اإلسالمي وقابلية     احلدود، وأن يفتح أبواب

  .تأثريه يف اتمع األملاين مستقبالً

إن مواقف بعض املشاهري األملان من ذوي التـأثري         
 يف خمتلف امليادين، كانت     املباشر على الرأي العام األملاين    

يف جمملها وكثري من تفاصيلها، أظهر للعيان وأقـرب إىل          
  ملا ينبغـي قولـه يف       ؛ا يف األصل  الصياغة املطلوبة إسالمي 

قضية العراق، من القليل الذي صدر عن بعض اجلهـات          
  .اإلسالمية وبقي حمدود النشر والتعميم

  

  :خامتة

  العراق يف إطار العالقات األطلسية - 1

ثناء حرب احتالل العراق كان السؤال الرئيـسي       أ
هل أدت هذه احلرب إىل تفـاقم       : املطروح يف أملانيا؛ هو   

االنقسام يف حلف مشال األطلسي أم إىل انقسام يف االحتاد          
 وأبرز صيغة للتعبري عن ذلك كانـت الكلمـة          ؟األورويب

الشهرية على لسان وزير الـدفاع األمريكـي رونالـد          
؛ بأوروبـا القدميـة   ف فرنسا وأملانيا    رامسفيلد، وهو يص  

وهي العبارة اليت اختريت يف إطار تقليدي سنوي لتكـون          
ا مل تكـن    إوالواقع  . م2003 يف عام    "العبارة األسوأ "

 بل عربت عـن سياسـة تتبعهـا         ؛"هجوم إعالمي "جمرد  
واشنطن منذ فترة، واختذت أثناء احلرب أشـكاالً مرئيـة          

لعالقات مع بولندا وبلغاريا     مثل توثيق ا   ؛على أرض الواقع  
خاصة، مبا يف ذلك التخطيط لنقل عـدد مـن القواعـد            

  .العسكرية األمريكية من أملانيا إىل شرق أوروبا

وكذلك حتـرك بريطانيـا     –على أن تصوير ذلك     
 أنه سيؤدي إىل انـشقاق      -وأسبانيا وإيطاليا مع واشنطن   

خطري داخل االحتاد األورويب، تصوير مبالغ فيـه علـى          
قل، ويتناقض مباشرة مع حقيقة أن العالقات املتشابكة        األ

مبا يف ذلك مع الدول اجلديـدة       -على املستوى األورويب    

مـايو  / ا مـن أيـار    بـدءً (العضوية يف االحتاد األورويب     
أصبحت يف هذه األثناء أعمـق بكـثري مـن     ) م2004

عالقات كل دولة مبفردها مع واشـنطن، أو حـىت مـن           
ني الدول األعضاء يف حلـف مشـال   العالقات املتشابكة ب  

وحتتاج دول شرق أوروبا بالذات إىل الـدول        . األطلسي
 بدرجة ال تسمح باملخاطرة بتكـوين       "القدمية"األوروبية  

.  مع واشنطن على حساب دول أوروبية أخـرى        "حماور"
 ال يعـين    "أوروبا القدمية " -اأمريكي–كما أن ما يسمى     

 التميز األمين والـسياسي     باملقابل أن الدول احلريصة على    
األورويب عازمة على القطيعة أو املواجهة مع واشـنطن يف         

مبـا  - إمنا اختذت حرب احتالل العـراق        ؛الوقت احلاضر 
 موقع مفصلٍ حاسمٍ يف مسرية      -سبقها وتالها من أحداث   

 ميكن أن يساهم يف التعجيل بتطورات       ؛العالقات األطلسية 
الطالق "دا أن تؤدي إىل      مل يعد مستبع   -جارية منذ فترة  -

  . بني أوروبا وأمريكا مستقبالً"األطلسي

وليس صحيحا ربط مثل هذا التطور أو الـتكهن،     
 -االذي بات مرجح  –بتبدل السلطة يف واشنطن وانتقاهلا      

 فمسرية نشر   ؛إىل الدميقراطيني " احملافظني اجلدد "من قبضة   
 ،ن الـدويل  مبا فيها اخلروج على القانو    -اهليمنة األمريكية   

القوى الدوليـة األخـرى كاالحتـاد       " ميش"وبالتايل  
 ترتبط باحلزب احلـاكم يف      مل األورويب واالحتاد الروسي،  

 إمنا اقتصر تأثري تعاقب احلكومات األمريكية منذ        ؛واشنطن
مطلع التسعينيات امليالدية، على جانب واحـد، يتعلـق         

  بالكيفية املتبعة أسلوب  ا ووسيلة وخطاب  ا، ولـيس   ا سياسـي
  .جبوهر التوجه السياسي العام يف واشنطن

األوروبية اليت تـصاعدت    /إن اخلالفات األمريكية  
منذ سقوط املعسكر الشرقي، مرشحة ملزيد من التصعيد يف       

 إمنا قد ختتلف الصيغة والسرعة، وبالتايل قد        ؛املرحلة املقبلة 
خيتلف أسلوب التعامل األمريكي مع قضية العـراق مـن          

ما ميكن فتحه من أبواب أمـام مـشاركة         " حجم"حيث  
 ؛مبا يف ذلك أملانيا   ودولية، ال سيما من جانب األوروبيني،       

حيث تلتقي مصاحل األوروبيني على نقـاط حمـددة، يف          
  :مقدمتها
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1-    ا على منابع النفط    عدم احتكار السيطرة أمريكي
  .اخلام

ا لتوسيع نطاق اهليمنـة     عدم اختاذ العراق منطلقً    -2
 . املنطقة ااورة ألوروبا مباشرةاألمريكية يف

 ؛العودة بصناعة القرار الدويل إىل صيغة مجاعية       -3
 أو عرب األجهزة    ،سواء عرب جملس األمن الدويل    

  .املشتركة بني األمريكيني واألوروبيني

ولعل هذا بعض ما يعنيه االقتراح الصادر عن أملانيا      
م بأن يتخـذ املـشروع املقتـرح        2004يف مطلع عام    

واملقصود – "الشرق األوسط الكبري  "ا حتت عنوان    يأمريك
 صيغة تشمل اجلوانـب الـسياسية       -املنطقة اإلسالمية به  

 مـن املنظـور     واالقتصادية والثقافية واالجتماعية، بـدالً    
-العسكري وحده، الذي يريده األمريكيون، ويركّـزون        

مشـال األطلـسي يف      على استخدام حلف     -ا منه انطالقً
  . بدًءا بالعراق؛املنطقة العربية

حدود تأثري الرأي العام على القـرار الـسياسي          - 2
  األملاين

تقوم السياسة األملانية بالنسبة إىل املنطقة العربية مبا        
فيها العراق على ثوابت أساسية؛ منـها ارتبـاط سـائر           
األحداث باملوقف املعروف جتـاه الوجـود اإلسـرائيلي         

ن االعتمـاد  وال يوجد يف الوقت احلاضر ما ميك . بفلسطني
وقـد  . عليه للتكهن حبدوث تغيري ما على هذا الـصعيد        

 -من قبل تفجريات نيويورك وواشنطن    –أضيف إىل ذلك    
ما نشأ من خماوف أوروبية جتاه تنامي الصحوة اإلسالمية،         
ووصوهلا إىل عمق اتمعات األوروبية، وبالتايل احتماالت       

 العربيـة  تأثريها مستقبالً على صناعة القـرار يف املنطقـة   
واإلسالمية، وكذلك تأثريها احملتمل على صناعة الـرأي        

 فقد ضاعف هـذه  ؛ أما حدث التفجريات.العام يف أوروبا  
الفكر "املخاوف فحسب، وجعلها تتركّز على ما يسمى        

 -اوالتجاهل أحيان – وسط قدر كبري من اجلهل       "اجلهادي
هـات   باملقارنة مع االجتا   ،حبقيقة حمدودية حجمه وانتشاره   

الوسطية الغالبة علـى الـصحوة اإلسـالمية أو العمـل          
  .اإلسالمي

ال يوجد بالنسبة إىل هذه الثوابت اختالف كـبري         
بني املوقف السياسي والرأي العام يف أملانيا، وعلى وجـه          

   والذي  ؛ا يف وسائل اإلعالم   التحديد االجتاه األكثر انتشار 
  .جيههيساهم بصورة رئيسية يف صناعة الرأي العام وتو

   ا من املؤشـرات مـا يـسمح        كما ال يوجد أيض
بالتكهن حبدوث تغيري كبري يف موقف الرأي العـام مـن           

 فرغم ازدياد   . كقضييت فلسطني والعراق   ؛القضايا الرئيسية 
 يبقى أن توظيف    ؛ة يف التعرف على اإلسالم واحلوار     الرغب

ذلك للتأثري على الرأي العام يف القضايا الساخنة يف االجتاه          
 أما انتظـار    .لصحيح، حيتاج إىل جهود كبرية ومتواصلة     ا

حدوث تغيري ناجم عن التطورات الذاتية يف اتمع األملاين         
 فقد ميتد حىت وصول اجليـل الناشـئ إىل          ؛اوموقعه غربي 

  .مواقع صناعة القرار بعد سنني عديدة

  :مستقبل تأثري املسلمني على السياسة األملانية - 3

ا على املنـاخ    أن تؤثر إجيابي  من العوامل اليت ميكن     
 -يف قضية العراق وسواها   -السياسي والرأي العام األملاين     

قيام املسلمني يف أملانيا بدور أكرب علـى هـذا الـصعيد،        
كـبرية يف   " اخلارجيـة "وصحيح أن العقبات واملعوقات     

الوقت احلاضر، ولكنها قابلة لتفعيل هذا الدور من بـاب          
للطاقات احلالية، ال سيما على     مواجهة التحدي املتصاعد    

ـ       ا مبـا حيققـه     مستوى جيل الشبيبة، وسيبقى ذلك رهن
ا يف ميادين عديدة، يف مقدمتهااملسلمون ذاتي:  

على مستوى اخلطاب اإلسالمي فكرا وثقافة وقدرة        -1
على طرحه من املنطلق اإلسالمي ضـمن االنتمـاء         

  .الواقعي للمجتمع األملاين نفسه

تنظيمات اإلسالمية ارتقاء يف قطـاع     على مستوى ال   -2
 الكفاءات، إىل جانب تطوير     ودعمالتخطيط واإلدارة   

 .التنسيق والتعاون فيما بينها

على مستوى االنتشار الطبيعي يف إطار فعاليـات         -3 
 خمتلف القـضايا املـشتركة مـن      يفاتمع األملاين،   



        نبيل شبيب                                                                             الخطاب السياسي والرأي العام في ألمانيانبيل شبيب                                                                             الخطاب السياسي والرأي العام في ألمانيانبيل شبيب                                                                             الخطاب السياسي والرأي العام في ألمانيانبيل شبيب                                                                             الخطاب السياسي والرأي العام في ألمانيا

               مركز الحضارة للدراسات السياسية       مركز الحضارة للدراسات السياسية       مركز الحضارة للدراسات السياسية       مركز الحضارة للدراسات السياسية                                                                     542                                                                                                                            أمتي في العالم                 أمتي في العالم                 أمتي في العالم                 أمتي في العالم                 

 واالهتمام املتميـز    ،قطاعات التربية والثقافة واألدب   
 حبيث يكون   ؛ وحقوق اإلنسان  والبيئةضايا الصحة   بق

ا بقـضايا إسـالمية   ا مباشـر املرتبط ارتباطً -امليدان  
 جزًءا مـن    -ساخنة، أو باحتياجات املسلمني احمللية    

إطار عام مشترك، ال يصل إىل درجة ذوبان يقـضي          
على اهلوية اإلسالمية لصاحل هوية غربية، وال يستدعي       

ية بصورة ال يفرضها احلـرص     التخلّي عن اهلوية الغرب   
  .على االنتماء إىل اإلسالم واألمة اإلسالمية

  

 :اهلوامش

                                                
تشهد على ذلك السياسة األملانية منذ إعادة توحيد البالد،   )١(

ومن الكتب احلديثة اليت تتحدث عن ذلك بالتفصيل، كتـاب          
، "حـدث سياسـي دويل  -توحيد أملانيا"ألكسندر فون بالتو،  

م عن املركز االحتادي للتوعية السياسية 1/3/2003لصادر يف ا
  .يف بون

املقربة من حزب   " كونراد أديناور "ندوة سياسية ملؤسسة    ) 2(
 .م28/9/200املسيحيني الدميقراطيني، يوم 

موقع دراسات ومقاالت شبكي تابع جلامعة كاسل بعنوان       ) 3(
  :وصايا السياسة السلمية"

FriedenspolitischerRatschlag    /"www.uni-

kassel.de/fb10/frieden  
، يف الـة    "عوملة الدميقراطية "كالوديا هايين،   : نقالً عن ) 4(

  .م10/11/2003الرمسية للمجلس النيايب األملاين، يوم 
انيا، انظر املوقع العوملة يف أململزيد من التفاصيل عن مناهضة ) 5(

  de.globalisierung-anti.www): ضد العوملة(الشبكي 
" يورج فـيش  "من األمثلة على املقاالت اإلعالمية مقالة       ) 6(

يف كـربى   " ال قاعدة قانونية للحرب ضد اإلرهـاب      "بعنوان  
يـوم  " تر أجليماينـه  فرانكفـور "الصحف اليومية األملانيـة     

ومقالة بروفيـسور بريـراد جريفـرات       . م28/8/2002
انتهاك حقـوق   "املتخصص يف القانون الدويل يف برلني بعنوان        

، يف  تعليقًا على معتقل جوانتينامو   " أسرى احلرب جرمية حرب   
يـوم  " وصـايا الـسياسة الـسلمية     "املصدر السالف ذكره    

صصية املبكرة  م، كما جند من الدراسات التخ     28/1/2002
نسبيا على سبيل املثال الدراسة اليت أعدها بروفيسور نورمـان          

م؛ لتحديـد األرضـية     12/11/2001بيتش، ونشرها يف    
القانونية الدولية والدستورية األملانية ملـشاركة عـسكرية يف         

 مـن   51إن االستناد إىل املادة     "أفغانستان، وكانت حصيلتها    

                                                                    
غالالً للنصوص، كما أنه ال يوجد      ميثاق األمم املتحدة يعد است    

ما يربر استخدام القوة العسكرية وفق املادة اخلامسة من ميثاق          
حلف مشال األطلسي، وجلميع هذه األسباب القانونية الدوليـة      

  ".والدستورية جيب رفض طلب احلكومة األملانية
حول املوقف األورويب وتقلّباته بني الـسياسيني والـرأي     ) 7(

" أوروبا يف انتظار وضع عريب آخر     "لكاتب مقالة   العام، انظر ل  
 : يف موقعه الشخصي مداد القلم

www.midadulqalam.net  
تانيا كينسل، يف حبث خصص للتعليق على مؤمتر أملـاين          ) 8(

 /يف اية كانون الثاين" العداء للسامية"للنظر يف جتدد ما يسمى     
م يف برلني، ونشر البحث يف موقع تقـوم عليـه        2004يناير  

  . www.hagalil.com: جهات يهودية، عنوانه الشبكي
/ كان ذلك يف منتدى ميونيخ للشئون األمنية يف شـباط         ) 9(

  .م1992فرباير عام 
 وهو ما تقرر مبسميات جديدة يف قمة بروكسل عـام         ) 10(

  .م2003مث قمة واشنطن اخلمسينية للحلف عام , م1993
/ منتدى ميونيخ للشئون األمنية يف مدينة ميونيخ يف شباط) 11(

  .م2002فرباير عام 
املستقلة يف موقعهـا    " إندي ميديا "نشرته مفصالً هيئة    ) 12(

 م، 10/8/2002الشبكي يف 
http://de.indymedia.org/2002/08/27507.shtml  

)13( http://www.aillyacum.de/Dt/Wahlen-
Deutschland/2003/Aussen04.html  

انيـا  يف سائر حماوالت رأب الصدع، مل ينقطع تأكيد أمل  ) 14(
رمسيا على عدم املشاركة العسكرية يف العراق، وهذا ما يسري          
على أول زيارة رمسية للمستشار جريهارد شرودر يف واشنطن         

  .م2004فرباير / يف اية شباط
انظر للكاتب عدداً من املقـاالت حـول العالقـات          ) 15(

" أورويب/مفترق طـرق أمريكـي    "األمريكية منها   /األوروبية
قضية العراق بـاملنظور  "و" االنفصال عشية الطالق األطلسي   "و

  "...أم متزق أطلسي؟.. متزق أورويب"و" األطلسي
كان هذا أهم جوانب احلوار يف منتدى ميونيخ للشئون         ) 16(
م، واملنتظر أن يبلغ ذروتـه يف       2004فرباير  / ألمنية يف شباط  ا

  .القمة األطلسية يف منتصف العام نفسه
يـوم  , 7244العـدد رقـم     , بـرلني " تاس"جريدة  ) 17(
  .م29/12/2003

أكتـوبر، ونـشرت يف   / جرت الدراسة يف تشرين أول    ) 18(
م، وكتبت عنـها وسـائل   2003مطلع الشهر التايل من عام  

موما؛ مثـل نويـه تـسورخير السويـسرية يـوم           اإلعالم ع 
  .م3/11/2003
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م، وحىت  2003عام  -املقاالت والدراسات اليت نشرت     ) 19(

 حول ذلك كثرية للغاية، من أواخر مـا         -م2004أوائل عام   
أسلحة الدمار الشامل أم "صدر منها حبث واسع النطاق، بعنوان 

 -أويب"م، من إعداد هيئـة      22/2/2004يوم  " النفط اخلام 
، وسبق أن نشرت القناة التليفزيونية الثانيـة        "للبيئة والتنبؤات 

التزوير من وراء حرب    : الكذبة الكربى "برنامج وثائقيا بعنوان    
األسبوعية " دير شبيجل"، كما نشر املوقع الشبكي لة      "العراق

  ".عشرة أكاذيب"املعروفة سلسلة مقاالت بعنوان 
 عندما طـرح نورمـان      مل تكن احلرب قد بدأت فعالً     ) 20(

سولومون، املتخصص يف العلوم السياسية، وريسي إيـرليش،        
كيف ؛  م2002دميسرب عام   / احملرر الصحفي، يف كانون أول    

عملت احلكومة األمريكية على جتنيد وسائل اإلعالم يف إطـار          
كان القسم األكـرب مـن      "اإلعداد للحرب؛ فمنذ ذلك احلني      
النطباع بأنه يف فترة انتظـار      وسائل اإلعالم األمريكية يعطي ا    

ريسي : انظر". احلرب مل يعد أكثر من أبواق دعائية للحكومة       
 تـسويق وسـائل اإلعـالم       -هدف احلرب "إيرليش العراق،   

 .م2002، دار نشر جولدمان، ميونيخ "للحرب
Reese Erlich, Norman Solomon, "Angriffsziel 
Irak", Wie die Medien uns den Krieg verkaufen 
Goldmann Verlag., München 2002.  

  :م2003 من أهم الكتب الصادرة حول العراق عام )21(
يوآخيم جويالرد وميشائيل شيفمان ورودجيـر جوبـل،         -1
طبعـة  (، يف اية العـام  "العراق، احلرب واالحتالل واملقاومة "

  )م2004
Joachim Guillard u. Michael Schiffmann Hrsg. v. 
Rüdiger Göbel, Der Irak - Krieg, Besetzung, 
Widerstand Bei: Papy Rossa Verlagsgesellschaft, 
2004. 

واستحالة سيطرة   يؤكد عدم صحة التعليالت الرمسية للحرب،     
  .األمريكيني على العراق

 يوميات -العراق"ندرياس تسوماخ، أ هانس فون سبونيك و-2
  "حرب مرفوضة

Irak - Chronik eines gewollten Krieges von Hans 
von Sponeck, Andreas Zumach. 

 
ولية عمـا مسـي     ئا محل املس  ا أملاني ه كان ديبلوماسي  يفَأحد مؤلَّ 

 واستقال بـسبب الـسياسات      ،"برنامج النفط مقابل الغذاء   "
كيفية خداع الـرأي    "األمريكية آنذاك، ويتحدث الكتاب عن      

يشري إليه العنوان    ماوهو  "  وانتهاك القانون الدويل   ،العام العاملي 
  .الثاين للكتاب

 -مرجل العـراق  " جمموعة مؤلّفني بإشراف بريند كوبيخ،       -3
  اهليمنة األمريكية، األمم املتحدة ودور أوروبا

                                                                    
Brandherd Irak - US-Hegemonieanspruch, die UNO 
und die Rolle Europas von Bernd W. Kubbig, 
erschienen bei Campus Verlag. 

دث عن أوضاع العراق االستبدادية، والسياسية والعسكرية، يتح
مث عن سياسة اهليمنة األمريكية كما يطرحه مثـال العـراق،           

 ، وخطوات اهليمنـة "إسرائيل"وعالقة ذلك بالنفط اخلام ودعم   
السابقة يف وسط آسيا وجنوا، وموقف األمم املتحدة وأوروبا         

ل األطلـسي،   جتاه خرق القانون الدويل، وأزمة حلـف مشـا        
 ا للحديث عن وضع العراق بعد االحتالل، وغياب        وخيصص باب

  .رؤية مستقبلية ملنطقة اخلليج
 عودة إىل الفوضى    -احلرب ضد العراق  "جريهارد بيسترموللر،    

  " الدولية؟
Krieg gegen den Irak - Rückkehr in die Anarchie 
der Staatenwelt?  

 اإلعالم هـي اهلـدف      وسائل"فرانس مور من بغداد،     ) 22(
يـوم  " Wochenzeitung "–"جفوخن تسايتون "، يف   "األول
يذكر بالتفصيل كيف أخربت وزارة الدفاع      : م13/3/2004

األمريكية وسائل اإلعالم األمريكية قبيل احلرب أن الفنـادق          
الثالثة اليت يرتل فيها مراسلوها ومصوروها، وال سيما فنـدق          

هـداف األوىل للـهجمات     الرشيد يف بغداد، ستكون من األ     
العسكرية، مما جعل كثرياً من مراسلي وسائل اإلعالم األوروبية         
يعدلون عن قرارهم بالبقاء يف بغداد، ما مل يعثروا على أمـاكن    

  .إقامة أخرى
آندريا شوكاال، املتخصصة يف العلوم السياسية، حبـث        ) 23(

" قوسائل اإلعالم والرأي العام يف حرب العـرا    "مطول بعنوان   
العدد رقم  " من عامل السياسة والتاريخ املعاصر    "يف الة العلمية    

  م، 24-25/2003
"Aus Politik und Zeitgeschichte (B 24-25/2003)" : 
"Medien und öffentliche Meinung im Irakkrieg": 
Andrea Szukala. 

 مسلمو الغرب بعد تفجريات نيويـورك   : "انظر للكاتب ) 24(
  .يف موقع مداد القلم" وواشنطن

ن يف أملانيا وحرب احتالل     املسلمو :"انظر للكاتب أيضا  ) 25(
  . يف موقع مداد القلمالعراق


