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 الحياة السياسية ألتراك المانيا
 د. جمال كمال اسماعيل كركوكليم.أ.

 جامعة الموصل/ كلية العلوم السياسية
 
 

 ملخص

يشكل االتراك أكبر جالية اجنبية في المانيا اذ يزيد تعدادهم عن ثالثةة ماليةين ونصةس نسةمة وتتةهتي اهميةة    
االحصائيات نحةو مليةون  حيث بلغ عددهم بحسب اخر ذلك بالتقادم من خالل حصولهم علي الجنسية االلمانية

مةواننين مةن بوصةفهم ويتمتعون بحقوقهم االجتماعيةة والثقافيةة واالقتصةادية والسياسةية  ومئتان وخمسون الفا  
 الدرجة االولي.

يشةمل االول  البحث يسلط الضوء علي تفاصيل اوضاع االتراك السياسية في المانيا من خالل ثالثة محاور،   
لجةةرائم العنصةةرية التةةي يتعرضةةون لهةةا وأثرهةةا علةةي مسةةتقبل المجتمةةم التركةةي هنةةاك، وتضةةمن المحةةور الثةةاني ا

مشاركتهم في الحياة السياسية عبر التصويت في االنتخابات واالنتماء لألحةزاب والترشةل لالنتخابةات البرلمانيةة 
م في صنم القرار السياسي االلماني، فيما االتحادية والمحلية وتهسيس االحزاب للتعبير عن تنلعاتهم ومشاركته

بمواننيهةا فةي المانيةا ومحاولةة تةو يفهم بمةا يخةدم مصةالحها وعالقاتهةا مةم  عالج المحور الثالث عالقةة تركيةا
 المانيا.

وتتهتي اهمية البحث في االجابة علي سؤال غاية في االهميةة  وهةو امكانيةة تشةكيل االتةراك جماعةة ضة ط     
 مصالل الوننية لبلدهم االم في إنار العالقات التركية االلمانية في )لوبي( يخدم ال

 دورا  فاعال  في تن يم العالقات الدولية. soft power عصر تمارس فيه القوة الناعمة
 

 مشاركة -تركيا  –انتخابات  –احزاب  –سياسية  -ألمانيا –الكلمات المفتاحية: اتراك 

 

 المقدمة
جالية اجنبية في المانيا اذ يزيةد تعةدادهم عةن ثالثةة ماليةين ونصةس نسةمة وتتةهتي يشكل االتراك أكبر   

اهمية ذلك بالتقادم من خالل حصولهم علي الجنسية االلمانية حيث بلغ عددهم بحسب اخةر االحصةائيات نحةو 
ننين مةن ويتمتعةون بحقةوقهم االجتماعيةة والثقافيةة واالقتصةادية والسياسةية كمةوا مليون ومئتان وخمسون الفةا

 . الدرجة االولي
تتهتي أهمية دراسة الحياة السياسية لألتراك في المانيا من ناحيتين بال تي االهمية تكمةن االولةي فيمةا   

يتعةةرل لةةه االتةةراك مةةن جةةرائم عنصةةرية ومسةةتقبل وجةةود االتةةراك فةةي المانيةةا، فيمةةا تتمثةةل الثانيةةة بالمشةةاركة 
االلمانيةةة واثرهةةا فةةي صةةنم القةةرار السياسةةي االلمةةاني وعلةةي العالقةةات السياسةةية لألتةةراك فةةي الحيةةاة السياسةةية 

االتةراك تشةكيل جماعةة  بإمكةانهةل  ؛ويبقي السؤال األهم الذي يحةاول البحةث االجابةة عنةه ؛ة االلماني -التركية
هةا دور لوان القةوة الناعمةة ، سةيما  االلمانية -ض ط )لوبي( يخدم المصالل الوننية في انار العالقات التركية

 عصر.ال هذا فاعل في تن يم العالقات الدولية في 

، وتضةمن المحةور  االتةراك يشمل االول الجرائم العنصرية التي يتعةرل لهةا ؛البحث ثالثة محاورتناول  
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الثةةاني مشةةاركتهم السياسةةية عبةةر التصةةويت فةةي االنتخابةةات واالنتمةةاء لألحةةزاب والترشةةل لالنتخابةةات البرلمانيةةة 
عن تنلعاتهم ، فيما عالج المحةور الثالةث عالقةة تركيةا بمواننيهةا  والمحلية وتهسيس االحزاب للتعبيراالتحادية 

 .في المانيا ومحاولة تو يفهم بما يخدم مصالحها وعالقاتها مم المانيا
 المبحث االول: االحداث العنصرية  

حزب االتحاد الديمقراني بدأ المجتمم التركي يشهد مواقس سلبية علي المستوى الرسمي مم تولي 
الحكم بزعامة المستشار هلمت كول  Demokratische Union Deutschlands( CDUالمسيحي )

Helmat Kohl (1982-1998 وتبنيه بعد الوحدة االلمانية سنة ، )سياسة االوربة الجديدة، وتبم  1990
، وقد تصاعد هذا التوجه اثر (1)تنرفذلك تبلور عداء واضل تجاه االتراك الذين يتعرضون لهجمات اليمين الم

الوحدة االلمانية وبروز  اهرة البنالة بين االلمان، إذ وجد المتنرفون ان الفرصة سانحة في است الل الوضم 
 االجتماعي واالقتصادي بتحميل االجانب مسؤولية المشاكل في المانيا.

شمال  Mollnي مدينة مولن ف Neo- Naziشن النازيون الجدد  1992تشرين الثاني  23وبتاريخ 
قاموا باضرام النار في  1993ايار  29هامبورغ هجوما  علي منازل االتراك عبر القاء قنابل حارقة، وفي 

في والية وسيتفاليا شمال الراين اسفر عن قتل خمسة فتيات  Solingonبيوت االتراك في مدينة زولين ن 
 .(2)لدائموسيدة تركية، ما ادخل االتراك حالة من الرعب ا

 2001ايلول  11تصاعدت نبرة العداء تجاه المسلمين بشكل عام واالتراك بشكل خاص بعد احداث 
و هور ما يعرف باالسالموفوبيا، وبدأت الن رة الي المسلمين االتراك علي أنهم ارهابيون واتسعت الفوارق بين 

اعقبها من اتخاذ االتحاد االوربي في حزيران االتراك وااللمان الذين بدأوا باستخدام مصنلل نحن وهم وما 
، وفي  ل هذه االجواء شهد مجتمم االتراك في (3)اجراءات امنية مشددة في ما يتعلق بقانون اللجوء 2004

تبني النازيون الجدد قتل نحو عشرة اتراك، اذ  2007-2000المانيا العديد من جرائم العنس، فخالل الفترة 
علي ذلك خالل لقائه المسؤولين االتراك في  Edathyالفيدرالي سبستيان ادثي علق رئيس مجلس االبحاث 

تعرل  2004حزيران  9، وفي (4)انقرة بالقول : "ان هذه الجرائم تح ي باستنكار وشجب المجتمم االلماني"
فر بمدينة كولن الذي يضم الكثير من المحالت والمناعم التركية الي هجوم بالقنابل اس Keupشارع كيوب 

شن المتنرفون هجوما  بالسكاكين والبلنات علي  2009آب  22، وبتاريخ (5)عن جرح اثنان وعشرون تركيا  
 Brandenburgبوالية براندنبيرك Ludowمعسكر رياضي ن مه فريق كرة قدم لشباب اتراك في مدينة لودو 

 
(6). 

خالل العقد الثاني من هذا القرن تنوعت اشكال العداء ضد االتراك بين اعمال ارهابية وحمالت تعبئة و 
وقعت عملية سنو وقتل ضد االتراك في مدينة ايتاخ غرب والية  2011مضادة، ففي االول من تشرين الثاني 

ر من الشهر نفسه شن ، وفي السادس عش(7)تورني ن، وفي ذات اليوم تكررت الحالة في والية سكسونيا
بوالية  Bielefeldاعضاء النازية الجديدة هجوما  مسلحا  علي احد االسواق العائدة لالتراك في مدينة بيليفيليد 

وستيفاليا شمال الراين واسفر عن مقتل ثمانية اتراك وكان بحوزة احد المهاجمين خوذة فوالذية تابعة للجيش 
-Wulff (2010كومة االلمانية اذ أكد الرئيس االلماني كريستيان وولس ، هذا الحادث اثار قلق الح(8)النازي 

، فيما شهدت مدينة نيوكولن في برلين (9)( "أن المانيا تلتزم بحماية مواننيها من أية عمليات ارهابية"2012
، وفي (10)، أسفر عن مقتل شخص وجرح اثنين2012هجوما  علي مجموعة من الشباب االتراك في نيسان 

، (11)هجوما  مسلحا  أحرق منزل احدى العوائل التركية Bremenشهدت والية بريمن 2012اواخر تموز 
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اعقبه هجوما  آخر علي مجمم سكني لالتراك جرح خالله واحد وثالثون شخصا  أكثرهم من االنفال بعد حرق 
مت خمسة انفال ألبويين جرى هجوما  مسلحا  علي عائلة تركية ض 2012آب  29، وفي (12)نابقين سكنيين

عاصمة والية شمال الراين هجوما  علي شابة تركية   Düssaldorf، كما شهدت مدينة دسلدورف (13)تركيين
نيسان من العام نفسه، جرت عملية اجرامية ضد االتراك في مدينة  17، وفي (14)2013كانون الثاني 1في 

في  Karsloğluر التركي حسين عوني قارصلي اوغلو ميونخ ما دفم وزير الخارجية االلماني الي زياة السفي
مقر السفارة التركية ببرلين، وأكد حرص بالده علي متابعة الجناة من اليمين المتنرف وتقديمهم للعدالة، فيما 

"ان هذه الهجمات تؤثر سلبا  علي سالمة المواننين االتراك، وأكد متابعة  اكد السفير التركي قارصلي اوغلو
 .(15)المسؤولين في تركيا لهذه الهجمات وضرورة تقديم مرتكبيها للعدالة"

لم تتردد النازية الجديدة عن االعالن عن احدى واجهاتها تحت عنوان )جمعية الدرجات النازية( عبر 
 Beateبوالية هسن بزعامة بيات تشابي  Kasselبمدينة كاسل  2013نيسان  20صحيفة بيكرنيوز في 

Zscharpe كما عرفت (17) ، وبدأ المتنرفون ُيعرفون االتراك علي انهم )يهود جدد((16)احتفاال  بميالد هتلر ،
مواقم التواصل االجتماعي صفحات ذات نابم عنصري تستهدف االتراك تبنت خناب الكراهية والعنصرية 

عبر مختلس اساليب التهديد  ، من أجل إجبار االتراك علي م ادرة المانيا والعودة الي بالدهم(18)االتراكواهانة 
في برلين عبارات تنص:  Tempelhofوالوعيد فقد كتبت علي جدران بيوت أحد االتراك في مننقة تمبلوف 

. (19)تجاوزتم الحدود... كفاكم" "ستبقي برلين لأللمان، ونحن ال نريدكم، ولن يكون باستناعتكم الهروب، لقد
كما تكررت حاالت التهديد في مدينة كولونيا عندما وجه المتنرفون رسائل االرهاب تشبه االتراك باليهود 

 19وتعرضهم للهجمات في المستقبل القريب وكان آخر العمليات التي نفذها المتنرفون مساء يوم االربعاء 
لمانيا هجومين مسلحين استهدفا االجانب المقيمين أسفرا عن غرب ا Hanauفي مدينة هانو  2020شباط 

( صفحة تضمنت 24قتل تسعة عشر شخصا  بينهم خمسة اتراك بعدها ترك المهاجمون وثيقة مكونة من )
علي ذلك  Angela Merkelعبارات التهديد والوعيد، وازاء ذلك علقت المستشارة االلمانية انجال ميركل 

 .(20)زع عنصرية، فيما استنكر رئيس الجمهورية والتر الحادثالحادث بهنه يتضمن نوا
 

 المبحث الثاني: المشاركة السياسية
مَرت الهجرة التركية الي المانيا بثالثة مراحل بدأت منلم ستينات القرن العشرين ، يعرفها الباحثون      

االتراك باألجيال ، إذ شكل الجيل الثاني والثالث نواة الشريحة تركية في المجتمم االلماني في ضوء الت ييرات 
والسياسة االلمانية في انار االتحاد  1999-1990التي نرأت علي قانون الجنسية االلماني بين سنتي 

االوربي، وبدأوا يكتسبون دورا  في السياسة الداخلية ويتنلعون لإلسهام في صناعة القرار السياسي االلماني، 
 ويمكن تتبم ذلك من خالل المحاور اآلتية:

 التصويت في االنتخابات: -أ 

 Dietar Sarreitherنية ديتر سارتر أعلن رئيس هيئة االنتخابات الفدرالية االلما 2017آب  22في 
( الس ناخبا  من 720000إن عدد االتراك الذين يحق لهم التصويت في االنتخابات االلمانية القادمة يبلغ )

، وتشير التوقعات الي ان خمس (21)2017( ناخب في المانيا حسب احصائية سنة 61500000مجموع )
وسيتضاعس هذا العدد  2018في االنتخابات سنة  وخمسون الس موانن منهم سيحصل علي حق التصويت

 .(22)2030بحلول سنة 
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 وتتحكم العديد من العوامل في تحديد وجهة الناخب التركي في االنتخابات االلمانية منها:
 موقس االحزاب من قانون الجنسية وسياسة التجنيس. .1

 موقس االحزاب من تركيا ومساعيها لالنضمام الي االتحاد االوربي. .2

 االحزاب من االسالم. موقس .3

وتشير استنالعات الراي أن نبقة العمال والمتقاعدين االتراك تمنل اصواتها لالحزاب االشتراكية كالحزب 
 Dieوحزب اليسار  Sozial demokratische Partei Deutschlands (SPD)الديمقراني االجتماعي 

Linke يمكن وصفهم بالمحاف ين وتذهب اصواتهم الي ، أما باقي االتراك (23)بسبب موقفهم الداعم للعمال
 .(24)االحزاب المحاف ة كالحزب الديمقراني المسيحي

الذي  2002برز دور االتراك في االنتخابات االلمانية عندما صوتوا للحزب الديمقراني االجتماعي سنة    
االئتالفية مم الحزب ( الس صوت لناخبين اتراك، ومشاركة الحزب في الحكومة 150حصل علي ما يقرب من )

الديمقراني المسيحي ومجسات هذا الدور تتضل في البحث الذي اجراه مجلس الهجرة والتكامل في الوقس 
، وأكده الرئيس السابق للجالية التركية في المانيا والمسؤول في الحزب الديمقراني االجتماعي SVPااللماني 

بالقول: "ان االتراك لعبوا دورا  مهما  في فوز الحزب الديمقراني  Kenan Kolatكينان كوالت 
 .(25)االجتماعي"

، فحسب مقال نشرته مجلة دير شبي ل االلمانية 2017استمر تهييد الناخبين االتراك للحزب حتي عام     
Der Spiegel  نحو علي ال 2005فان اصوات هؤالء الناخبين توزعت في انتخابات سنة  2005آب  28في

 اآلتي:
 % لصالل الحزب الديمقراني االجتماعي.65 .1

 % لصالل حزب الخضر.17 .2

 % لصالل الحزب الديمقراني المسيحي.9 .3

%( من االتراك صوتوا لصالل الحزب الديمقراني االجتماعي في انتخابات 57كما أشار المقال الي ان )     
االلمانية الليبرالية فقد أكدت في عددها الصادر  Handelsblattالبرلمان االوربي أما صحيفة هاند لسبالت 

، كما ذكرت الجريدة 2009%( من االتراك صوتوا لصالل الحزب سنة 70أن ) 2009أيلول  24بتاريخ 
اليسارية أن أبواب حزب االتحاد الديمقراني المسيحي م لقة أمام االتراك  Tageszeitungاليومية االلمانية 

 .(26)ناهضة لالسالم ومسهلة الحجابفضال  عن سياسة الحزب الم
( الس ناخب تركي وشهدت 700التي شارك فيها نحو ) 2009ايلول  27وقدر تعلق االمر بانتخابات      

-Christlichتشكيل ائتالف بين حزبي الديمقراني المسيحي واالتحاد االجتماعي المسيحي بوالية بافاريا 

Sozialen Union Bayern (CSU) رفم شعار )اوربا بدون تركيا( في برنامجه االنتخابي،  هذا االئتالف
فانعكس سلبا  علي توجهات الناخبين االتراك ازاء هذا االئتالف لصالل احزاب الديمقراني االجتماعي واليسار 

 .(27)وحزب الخضر
 TD-IHKااللمانية  -البرلمانية ن مت غرفة التجارة والصناعة التركية 2013وقبيل انتخابات سنة     

مؤتمرا  صحفيا  لتشجيم االتراك علي المشاركة في االنتخابات شارك فيه نائب زعيم الحزب الديمقراني 
 مجلس ادارة والية وستيفاليا ووعض Aydın Ozoǧuzاالجتماعي وعضو البرلمان االوربي ايدن اوزاغوز 

 Cemileشمال الراين والمرشحة لالنتخابات البرلمانية عن الحزب الديمقراني المسيحي جميلة جيسيوف 
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Giousouf وأكد اوزاغوز خالل المؤتمر انه في حال فوز الحزب في االنتخابات القادمة سيعمل علي تعديل ،
يبراليون، في حين أكدت جميلة بعل القوانين ابرزها قانون الجنسية المزدوجة الذي يعارضه المحاف ون والل

جيسيوف ان قانون الجنسية يح ي بتحفظ وحساسية كبيرة داخل حزبها، وفي مسعي منها لكسب اصوات 
االتراك، ذكرت بهن الحزب بدأ يهتم بقضايا المسلمين وأوضاعهم االجتماعية، كما لم تخس تحفظ بعل االتراك 

 .(28)يم االديانازاء اسم الحزب، واردفت ان الحزب منفتل علي جم
فقد بل ت نسبة االصوات التي حصل عليها الحزب الديمقراني  2013وفي سياق انتخابات سنة      

%( لصالل 7%( منهم لصالل حزب الخضر و )12%( فيما صوت )64االجتماعي من الناخبين االتراك نحو )
 Data، وجاء تهييد الناخبين االتراك للحزب حسب ما ذكره مدير من مة ابحاث الفكر (29)الديمقراني المسيحي

بسبب موقفه االيجابي من هجرة العمالة التركية الي المانيا وازاء قانون  Karakaṣاميد قره قاش  4
الجنسية، وذكر ان االسباب التي تقس وراء ضعس تصويت االتراك لصالل الحزب الديمقراني المسيحي يعود 

 .(30)الي موقفه الرافل للجنسية المزدوجة، فضال  عن موقفه المعارل من انضمام تركيا الي االتحاد االوربي
تراجم تهييد الناخبين االتراك للحزب الديمقراني االجتماعي في االنتخابات البرلمانية الفيدرالية التي جرت 

%( للديمقراني 20%( للديمقراني االجتماعي، و)35، اذ توزعت اصواتهم بين )2017ايلول  24في 
 Martin Schulzولس ، وذلك بسبب موقس زعيم الحزب مارتن ش(31)%( لحزب اليسار16المسيحي، و )

وتدخله في الشهن التركي عندما دعا االتراك الي عدم التصويت لصالل التعديل الدستوري الذي شهدته تركيا 
والخاص بتحويل الن ام السياسي من ن ام برلماني الي ن ام رئاسي، كما أكدت اسيا بلكين  2017في نيسان 

Bilgin  نائبة رئيس االتحاد االوربي للديمقرانيين االتراك "ان تنور الخناب العنصري للحزب الديمقراني
 .(32)االجتماعي له مردودات سلبية وخنيرة وسيبعد الناخب التركي عن الحزب"

 االنتماء لألحزاب والترشل النتخابات البرلمان االتحادي والمجالس المحلية: -ب 

أدركت االحزاب االلمانية أهمية الناخب التركي وبدأت باالنفتاح عليهم منذ تسعينات القرن العشرين 
ومحاولة ضمهم الي صفوفها لضمان أصواتهم، ومن جانبهم كان االتراك يتنلعون الي ممارسة دور في صنم 
القرار السياسي لضمان حقوقهم االجتماعية والثقافية وتهمين مستقبل ابنائهم ، فضال  عن شعورهم بهنهم 

ننون من الدرجة الثانية، فانضموا الي االحزاب السياسية والعمل علي تعديل وادخال برامج جديدة لهذه موا
 .(33)االحزاب كمنل االتراك حق الت اهر

واكين  Özdemirبفوز جيم اوزدير  1984تجسدت اول مشاركة لألتراك في االنتخابات االلمانية سنة    
( تركيا  ينتمون الي 31شارك ) 2009ايلول  27كنواب عن حزب الخضر، وفي انتخابات  deligözدلي كوز 

االحزاب االلمانية وثالثة نواب مستقلين واسفرت عن فوز خمس منهم كنواب في البرلمان االلماني وهم: محمد 
اني عن الحزب الديمقر  Aydın Özoǧuzواكين دلي كوز عن حزب الخضر، وايدن اوزاغوز  Kılıçكيلج 

 Serkanعن حزب اليسار، وسركان توران  Sevim Daǧdelenاالجتماعي والسيدة سيوم داغداالن 

Tören عن الحزب الديمقراطي
المحلية عن فوز واحد وعشرون من   2011، فيما اسفرت انتخابات (34)

هذه الواليات االتراك كهعضاء في المجالس المحلية في خمس واليات ، وتولي اثنان مهام حقائب وزارية في 
تزايد اعداد النواب من اصول  2013، وفي انتخابات سنة (35)وانتخاب اثنين آخرين في البرلمان االوربي

تركية في البرلمان االلماني ليصل الي احد عشر نائبا  خمسة عن الحزب الديمقراني االجتماعي وثالثة عن 
شارك في  2017، وفي سنة (36)سيحيحزب الخضر واثنان عن حزب اليسار وواحد عن الديمقراني الم
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انتخابات الواليات الممهدة لالنتخابات العامة عشرون مرشحا  من االصول التركية موزعين علي ذات 
 .(37)االحزاب

لم تقتصر المشاركة السياسية لألتراك علي الوصول الي البرلمان االلماني بل تعداه في الوصول الي    
ل االتراك فيه عضوين عن المانيا، ومسؤوليات مهمة داخل حزبي عضوية البرلمان االوربي الذي مث

الديمقراني االجتماعي و الخضر وتولي مناصب وزارية في واليتين المانيتين اذ تعد ايدن اوزكان اول امرأة 
، كما (38)تركية تولت مهام وزيرة في المانيا في والية سكسونيا السفلي وزيرة للشوؤن االجتماعية والتكامل

 .(39)اول سياسي من اصل تركي رئيسا  لبلدية هانوفر عن حزب الخضر Belit Onayل بليت اوناي اصب
 تهسيس االحزاب السياسية: -ج 

                 Bremische Integrationspartei Deutschlands (BIP)حزب التكامل في بريمن  -1

               

تناولت الصحافة االلمانية خبر تهسيس حزب تركي في مدينة بريمن، وذكرت  2010في تشرين االول    
، وضم (40) تحت عنوان )حزب االتراك قادم(  Hamburg Morgenpostصحيفة البريد الصباحي لهامبورغ 

 Levenrراق الحزب ستين عضوا  من االكاديميين والتدريسيين اصحاب المهن الحرة برئاسة الوند البي

Albayrak ان الحزب سيشارك في االنتخابات المحلية التي  ، وأعلن البيراك(41)كهول حزب يمثل المهاجرين
بعشرة مرشحين، وأشار الي أن برنامج الحزب يتكون من ستة نقاط اساسية  2011ايار  22ستجري في 

شملت النشاط السياسي والتعليم والل ة والتدريب المهني والتو يس والحياة االجتماعية والدين والثقافة وكراهية 
برنامج الحزب يركز علي التعليم وحرية ممارسة النقوس الدينية وحل المشاكالت %( من 70االجانب وان )

، كما أكد أن (42)التي تواجه عملية التكامل واالنسجام والمساواة وان الحزب هو اول حزب اجنبي في المانيا
، إال (43)الحزب ال يستند علي أساس الهوية العرقية بل تهسس للدفاع عن حقوق المهاجرين وحل مشكالتهم

أن مشاركة الحزب في االنتخابات لم يكتب لها النجاح بسبب عدم القدرة علي تجاوز نسبة التمثيل النسبي 
 .(44)%( من االصوات3%(من اصوات الناخبين وحصوله فقط علي )5البال ة )

 Think BIG (BIG)حزب التحالس من أجل االبتكار والعدالة:  -2

وهو من مواليد انقرة  Haluk Yıldızبدأ رجل االعمال والناشط التركي خلوق يلدز  2010منذ عام    
وحاصل علي شهادة البكالوريوس ل ة المانية من جامعة اسننبول، مساعيه لتهسيس حزب سياسي في 

رافعا  شعار )من أجل العدالة  Think BIGتحت اسم  2013، وتم االعالن عن ذلك في ايلول (45)ألمانيا
والتجديد وكسر النمنية(، وسعي الحزب الي استقناب اصوات االتراك والم تربين في المانيا، وأعلن يلدز ان 
من ابرز توجهات الحزب تحقيق العدالة والمساواة بين الجميم ودعم السلم االجتماعي ومكافحة الفقر والتمييز 

في ادارة الم تربين سيما في مجاالت التعليم واالقتصاد وتوزيم فرص العمل العنصري وانهاء سياسة التمييز 
بصورة متساوية وان يتمتم االنفال المولودين في ألمانيا بنفس حقوق والديهم، وعن أهمية الحزب أشار يلدز 

ات لذلك سيسعي الحزب الي المشاركة في االنتخاب ؛ان كل من يعيش في المانيا يجب أن يكون له تمثيل 
كهول حزب يمثل المهاجرين ويحاول إحداث نقلة نوعية في التاريخ  2013ايلول  22العامة التي ستجري في 

السياسي االلماني من خالل ستة مرشحين عن والية وستيفاليا شمال الراين و والية برلين و والية سكسونيا 
 .(46)شاركة الواسعة في هذه االنتخاباتلذلك دعا الحزب الناخبين الي الم ؛السفلي و والية بادن فورتنبرغ 

أعلن يلدز تنلم الحزب للمشاركة في االنتخابات المحلية واالستعداد للمشاركة في  2017وفي سنة    
، ويبدو ان (47)انتخابات البرلمان االوربي معربا  عن امكانية الحزب ايصال نائب واحد علي االقل الي البرلمان
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رت حفي ة قوى اليمين المتنرف، إذ أعلن للصحافة االلمانية تلقيه منلم شهر نموحات يلدز السياسية قد اثا
تهديدا  واضحا  عبر  رف بريدي تضمن شعار الحزب وانالقات فارغة مصحوبة بعبارات )لقد  2019ايار 

را  تجاوزتم حدودكم، في هذا البلد الكلمة لأللمان فقط ، ويجب ان تعرفوا حدودكم ونحن نعرف ماذا نفعل( مشي
 .(48)الي ان مثل هذه التهديدات لن تمنعنا من مواصلة مساعينا

 Alianz Deutscher Demokraten (ADD)اتحاد الديمقرانيين األلمان  حزب -3

شهد احد فنادق مدينة برلين اجتماعا  لتهسيس حزب برئاسة رجل االعمال التركي رمزي  2016في حزيران    
تحت اسم اتحاد الديمقرانيين األلمان وسيتم توزيم برنامجه، وان اجراءات تهسيس الحزب  Remzi Aruآرو 

، وسيسعي الحزب الي استقناب 2017القانونية ستنتهي في خريس العام ذاته وسيشارك في انتخابات سنة 
ي المانيا، كما الن هذه االحزاب ال تمثل تنلعات االتراك ف؛اعضاء االحزاب االلمانية ذات االصول التركية 

نائب زعيم  Akbaṣ، فيما اشار رمضان اقباش (49)سيمثل الحزب اصوات جميم الم تربين فضال  عن االلمان
الحزب، ان الحزب منفتل علي الجميم في المانيا وال يتبني أي توجهات تقسيمية، وعلي الرغم من ذلك فان 

 .(50)تهسيس الحزب أقلق بعل االحزاب والمؤسسات والمن مات التي لم ُتبِد ترحيبها بتهسيسه
، إذ 2016في حزيران  1915وقد تزامن تهسيس الحزب مم إقرار البرلمان االلماني لمذابل االرمن سنة 

أشار زعيم الحزب ان النواب المنتسبين الي االحزاب االلمانية من اصول تركية واعضاء في البرلمان لم يكونوا 
عند مستوى النموح ولم يحاولوا ايصال اصوات االتراك الي االحزاب بل عملوا علي ايصال اصوات االحزاب 

 .(51)مذابل األرمنية في ذلكالتي رفضت ارادتهم مشيرا  الي إقرار ال
 

تعرل الحزب منذ تهسيسه لض وط الدولة العميقة في المانيا حسب رأي زعيم الحزب إذ ذكر "أن دولة 
مثل المانيا تدعي اعناء الدروس في الديمقرانية لتركيا إال أنها مم االسس تمارس اساليب غير ديمقرانية 

الجتماعي ووضم اليد علي ضد الحزب"، وقد تمثلت هذه الض وط بإغالق واجهات الحزب في بوابة التواصل ا
حساب الحزب في البنوك بصورة تدريجية ، ما دعا رمزي آرو الي االتصال باالحزاب االلمانية من اجل ايقاف 

( الس متابم وازاء ذلك أكد 30هذه االجراءات، سيما بعد ان وصل عدد متابعي الحزب في مواقم التواصل الي )
تحول الحزب الي قوة مهمة في المانيا لذلك نجد المساعي الهادفة آرو "ربما هناك قلق متزايد من احتمالية 

الي عرقلة الحزب"، وأضاف "ال يمكن ألحد ان يوقس تقدمنا إذ نعمل كباقي االحزاب االلمانية في انار القانون 
والشروط المنصوص عليها في الدستور، وان الدولة العميقة تدفم الحزب الي استخدام أساليب غير 

ان الحزب سوف يتوجه الي  Doǧan Haber، وأكد أقباش لوكالة انباء دوغان التركية (52)ة"ديمقراني
المحاكم لرفم دعوى ضد اجراءات غلق حسابات الحزب ووضم اليد علي أمواله وأشار "أن العراقيل بدأت تواجه 

زب العمال الحزب التركي منذ تهسيسه، وفي الوقت الذي ت لق حسابات الحزب في البنك، فإن أرصدة ح
والمن مات الدينية المتنرفة في البنوك األلمانية لم يتم التعرل لها، وان المانيا بدأت في  PKKالكردستاني 

 .(53)السنوات االخيرة تمارس ض وط ضد االتراك، وحث االتراك علي عدم التوقس في دعم الحزب"
 Alternative für Migrantenحزب البديل للمهاجرين:  -4

 Aurupa Tūrk(UETDن م اتحاد الديمقرانيين االتراك في اوربا ) 2017شباط  21في 

Demokratlar Birliǧi  )ندوة تحت عنوان )السياسة الحالية ومستقبل الوجود التركي في االتحاد االوربي
تعرل لها ، في مدينة كورن وسيتهام بوالية بادن فورتنبرغ لمناقشة واقم المجتمم التركي والتهديدات التي ي
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ويبدو من وقائم الندوة انها لم تقتصر علي مناقشة المواضيم المعلن عنها بل أكدت علي ضرورة تحشيد 
آنس الذكر وذلك حسب ما جاء  2017االتراك للمشاركة بنعم في االستفتاء الذي ستشهده تركيا في نيسان 
Fatih Zingalفاتل زينكال علي لسان المتحدثين فيها من اعضاء االتحاد الديمقرانيين ومنهم 

، رئيس (54)
الدائرة السياسية في اتحاد الديمقرانيين االتراك في اوربا وهو من مواليد مدينة زولنين ن بمقانعة سيلدورف 

وحاصل علي شهادة البكالوريوس في الحقوق من كلية الحقوق في دسيلدورف ومتخصص في  1979سنة 
، إذ افتتل حديثه بالقول: " ال يمكن ألحد االستهانة باالتراك"، وأشار (55)الدفاع عن حقوق االنسان في المانيا

الي تصاعد السلوكيات الالأخالقية سواء تجاه المجتمم التركي في المانيا او تجاه الرئيس التركي رجب نيب 
 .(56)اردوغان، مؤكدا  ضرورة ممارسة االتراك دورهم السياسي واالقتصادي في المانيا بشكل كبير

 
أعلن فاتل زينكال عبر وسائل التواصل االجتماعي قراره بتهسيس حزب  2019كانون الثاني  19 وفي

جديد باسم حزب البديل للمهاجرين، وأكد أن قرار التهسيس والتسمية لم تهِت عن نريق الصدفة بل للوقوف 
، مشيرا  الي التقارب بوجه التوجهات العنصرية المعادية للمهاجرين بشكل عام والمسلمين االتراك بوجه خاص

كحزب يميني متنرف  Alternative für Germany (AFD)في التسمية مم حزب البديل من اجل المانيا 
، وان قرار تهسيس الحزب جاء ردا  علي هذا الحزب، وأضاف ان 2013شباط  6تهسس في برلين في 

تمم االلماني ومعاملتهم كمواننين من المهاجرين أصبحوا هدفا  مباشرا  للمتنرفين ومحاولة إبعادهم عن المج
الدرجة الثانية، ومن اجل ايصال اصواتهم جاء قرار تهسيس الحزب لتمثيلهم والمشاركة في انتخابات البرلمان 

، ولم يستبعد مؤسس (57)وسيكون الحزب صوت من ال صوت له 2019االوربي المزمم اجرائها في سنة 
س من اجل االبتكار والعدالة واتحاد الديمقرانيين االلمان اذ دعا كل الحزب امكانية التحالس مم احزاب التحال

 .(58)من خلوق يلدز ورمزي آرو الي توحيد الخناب التركي في المانيا تحت م لة واحدة
يبدو ان تصريحات وموقس زعيم الحزب وربما عالقته مم الرئيس اردوغان قد اثارت حفي ة بعل 

( رسالة تهديد تنال 3000انية، وبدأت رسائل التهديد التي بل ت نحو )االوساط السياسية والصحفية االلم
اعضاء الحزب ومناصريه وتم نشر صورهم في وسائل التواصل االجتماعي، كما تلقي مؤسس الحزب اثر 
 هوره في احدى شاشات التلفاز تهديدا  بالقتل وتناول وسائل التواصل االجتماعي صوره مم الرئيس اردوغان، 

 .(59)من وجود شكاوى جنائية حول هذه التهديدات اال أن السلنات االلمانية لم تعرها أية أهمية وبالرغم
 

 المبحث الثالث: تركيا وأتراك المانيا
إذ تم تشكيل اتحاد النلبة  1954يعود تاريخ أولي التن يمات التي أسسها االتراك في المانيا الي سنة    

االتراك في مدينة ميونخ الذي تهثر بالتوجهات القومية واالسالمية التي برزت علي الساحة التركية منتصس 
وجود التركي وضرورة الحفاظ علي الهوية ستينات القرن العشرين، إذ أدركت القوى السياسية التركية اهمية ال

 Tūrkالوننية لهذا الوجود، فهسس القوميون االسالميون تن يما  جديدا  في المانيا حمل اسم االتحاد التركي 

Birliǧi  وشارك في تهسيسه اتباع النريقة السليمانيةSüleymancılar لتيار  (60)وحزب الن ام الونني
بزعامة اربكان ،  1972سنة  MSP، وبعد تهسيس حزب السالمة الونني (61)نجم الدين اربكان االسالمي

)أي الن رة القوية التي تؤمن باإلنسان وتسعي  Milli Gōrūṣبادر الي فتل فروع لمن مة الملي كوروش 
الي تحقيق سعادة ورفاهية والعدالة االجتماعية وتنبيق الشريعة االسالمية واعادة العمل بالخالفة 
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في الدول االوربية ومنها المانيا، وتن يم سلسلة من  AMGTوالتي عرفت اختصارا  بة  (62)االسالمية(
المؤتمرات لمناقشة الديانة االسالمية ونيل االعتراف باالسالم كدين في المانيا، فضال  عن اقامة مآدب 

 Türkiṣبزعامة الب ارسالن توركيش  MHPافتتل حزب الحركة القومية  1978، وفي سنة (63)االفنار
Tūrk Federasyonuفرعا  له في المانياحمل اسم اتحاد االتراك 

(64). 
مم منلم ثمانينات القرن العشرين تبلورت بشكل واضل معالم السياسة التركية ازاء االتراك في المانيا 

 ويمكن تتبم ذلك من خالل محورين أساسيين هما:
 المحور االقتصادي: - أ

االسواق الخارجية، وأهمية توفير العملة الصعبة للتخفيس من مم بدء انفتاح االقتصاد التركي علي 
الضائقة االقتصادية وادارة التنمية الصناعية وتسديد الديون المترتبة علي استيراد النفط ، برزت اهمية اتراك 

نحو ثالث مليارات دوالر  1988المانيا من يد عاملة ورجال اعمال في توفير العملة الصعبة اذ بل ت سنة 
، أولت تركيا أهمية كبيرة لتشجيم االتراك علي (65)الي ستة مليارات دوالر 1995ضاعفت بحلول عام وت

لتعليم االتراك الل ة االلمانية، إذ شهد المعهد  GoeTheالهجرة الي ألمانيا واالستقرار فيها، فافتتحت معاهد 
 -Türkischفية التركية االلمانية اقبال االف االتراك سنويا  لتعلم الل ة حسب احصائيات الجمعية الثقا

Alman Kūltūr işleri Derneǧi (66). 
وب ية تشجيم االتراك علي االستقرار في المانيا وتعزيز اواصرهم مم البلد األم، عملت  ؛ومن جانب آخر

الحكومات التركية علي ارسال المعلمين والمدرسين وعلماء الدين لخدمة االتراك هناك إذ بلغ عددهم نحو 
لبية احتياجات ( مدرس وعالم دين، كما سخرت كوادر سفارتها وقنصلياتها العاملة هناك للتواصل وت1500)

 .(67)االتراك 
 المحور السياسي: - ب

منذ تسعينات القرن العشرين بدأ االتراك في المانيا يمارسون دورا  مهما  في عالقات تركيا مم المانيا 
ومم االتحاد االوربي وحسب ما كانت تركيا تتنلم اليه و تهمل في أن ينعكس هذا الدور في صناعة القرار 

تركيا من اكثر الدول تهثيرا  في  السياسي داخل المانيا، فالباحث التركي الدكتور مراد اردوغان يرى بهن
 .(68)االنتخابات االلمانية

وفقا  لذلك بدأت االوساط السياسية التركية تدرك أهمية ممارسة االتراك في المانيا هذا الدور إذ بادرت 
الذي أسس جمعية لالتراك في المانيا، وحزب النريق  ANAPأحزاب اليمين المعتدل ممثلة بحزبي الونن اأُلم 

، وتولي رئاسة كلتا  Avrupa Demokrasi Vakfıالذي أنشه وقس الديمقرانية في اووبا  DYPل الصحي
، إال أن هذه الخنوة لم يكتب لها النجاح النحسار أعمالها في Aydın Yardmcıالواجهتين ايدن ياردمجي 

فروعا  له حملت اسماء المدن والواليات  CHPتمثيل الحزبين وسياساتهم كما أسس حزب الشعب الجمهوري 
االلمانية كممثلية حزب الشعب الجمهوري في هامبورغ وممثلية الحزب في برلين وغيرها، من اجل استقناب 

 .(69)الفئات التي تتعانس مم الحزب وبرامجه
م عالقاتها مم سعت الحكومات التركية الي محاولة استخدام االتراك كورقة ض ط داخلية وتو يفها بما يخد   

حاول رئيس الوزراء وزعيم حزب الونن األم مسعود  1998المانيا، ففي االنتخابات التي جرت في ايلول 
( تو يس اصوات االتراك ضد المستشار االلماني هلموت كول الذي عمل 1997-1998) Yılmazيلماز 

علي اعادة هندسة الخصوصية الثقافية االوروبية برفل كل ما هو اجنبي وغير منسجم مم هذه الثقافة، 
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 .(70)فضال  عن مواقفه السلبية ازاء تركيا وهجرة يدها العاملة الي المانيا
بزعامة رجب نيب اردوغان  2002وتسلمه الحكم سنة  AKPلة والتنمية ومم تهسيس حزب العدا   

Erdoǧan  بادر الي افتتاح ممثلية اتحاد الديمقرانيين االتراك في اوربا آنس الذكر لتمثيل ارادة الحزب
 .(71)واستقناب اصوات االتراك لصالحه وتقديم الخدمات لنواب الحزب ومسؤوليه

ومن جانب آخر وبمراجعة االحزاب التي أسسها االتراك في المانيا نلتمس تهثيرها في السياسة االلمانية 
ازاء تركيا كما حدث مم حزب اتحاد الديمقرانيين االلمان الذي تحفظ علي ادانة البرلمان االلماني لمذابل 

ين االتراك، وأن بعل وسائل االعالم االرمن وحزب البديل للمهاجرين الذي انبثق من رحم اتحاد الديمقراني
التركية أكدت أن قرار تهسيس الحزب جاء بايعاز من الرئيس التركي اردوغان، وعَد فاتل زنيكال الشخص 

 .(72)المقرب او ممثل اردوغان في اوربا
ماني االلمانية تشهد توترات متصاعدة بعد اعتراف البرلمان االل -بدأت العالقات التركية 2016منذ عام    

 2016تموز  15بمذابل األرمن، أعقبها الموقس األلماني من المحاولة االنقالبية التي شهدتها تركيا في 
عندما شجبت الحكومة االلمانية النرق التي استخدمتها الحكومة التركية في مواجهة االنقالب، واتهام تركيا 

)المتهمة من ِقبل اردوغان بالتدبير  Fathullah Gūlenأللمانيا بايواء قادة االنقالب ومن مة فتل هللا كولن 
، واثر موقس المستشارة انجيال ميركل (73)لالنقالب( فضال  عن احتضان المانيا عناصر حزب العمال الكردستاني

استثمار فرصة االنتخابات االلمانية  بعدم تحديث وتنوير اتفاقية االتحاد الكمركي مم تركيا، حاول اردوغان
مدركا  لحجم الكتلة التركية التي يحق لها التصويت وتو يفها لصالل تركيا  2019ايار  24التي جرت في 

داعيا  الناخب التركي الي عدم التصويت لصالل االحزاب التي ال تحترم ارادة تركيا وأكد أن "ان احزاب 
الجتماعي وحزب الخضر هم اعداء لتركيا مخانبا  الناخبين االتراك ... الديمقراني المسيحي والديمقراني ا

 .(74)امنحوا اصواتكم لالحزاب التي ال تعادي االسالم، واعنوا الدروس لهذه االحزاب عبر صناديق االقتراع"
"ان ذلك  Gabrielتحف ت الحكومة االلمانية من دعوات اردوغان وأعلن وزير خارجيتها سيكمر غابريل 

د تدخال  غير مسبوق في سيادة بلدنا واثارة حالة من االستفزاز واالنقسام داخل المانيا"، ومن جانبها فقد ُيع
 .(75)رفضت المستشارة االلمانية ذلك بالقول: "لن نتسامل مم أي تدخل في الشهن االلماني"

واثرها وفق ثالث اصعدة ، فعلي الصعيد الشعبي، تابم مراسل القناة  ويمكن تناول دعوات اردوغان
في كولن التي تحفل بتواجد نسبة كبيرة من االتراك واستنلم ارائهم ازاء خناب  DWااللمانية دوتشه فيله 

 االلمانية، وأكدوا أن هذا الخناب متشدد -اردوغان الذي ابدى قسم منهم توجسهم من توتر العالقات التركية
النه ينعكس سلبا  علي األلمان ذوي  ؛ويفتقر الي الدبلوماسية رافضين التدخل في االنتخابات االلمانية 

 .(76)االصول التركية
وعلي صعيد مرشحي االحزاب االلمانية المشاركة في االنتخابات ذوي االصول التركية، فقد أكد تيمور 

ان دعوة اردوغان لن يكون لها تاثير كبير وان ن "حسين احد مرشحي االتحاد الديمقراني المسيحي في برلي
الناخب التركي ال يعيرها أهمية وان االلمان من ذوي االصول التركية يعتبرونها تدخال  في الشهن الداخلي 

، أما مرشل الحزب الديمقراني االجتماعي عن والية برلين جنسال كزلتبه (77)االلماني ولن يكتب لها النجاح"
Cansel Kizltepe فقد ذكر "ان الناخبين االتراك لن يتهثروا بكلمات اردوغان ويجب علي االتراك الذين ،

 .(78)يعيشون في المانيا لسنوات نويلة ان يشاركوا في تحديد مستقبل المانيا"
اد وأخيرا  القت تصريحات اردوغان صداها لدى مناصري حزب العدالة والتنمية في المانيا وتحديدا  حزب اتح   
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الديمقرانيين األلمان الذي رفم صور اردوغان ودعا الي تعزيز االواصر مم الونن األم، وبهذا الصدد أكد  
مرشل حزب اليسار في والية برلين ان هذه الدعوات ح يت باهتمام انصاره  Hakan Taṣهاكان تاش 

تراجم تاييد الناخب التركي ، ويمكن تتبم اثر هذه الدعوات علي نتائج االتفاقيات بشكل ادق ب(79)ومؤيديه
 للحزب الديمقراني في هذه االنتخابات كما سبق االشارة اليه.

ازمة جديدة عندما ازيل الستار عن تمثال ُمذهب ألردوغان بمناسبة المهرجان  2018شهد اواخر شهر آب    
( 2.5م وبوزن ) 4إذ بلغ ارتفاع التمثال   Hessenبوالية  Viesbadenالفني الذي شهدته مدينة فيسبادن 

نن وهذا أثار حفي ة مجلس المدينة الذي تفاجئ بنصب التمثال وتعرل للكثير من االنتقادات واالحتجاجات 
 .(80)واستدعي وزير االنفاء الي التدخل إلزالة التمثال
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 جدول بهسماء النواب في البرلمانات االلمانية ذوي االصول التركية              
 2010اعتبارا  من شهر تموز                              

 الحزب الوالية االسم ت
 الديمقراني االجتماعي برلين Dilek Kolatديلك كوالت                .1
 الديمقراني االجتماعي برلين Ülker Radziwillاولكر رادزيوك        .2
 الديمقراني االجتماعي برلين Сanan Bayamجنان بيرام              .3
 اليسار برلين Helin Evrim Babaهلين ايفرم بابا     .4
 الديمقراني االجتماعي برلين Bilkay Ōneyبلكاي اوناي             .5
                    Emineامنية دميربوكان  .6

  Demirbukana                                  

   

 الديمقراني المسيحي برلين

 اليسار برلين        Ṣirvan Çakıcıشيروان جاكيجي   .7
 الخضر سكسونيا السفلي Filiz Polat                 فلز بوالت  .8
 الخضر هسن Mūret Öztürkمروت اوزتورك          .9

 الخضر هامبورغ Nebahat Gūçlūنباهات كوجلو         .10
 الديمقراني المسيحي هامبورغ              Aygūl Ōzkanايكول اوزكان   .11
     Giyasettin Sayanقياس الدين صايان   .12

                                 
 اليسار برلين

 الخضر برلين Ōzcan Mutlu        اوزجان مونلو   .13
 Mustafa Kemal مصنفي كمال اوز تورك   .14

Ōztūrk                         
 الخضر برلين

 الديمقراني االجتماعي بريمن Mustafa Gūngor  مصنفي كونكور   .15
 الديمقراني االجتماعي هسن Turgut Yūkselوت يوكسل      كتور   .16
 الديمقراني االجتماعي هامبورغ Būlent çiftlikبولنت جفتليك            .17
 الديمقراني االجتماعي هامبورغ Metin Hakverdiحقويردي      متين   .18
 الديمقراني المسيحي هامبورغ David Erkalpدافيد اركالب             .19
 اليسار هامبورغ            Mehmet Yıldız محمد يلدز  .20
 اليسار شمال الراين Ali Atalan               علي اتاالن  .21
  Ōzlem Alev Demirelاوزالم علو ديمريل   .22

                                   
 اليسار شمال الراين

 اليسار شمال الراين Hamide Akbayır     حميدة اكباير   .23
 الديمقراني االجتماعي شمال الراين Serdar Yōkselل         سسردار يوك  .24
 الديمقراني االجتماعي شمال الراين              ibrahmi, yetimابراهيم يتيم   .25
 الخضر شمال الراين Arif ūnal               عارف اونال   .26
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  Erdogan, a. g. e, s. 34الجدول من إعداد الباحث باالعتماد علي :                         

 

 الخاتمةةةةةةةة
إذ لةةم تحةةل هجمةةات منةةذ منلةةم تسةةعينات القةةرن العشةةرين تبلةةور دور االتةةراك السياسةةي فةةي المانيةةا ،     

اليمين المتنرف التي اسةتهدفت ارغةامهم علةي م ةادرة الةبالد والتةي راح ضةحيتها مةا يزيةد عةن خمةُس وثمةانون 
بةةين قتيةةل وجةةريل  ت دون تةةوجههم لممارسةةة دورهةةم بعةةد اكتسةةابهم الجنسةةية للتعبيةةر عةةن تنلعةةاتهم وضةةمان 

خالل التصويت في االنتخابات لصالل االحزاب التي حقوقهم االجتماعية والثقافية وتهمين مستقبل ابنائهم ، من 
تخةةدم مصةةالحهم وقضةةاياهم كةةالحزب الةةديمقراني االجتمةةاعي وحةةزب اليسةةار ، وشةةكل ذلةةك محنةةة الهتمةةام هةةذه 
االحةةزاب سةةيما بعةةد تزايةةد اعةةداد الحاصةةلين مةةنهم علةةي الجنسةةية ، وسةةهل ولةةوج االتةةراك الةةي مفاصةةل الحيةةاة 

حزاب ، ومن ثم حصولهم علي تمثيل في البرلمةان االتحةادي والمجةالس المحليةة السياسية عبر االنتماء الي اال
  . فضال  عن البرلمان االوربي وتولي مناصب وزارية في الواليات

إذ حاولةت   بدت تركيا مةن اكثةر الةدول تةهثيرا  فةي االنتخابةات االلمانيةة نتيجةة لتزايةد اعةداد مواننيهةا      
ومنذ تسعينات القرن العشرين الي استخدامهم كورقة ض ط داخلية وتو يفهةا بمةا يخةدم عالقاتهةا مةم المانيةا ت 
ومةةن جهةةتهم  بةةدو أتةةراك المانيةةا اكثةةر انتمةةاء  وارتبانةةا  بةةوننهم االم بابتعةةادهم عةةن االحةةزاب التةةي تتبنةةي مواقةةس 

ومعةرقالت انضةمام تركيةا الةي  2016حاولةة االنقالبيةة سةنةسلبية تجاه بلدهم كقضةية ادانةة مةذابل االرمةن والم
االتحاد االوربي  ت فسعت حكومةة حةزب العدالةة والتنميةة الةي تهسةيس حةزب البةديل للمهةاجرين وبصةورة علنيةة 

وفةي ذلةك مؤشةر واضةل إلمكانيةة تحةولهم الةي قةوة ناعمةة  ،لتجميم اصوات االتراك تحت م لة سياسية واحةدة 
    خاص واالتحاد االوربي بشكل عام  لخدمة المصالل التركية .  داخل المانيا بشكل
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Abstrac 
   The Turks constitute the largest foreign community in Germany, as 

their population exceeds three and a half million people. This is important 

due to the passing of time as they obtained German citizenship, with a 

number, according to the latest statistics, that reached about one million 

two hundred and fifty thousand, where they enjoy their social, cultural, 

economic and political rights as first-class citizens. 

   The research sheds light on the details of the political situation of Turks 

in Germany through three axes. The first includes the racist crimes they 

suffer from and the impact of such crimes on the future of Turkish society 

there. The second axis includes their participation in political life by 

voting in elections, joining parties, running for federal and local 

parliamentary elections, and establishing parties to express their 

aspirations and participation in German political decision-making. 

Whereas the third axis deals with Turkey's relationship with its citizens in 

Germany and its attempt to employ them to serve its interests and 

relations with Germany. 

   The importance of the research is to explore the possibility of the Turks 

to form a pressure group (lobby) that serves the national interests of their 

mother country within the framework of Turkish-German relations in an 

era when soft power plays an active role in regulating international 

relations. 
 


