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 (م0565 -0551)عالقات مصر وألمانيا الغربية االتحادية                 

 ايمان شوقي*

 اشرافتحت 

           د| وجيه عبدالصادق عتيقا.                          خمف عبدالعظيم الميري**     | دا.

 المستخمص : 

راضػػاع خيح  ػػثخحػػلخر  ايػػ خخ(ـ ،0854خ-0841عالقػػ تخر ػػ خانير ارػػ خاي   رػػ  جػػ اخايارػػ  خ 
ايعالقػػػ تخ ػػػرفخاي حػػػدرفخا سػػػرر خ عػػػدخيػػػ اجخنير ارػػػ خرػػػفخاي ػػػ بخايع يررػػػ خاي  ارػػػ خر  ارػػػ خط رعػػػ خيد اسػػػ خ

اااقس ر  خإيىخنير ار خاي   ر خناخا ا  در خاهىخا  ع خيحرعسك خاي   ػلخاوا ا ػلخانر ركػ ،خانير ارػ خايةػ قر خ
خايدررق اطر خايا  ع خيحرعسك خاية قلخا ا  دخايساحرال.

رعظػػـخاظػػ اخواػػعخايعػػ ـخايػػغبخةػػ دخ   ػػ خـخك دارػػ خي ػػ ،خ0841ايارػػ  خعػػ ـخخنرػػ خعػػفخاي،اػػ ة،خحقػػدخاػػـ
داؿخايع يـخاي  يثخاايع يـخايع  ػلخ   ػا ـخحػلخاياع رػؿخرػصخاقا ػ دخايػداؿخاي در ػ خاياػ هض،خحجػ اتخنير ارػ خ

خحػػلخخـ،0854اااا ػػلخحاػػ ةخايد اسػػ خ عػػ ـخخاي   رػػ خر ققػػ خي ػػغاخاي ػػ ض، اهػػاخايعػػ ـخايػػغبخةػػ دخغ اةخاياػػ ـ 
عالقػػ تخ ػػرفخايقػػ ه ةخا ػػافخ سػػ بخاسػػار ا خاويرػػ ةخحػػلخاقػػدرـخايرسػػ عداتخااع اا ػػ خرػػصخإسػػ ا رؿخحػػلخك حػػ خاي

خايرج  ت.

ر،اػػ حخايػػدياؿخيحعػػ يـخاي  يػػثخخهػػلاج ػػ خاظػػ خايسر سػػ خايي  جرػػ خاوير ارػػ خرػػفخخك اػػتخر ػػ حقػػدخ
 دة،خ ػؿخيع ػتخدا  اخح رػد اخكغيؾخيـخاكفخنير ار خدايػ خنا ا رػ خرعاػخ  ، خع ر خاايع يـخايع  لخ  ، خي   ،

ـخغ اةخايعالقػػ تخ ػػرفخر ػػ خ0853ـخ اػػىخ0840ةػػ دتخاي،اػػ ةخرػػفخخ رػػثخحػػلخاياػػ  روخاوا ا ػػلخاايعػػ يـ،
انير ار خا ا  در خحلخك حػ خايرجػ  تخا قا ػ در خااياج  رػ خااي،ارػ خااي ق حرػ خاايعحررػ خاايسر سػر خاايعسػك ر خ

خ.اكافخايداي خاير،ضح خيدىخر  ااياقار ،خااساط عتخنير ار خا ا  در خنفخ
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 (ـ0565 -0551)عالقات مصر وألمانيا الغربية 

نير ار خإيىخدايارفخرياح،ارفخاجار عر  خاسر سر  خراغخاي  بخايع يرر خاي  ار ،خإ خخااقس ـعحىخاي  ـخرفخ
،خاحلخاياقتخا،سعخ  اف خا تخ ار خ كار خنفخر  خك اتخادعـخدا ر  خحك ةخإع دةخاا ردخاي حدرفخر ةخني ى

ي  ب،خاااقؼخعحرعخعالق تخاية ؽخاارركفخافخك اتخ كار خ افخا ىخحلخع دايا   خنقاىخ عرـخع  لخ
خايعالق تخ رفخاي حدرفخاهر :خا سفخايعالق تخ رفخر  خ يكفخ ر داخافخع رحرفخك فخي ر خدا هر خحلخا ـ 

خاية قر اخ خا ا  در خايىخإق ر خعالق تخد حار سر خرصخخنير ار  رفخج  خإس ا رؿخخرفخج  ،خاسعىخنير ار 
خ.خ رفخايق ه ةخا افخـ0854ااد عخن ر خني ى،خا ر خايغىخندىخايىخ

خرفخخ اتخر  ك خاوير ار  خايي  جر  خايسر س  خاظ  خاي  يثخ  ، خخهلاج   خيحع يـ ر،ا حخايدياؿ
رفخا سا اارجلخاي رابخااي  ـ،خاخخراقع  خااضع  خرس عده خعحىخغيؾع ر خاايع يـخايع  لخ  ، خي   ،خ

ر سبخ س    ،خرر خدحصخاوير ارارفخإيىخر  اي خاا رؽخعالقا ر خخنفخاعا  خايقاةخاوايىخايالخ  د ـخح لخ
،خكغيؾخيـخاكفخنير ار خداي خ(76صخخـ،0876ة دب، خ ر  خياكافخ اا  خايدياؿخيحع يـخاي  يثخاايع يـخايع  ل

خ.((Snyder:5511 ,p.6 نا ا ر خرعا دة،خ ؿخيع تخدا  اخح رد اخحلخايا  روخاوا ا لخاايع يـ

 موماسيةالعالقات الدب-0

ا عا اؼخ  كار خنير ار خاي   ر خض ا ةخايرس  ع خايىخايغيؾخك فخرفخ نبخا ا ةخايي  جر خاير  ر خ
خ07اا  دؿخايعالق تخايد حار سر خرع  ،خا  ي،عؿخج اخرااحق خرجحسخايا  ااخعحىخطحبخا ا ةخايي  جر خحلخ

خ.(1170خ-1020241 ر س خرجحسخايا  اا:خكادخ ـ0840ااحر  خ

نايىخايداؿخايع  ر خايالخنق رتخعالق تخد حار سر خرصخنير ار خا ا  در خعحىخرسااىخخحك اتخر  
خاي خس،ر خنير ار  خ دن خاغيؾخعادر  خ  ايس، اا، نكاا  خع ـخخ03عرحعخحلخر  خحلخخPawelkeايكعخ   ر 

خـ.خ0841
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خ رفخاي حدرفخ  يااا  خايعالق تخايطر   خن ر تخهغه خعحلخايسخ،ايكفخس ع فخر  خط ن ر س خ س بخر 
اكغيؾخ دار خعرؿخايي  ااخخ،إس ا رؿرصخاوير ار خرفخا رر خاااج ه  خإيىخعقدخاا، قر خاياعارض تخاوير ار خ

خ.(81صخخ،0876ة دب، ر  خاايرع  ض خايالخااج اعخحلاوير فخ

خ

ـخغ اةخايعالق تخ رفخر  خانير ار خا ا  در خحلخك ح خ0853ـخ اىخ0840ة دتخاي،ا ةخرفخخايقد
ايرج  تخا قا  در خااياج  ر خااي،ار خااي ق حر خاايعحرر خاايسر سر خاايعسك ر خااياقار ،خااساط عتخنير ار خ

خ.(0،خص0888خ،ساا ا ا  در خنفخاكافخايداي خاير،ضح خيدىخر  

خاآل خايج اب خرصخاعحى خاياع رؿ خحل خ   ا ـ خايع  ل خاايع يـ خاي  يث خايع يـ خداؿ خرعظـ خنظ  ت ي  
خاي  ض،خ0841اقا  دخايداؿخاي در  خايا هضخراغخراا ؼخع ـخ خاي   ر خر قق خي غا ـ،خحج اتخنير ار 

اةكحتخعا   اخداعر  خحلخرة  رصخاياارر خاير  ر خرفخيالؿخاقدرـخايق اضخاايي  ةخاي،ار خحلخايرساار تخ
خخ.(51،خصخـ1101خ، رد   اج  راياخخ قا  درا اخخ سر سرايعسك ر خاايردار خاخاي

ااظ  اخوهرر خاير  يحخايرةا ك خايالخا  طخ رفخر  خانير ار خا ا  در خعحىخك ح خايرساار ت،خاجدخ
خا ا ةخايي  جر خاير  ر خاطحبخرفخ   س خايا  ااخاير  ر خايرااحق خعحىخإع دةخايعالق تخايد حار سر خرص
خايرج يرفخ خحل خرسراع خة ف خي   خاركاف خرك اا   خساسا د خاي   ر  خنير ار  خ  ف خغيؾ خرعحح  خاي   ر ، نير ار 

خايسر سلخاا قا  دب.خ

خني خ خج   خاي كار تخخىارف خا ررد خكسب خإيى خ  ج  خحل خاايرساق حر  خايق  ر  خ رة كح   خر   حإف
خاوجا ر خارفخ را ر خ كار خنير ار خا ا  در خاي   ر .

خخ

خخ
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 تعويضات األلمانية وأثرها عمى العالقات بين القاهرة و بونال-2

خاياعارض ت  خيقضر  خ كار خخح  ياس   خرص خا   ا، ؽ خرع   س ا رؿ خاا  خاي  راار  خاي  ك  خاج ت حقد
خا،س   خا ا  در  خاوير الخنير ار  خايةعب خيدب خايغاب خعقده خ ث خيحر ادخحل خ دث خ عارؽخير  ،خ0880،

خغيؾخخ(18،21ص خرفخنير ار خدحصخاياعارض تخإلس ا رؿ.اعحرعخحرساحـ 

ـخنعحاتخإس ا رؿخنا  خايداي خايا ردةخايالخار ؿخاير ادخ0840احلخاي  الخعة خرفخآغا /ر  سخع ـخ
اعحر  خنفخاق ضخاياعارض تخعفخايرغا حخاا ضط  دخايغبخاع ضخيعخاير ادخعحلخنردبخايا  ر خاوير ار ،خ

خنفخإس ا رؿخهلخايالخنيغتخعحىخع اق   خا قىخرفخايةعبخاير ادبخإيىخخكر  رس اير خا جر خا ر ر خر 
ححسطرف،خا ددتخإس ا رؿخر حغخاياعارض تخ  اايلخنيؼخايرسر   خرحرافخدا  خااقا  تخنفخركافخايدحصخ

خج  ر  خعحلخةكؿخ ض  صخاعحلخعدةخسااات.

ا ا خحلخة  خاك فخ دخاي،عؿخاوير الخعحلخغيؾخايطحبخنفخق ـخرساة  خنير ار خاي   ر خكاا ادخادر
خ خدرسر  خع ـ خإيلخ داخ0840ك اافخاواؿ/ خايع يرر  خاي  راار  خا  اـخ ايدر فخ  رسخايراظر  خ دعاة ـ

خاير، اض تخ اؿخقضر خاياعارض ت.

خاياراصخ خنسحاب خاايغت خنا   خإ  خاياعارض ت خطحب خحل خاي  د   خهل خإس ا رؿ خنف خرف خاي  ـ اعحل
كار خاوير ار ،خار داخنا  خسحكتخهغاخايسحاؾخكااعخاير طاصخ  ج خاي س سر خرفخعقدخر، اض تخرصخاي 

رفخاقار خر ك خإس ا رؿخاايض طخعحلخنير ار خيق اؿخطح  تخإس ا رؿخدافخنبخاعدرالت،خاايديرؿخعحلخغيؾخ
نفخاق ة  خ  رر  خق ـخدايؿخايكارستخاإلس ا رحلخ اؿخق اؿخايدياؿخحلخهغهخاير، اض تخرصخايج ابخاوير الخ

خ  ك خاي حضخرا  ـخ رجفخايغبخك فخرة ؿخرا بخ عرـخجر ع خاو  افخايراط ح .نـخ ،خاك فخرا عـخ

خاياعارض تخ0841احلخاي  دبخاايعة رفخرفخة  خآغا /ر  سخ خ دنتخاير     تخ اؿخقضر  ـ،
س ا رؿخرفخا  ر ،خا رفخنير ار خاي   ر خارؤار خايرط يبخاير ادر خرفخنير ار خايرر ؿخ  رفخنير ار خاي   ر خاا 

خ خحلخيس ع  خر ادر  خيرستخهلخخ56اعة رفخراظر  خإس ا رؿ خاايغبخردؿخعحلخنف خني ى، خرفخا  ر   حد ا
خايرر ح خايا ردةخيحةعبخاير ادبخكر خك اتخادعل.
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خايكارستخ خانعحف خاير، اض ت خااق،ت خاسدرده  خاط رق  خاياعارض ت خقرر  خ اؿ خيالؼ خاقص ا رف
خا در خعف خنير ار  خنعحات خإغا خإ  خاير، اض ت خ سار ا  خااسار تخ حضع خاياعارض ت، خياسدرد خ  ا رج د
رحرافخدا  خإلس ا رؿخحلخردةخاا ااحخخ603اير، اض تخ ةكؿخ ر خ سرلخ اىخاـخا ا، ؽخعحلخدحصخر حغخ

خادحصخر حغخخ03إيلخخ01 رف خإيلخر حغخخ046ع ر  خيرؤار خايرط يبخاير ادبخ  إلض ح  خ51رحرافخدا   ا
خ ك بخحلخنير ار .رحرافخدا   اخاق ر   خيحرجحسخاير ادبخاير

خ خ ا  رو خا ا، قر  خااقرص خاقت خآاغاؾ خاإلس ا رحل خايي  جر  خا ر  خة  رت خراةرع خاعا ؼ خ01اقد
ـخ  ف: خا ا، ؽخك فخ د   خح رد اخحلخايعالق تخايداير ..إغخااحؽخةعبخعظرـخعحلخ0841نرحاؿ/س ار  خع ـخ

ـخرااحق خكال خ0842آغا /خر  سخخ11خ-07دحصخاعارض تخيج ا ـخا اك   خ كـخآي  ،خاة دتخاي،ا ةخ رفخ
رفخاي  ير فخاوير الخاايكارستخاإلس ا رحلخعحىخا ا، قر ،خااـخا  دؿخا   ؽخايا درؽخعحىخا ا، قر خ رفخ
خرفخ خاي   ر خحلخر ك خاورـخايرا دةخحلخارارا ؾخيا  حخا ا، قر خس  ر خاير،عاؿخا اداا إس ا رؿخانير ار 

خااا 0842آغا /ر  سخخ16 خعحىخنف خـ خحلخر  سخع ـ خا ـ0854لخردا   خنكاا  خع د خناؿ/ خاة رف ي  رف،
خ.(43-42صخـ،0855

خ سرف خاييض  خر رد خايةرو خاوك   خاوسا غ خنع بخحضرح  خاو ه خ-اقد خايج رص يرادابخخ-ةرو
ج ردةخاوه اـخايي ص،خعفخنيرعخاي  يغخ رفخا دثخعفخرس ي خاياعارض تخاوير ار خإلس ا رؿخاق ؿ:خ ياخ

ن ادااخنفخرؤ يااخنسانخر ؿخوق حخ  دثخنسلاخ عخإيىخاإلاس ار خار  د   خحلخايق فخايعة رف،خنفخايرؤ يرفخ
ير خاجدااخا حغخرفخا  روخهغاخاي  دثخاير اعخايغبخا ي تخحرعخ عضخداؿخاي  بخاع ااتخعحىخإي اجخنهؿخ

خحر خر ح ـ خير حاا خار  اع ـ، خارا ج هـ خا قاي ـ خا س ارا ـ خ راا ـ خرف خاية عررف خرفخححسطرف خنقاار    
اير ادخاي    اخايغرفخك اااخنةا ا  خحلخرياحؼخنقط  خاية ؽخااي  ب،خرفخ الدخ اسر خإيىخنق ىخنادر خايررفخ

خ(611هػ،خصخ0261،خ  ةخجر دبخاآلي ةخ0842ح  ار خخ04،رجح خاو ه  خاج  ي   

خ

خ
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 عمل الخبراء األلمان في مصر-3

ـ،خق  خ  رسخايراس دخاإلس ا رحلخ0850رصخ دار خعقدخايسارار تخع ـخخانر خ  ياس  خيعرؿخايي  ااخ
آاغاؾخع ر  خه  رؿخا  رسخايري   اتخاوير ار خ ارا   دخجر حفخاياع افخايرةا ؾخ رفخايج   رف،خ    خرفخ

خإس ا رؿخحلخرااج  خايع بخرفخيالؿخاير ار خايعسك ر خايالخسا  ؿخعحر  خرفخا ااخهغاخاياع اف.

خاي  ـ خنفخخاعحى خإ  خاياقت، خغيؾ خحل خايد حار سر  خايعالق ت خاا  د ف خاكاا  خيـ خايدايارف خه ارف نف
خايعالق تخرصخنير ار خاي   خا ساي   اار خحقدخ اي عضخدايؿخج   خايراس دخاإلس ا رحلخك فخرعلخنهرر 

خحرع خايغبخاجداا خايا  ر  خايري   اتخاوير ار  رفخاج  خخن ادتخإس ا رؿخإاة اخج   خري   اتخعحىخ  ا 
خاظ هـخايضر ا خاي قرقر خورفخإس ا رؿ.

نر خاوير فخحقدخك اتخايعقحر خر ر ةخياح ر خ    تخإس ا رؿخيرسخحقطخدايؿخايج   خايسر سلخ ؿخنرض  خ
دايؿخايداا  خاورار خاوير ار خاايالخ   تخاحؾخايعالق خ  يرقاي خاية ر ةخايق  ح :خ   فخإلس ا رؿخة ك خقار خ

يرعسك خاية قلخ ،عؿخاااة  خاير ادخحلخكؿخايرساار تخاياظر،ر خاياسطىخياحؾخايداؿخاافخدايؿخكؿخداؿخا
خرفخر ح  خنير ار خاياع افخرصخايراس دخ  ر خا سا، دةخرفخاحؾخاية ك  .

ايـخررضخاقتخطارؿخ اىخاا،ؽخايط ح فخعحىخنفخاردخايري   اتخاوير ار خاإلس ا رحررفخ ر خيدر  خ
خا خاياع افخرفخرعحار تخعفخنج  ة خايا كردخعحىخ دؽخهغا يري   اتخيدىخايع بخع ر خار  خي   ،

خاكغيؾخ خ، خايري   اتخاير  بخايايرد خج    خإس ا رؿخ رعحار تخعفخإاة ا خ رد ق رتخايري   اتخاوير ار 
خحلخ خسااا خر   خرص خايراع اارف خاوير ف خايعحر ا خ  سر ا خايجرشخاير  بخاق  ر  خاسحرح رعحار تخ اؿ

رر خندىخإيىخاع ضخهؤ اخايعحر اخي اادثخإر خقاؿخناخاةارعخاااا ىخ  ـخاور خإر خإيىخخنير ار خناخر  
ايرق   خناخايعادةخإيىخ راا ـخرق ا رفخر ددرفخ اىخني خايعر خ ؿخانرداهـخنرض  خ  سر اخ عضخعرالاخ

اس  خإلس ا رؿخإس ا رؿخا،س  خحلخايراطق خايع  ر ،خاك اتخهغهخايرعحار تخعحىخد ج خك ر ةخرفخاوهرر خ  ي
اور خايغبخدحصخ  رسخايراس دخ اي غخق ا خ  ياع افخايك رؿخرصخايري   اتخاوير ار خحلخكؿخايرج  ت،خ

خ.(ـ1100ااحر  خخ00اياحد،خايجرع خ اغيؾخ  ي  ـخرفخعدـخاجادخنبخعالق تخد حار سر خ رفخاي حدرف
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 العالقات التجارية بين بون والقاهرة-4

 د الطالءالرسوم الجمركية عمى موا  - أ

خاييرسرار ت خ خق ؿخعقد خك اتخق  ر  خ رفخر  خانير ار  ارفخايجدر خ  يغك خنفخايعالق تخاياج  ر 
خ خايراعقدة   دخ يرخ ع، اخة ك خر اااحؽخعحىخرـخ0822س ار  خخ11خحلحاجدخرجحسخايا  ااخ جحساع

خ خعحى خايرسا ق  خايجر كر  خاي سـا خدحص خرف خطالااوسر ؾ خرااد خ  دؼخخاساا دا  خ  ار ت( خنير ار  رف
خطالاخاير اكبخايجدردة.خخحلخاساعر ي  

يحة ك خيكفخاظ  اخيكاا  خرفخايراادخخحاعحىخاي  ـخرفخنفخاي ار تخ خاديؿخا تخ ادخاإلع، اخايررااخ
ايض ا ر خيحس،فخحقدخاـخايرااحق خعحىخإع، اه خرفخاي ساـخايجر كر خة رط خنفخركافخاإلع، اخق    اخعحىخ

خردةخ خاقؿخعفخنس اعخحلطالاخس،فخنع يلخاي    خايالخاسا  ؽخخحلخاي ار تخايرساعرح  رجحسخ   حا  

خ.خ(2/32خ–خ67،خ قـخايداسر خخ1170ػخخ122810ايا  اا:خكادخ

 تجارة القطن -ب

خاخ خه ر   خدا  ا خايقطف خاج  ة خيع ت خعقدخخحلقد خ دار  خرص خاوير ار  خاير  ر  خاياج  ر  ايعالق ت
رفخا ا ةخايي  جر خاير  ر خإيىخرجحسخايا  ااخاجدخنفخة ك خاوقط فخاييرسرار ت،خح،لخرغك ةخر حاع خ

اقدرتخ طحبخيحرااحق خعحلخعرحر خا در خنقط فخر  ر خإيىخنير ار خ ر خقرراعخرحرافخخ  إلسكاد ر ايرا دةخ
انةرايل(خي  جخا ا، ؽخاياج  بخايرعقادخخ21جارعخاسا يرالخرفخاير  اؿخايق  ـخ رفخناااعخك اؾخاجر ةخ

خحاحخخ رف خاي س بخاوير الخاإلاجحر بخ ااسط  خايقرر خضرف خعحىخنفخركافخسداد خاي   ر  خانير ار  ر  
خرفخا  روخا اؿخاوقط فخإيىخاي اؾخاوير ال،خاغيؾخ ضر فخرا، دخارةا ؾخرفخخ81اعار دخيردةخ رار  

 ال  خاكغيؾخ اير  خ ال  خ ااؾخنير ار خرفخايد ج خاوايلخاضر فخرفخ اؾخايداي خاوير الخي غهخاي ااؾخاي
خايا در  خرفخر ح  خضر ا تخا ار ف خخا ررفخ  د ة خيسداد خاي  رط ار  خاياج  ة خيا ا ة %خرفخ74ايا  ع 

  ي خاعغ خخحل%خرفخ رفخاوقط فخ81  ي خعدـخقد ةخايرةا كرفخعحىخايسدادخايضر فخسدادخخحلاي رفخ
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خ خايا ارؿ خهغا خعحى خ س بخح ضخقراد خايعرح  خايرةا خخحلا ارؿ خاي الد خ س بخاةابخاي  ب خنا ،خايور 
خ  ي خاي  ب.خخحل%خاي  قر خ اىخ01اضر فخاية ك خرقدر خايطحبخ سدادخايػػخ

خاوق خقرر  خسداد خوف خطااظ  ا خاير  ر  خاوير الخخحل ف خاي س ب خط رؽ خعف خسركاف خايعرحر  هغه
اإلاجحر بخحإفخهغهخايعرحر خ خاؤ  خعحىخاي س بخاير  بخاوير الخاير،ااحخط ق  خيالا، قر خايرعقادةخ رفخ
خا اؾخايداي خ خرفخ اؾخإاجحا ا خاي   ر ،خاقدخ  حتخاية ك خرقدر خايطحبخعحىخرااحق خكال  ر  خانير ار 

خاا.خاوير الخعحىخهغاخاإلج خ

خهغهخ خنفخإار ـ خكر  خايعرحر خدافخضر فخاي كار ، خنفخاي ااؾخاير حر خ خاساطرصخارارؿخهغه ا ر 
خايع ـخايغبخرض طخعحىخايساؽخاير حر خحقدخخسرؤدبخإيىايعرحر خ ا  رؼخج اخرفخر  اؿخايقطفخهغا

  فخهغهخخاقدخنة  ،خبخايرقدـخرفخاية ك خاايضر ا تخعحىخرساة  خقسـخاي نبخ رجحسخايداي حؿخايطجن
ايضر ا تخرركفخاعا   ه خك حر خيضر فخسدادخقرر خاوقط فخاير د ة،خاقدخااحؽخرجحسخايا  ااخعحلخهغهخ

خ(1170خ-126053 رجحسخايا  اا:خكادـ0840رااراخخ14ايرغك ةخ ا  روخ

خاي خنير ار  خاياعارض تخ رف خاا، قر  خااقرص خخ   ر ارص خ دنتخايعالق تخاياج  ر  س ا رؿ، خايق ه ةخاا   رف
،خاخ نير ار خ ر دةخخطح تخ   تـخناعخ رفخ08/0/0845  قر خايس،  ةخاوير ار خ  افخخحلحاجدخخ افخحلخايا ـ 

آ   خايج ابخاير  بخرةكح خ ر دةخايق ضخايغبخحاحخاإلس ا رؿخقرر خخ،   خايقطفخاير د خي  خرفخر  
هغهخايرع هدةخخحلس ا رؿخاي   خايساار خيحاعارض تخاوير ار خإلس ا رؿخاكغيؾخاياعدرالتخايالخحا تخإل
خ ي اصخ ر دةخ   خاي ض  صخاي نسر ير خعحىخ س بخاي ض  صخا سا الكر .خ

خنير ار خ خرف خاطح    خايال خاياس رالت خعحى خا  ؿ خيـ خإغا خناع خاير  ر  خاي كار  خ نت خعحرع ا ا ا ا
 خنفخهغاخاي حضخايساارفخايس  قارفخحإا  خساعا خحل  سار ا خاياج  ةخرع  خعحىخاياط ؽخايغبخك اتخعحرعخ

خ رفخا  ر خنير ار خهاخ ر    خعدـخاهار ـخ  ير  حظ خعحىخايساؽخاير  ر خااي ق اخحرع،خاور خايغبخرساحـ 
سا  بخخاايالرععخا ساع ض خعفخايسحصخاوير ار خ سحصخني بخساااخرفخايكاح خاية قر خناخايكاح خاي   ر خ

ن ةرؼخاي حداف:خحرحـخ رؿخر  خاياع رؿخرصخنير ار  عادا  خإيىخايساؽخاير  ر خايالخي جتخراعخ س بخا،ض
خ.خ(،خر  حظخنير ار 1،خرحؼخ031،خر ،ظ خ82
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خ  ياع رختاك ا خاا،ؽخعحر   خقد خهغه خايقطف خ،    خايري،ض  خ ا  روخخحل  خ20اييط   تخايرا  دي 
يع ـخـخانا  خسا  ؿخ0844  خيالؿخع ـخ ناعخرفخاير ارؿخعدـخاسا، خا ير فخخـخاايالخاجد0843رايراخ
خ.خ(خ1170ػخخ111622رجحسخايا  اا:خكادخ خـ0845

حافخك ابخ   بخخايرسا خني، ردخخحقدخس  عنهرر خ  ياس  خوير ار ،خخااير خك فخايقطفخاير  بخغ
خخحلر  اصخك ابخاية ر ةخ راع،خاغيؾخخ05ار  د ه خراـخخ0845ر  سخخ00نير ار خرقاـخ  ر  ةخر  خرـا

خخر  ض خرفخر  خقطا   إير  خخر اع خرااج تاظر خا در خخحلايا، اضخرصخايريا رفخيكلخرساا د
خ.خ(خ1170ػخخ111622رجحسخايا  اا:خكادخ اكغيؾخإاة اخر  اصخير  

 االتفاقية التجارية بين مصر وألمانيا الغربية -ج

اـخا ا، ؽخحرعخخ، عخؽرح ،خاجدخنفخاي  اااكاؿخاي   ر ارصخااقرصخاا، قر خاياج  ةخ رفخر  خانير ار خاي
خعحىخر خرحل:خ

خاير  بخػ خغاتخايراة  خاي  اااكاؿخاط ؽخعحىخايسحص خ  غا خاير حق  خايسحص خق  ر  إيىخخ ير د ةنا  :
خ خا ا  در  خنير ار  خخحلجر ا ر  خإيى خاياج  ب خا ا، ؽ خس ر ف خ دن خرف خخ20ايردة خارركفخ0845درسر   ـ

خنبخاقتخ   ا، ؽخايرا  دؿ.خخحلاعدرح  خ

خايعرؿخ خا  رو خرف خ ع خايعرؿ خار دن خاياج  ة خاا، ؽ خرف خراج ن خ  خج ا ا خاي  اااكاؿ خهغا خرعا     ار  :
خخ(1170خػخ111622رجحسخايا  اا:خكادخ خ   ا، قر 

خاا،ؽخايط ح فخعحىخ ر دةخااارر خ خا ا  در خحقد خ رفخر  خانير ار  خايرعقادة خ  ا، قر خاياج  ة ي  ق   اا 
خان  خا قا  در  خراا دهر  خا قا  دب خاياع اف خي ر دة خاساعداده  خا ا  در  خنير ار  خايااا لخخحلدت كؿ

خاي  اعر خااي ا عر خعحىخايا اخايا يل:خ
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خ خا قا  در  خ  يراا د خراعحؽ خحرر  خايا ر   خإل داا خايي  اا خإ س ؿ خإرك ار تخخحلنا  : خاحى ر  
خايي خرق  ح  خرف خر   خرر حل خياركرف خاساعداده  خإيى خ  إلض ح  خ  يااا لخااررا   خياع ر، ـ خاوير ار    اا

خاي ر ةخا قا  در خاوير ار .خخحلايعرحر خ

  ار  :خرس عدةخايرؤسس تخاير  ر خ ا ارده خ  ير ر تخاار غجخيحر  اصخاايا شخو  اضخاإلاة اخ
خاياعحرـخايرااطارفخاير  ررفخاعحرر  خعرحر  .خ

خر  .خخحل  ي  :خيحاا ر خعحىخرد  رفخو  اضخاياد ربخ

خا ع  :خ ر دةخاياد ربخاياظ بخاايعرحلخيحرااطارفخاير  ررفخط ق  خ قا ا  تخر  .خ خ

خاحىخس رؿخغيؾخا  بخنير ار خا ا  در خ ر خرحل:خ

إغاخر خنركفخاةكرؿخهر  تخرياحط خااع افخحق  خيحا اؿخإيىخ حاؿخعرحر خيحرة كؿخايالخا ـخكؿخرفخ
خاي حدرف.خ

الخ ،رفخا تخايار رفخاوير فخرفخاساكر ؿخاد را ـخايرإغاخر خركاتخر  خكؿخرفخايطح  خاايراظ
خ ااسط خاياد ربخايعرحر .خ

رجحسخخر  خس  ق  يإ  اـخاا، ق تخي   خااعحؽخ اط رؽخاير  دئخايرة  خإخحل،ظخكالخاي حدرفخ  ي ؽخااا 
 خ(1170ػخخ111622ايا  اا:خكادخ

اضرفخق  ر خايسحصخايرح ق خ  ي  اااكاؿخايرح ؽخ  ا، ؽخاياج  ةخعحىخاسار ادخاي ط طسخاير  ر خااخ
رجحسخايا  اا:خكادخ (خر  ؾخنير الاراةر  ؾدرحرافخ خ1 دادخر حغخخحلو  اضخ غا ر خ ر  اؿخر ك (خ

 خ(1170ػخخ111622

  جاخإيىخنير ار خ كرر خحضال خعفخغيؾخحقدخاصخاي  اااكاؿخارض  خعحىخا در خاو  خاير  بخايك
 خرصخا در خكرر خرفخاي  ؿخاير  بخاقد خ  اايلخاسع خعة خنيؼخطفخرا خقد ه خيرسافخنيؼخطفخا ا
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خ20ناؿخر  سخ الخخاي،ا ةخرفخحلناخر خرع دؿخقرراعخرحراا  خاا ؼخرحرافخرفخايدا  اتخاور ركر خاغيؾخ
خخ(1170ػخخ111621رجحسخايا  اا:خكادخ ر راخحقط

 ةخإيىخناعخا تخق  ر خايسحصخايرح ق خ  ي  اااكاؿخعحىخا در خكرر خ ر خر ددةخرفخااجد خاإلة 
ر راخاهاخني خخ20ة طخنفخراـخغيؾخيالؿخايردةخرفخناؿخرا ر خإيىخ اي  ؿخايط  جخاير  بخإيىخنير ار خ

دخاحؾخراـخرركفخيح ض عخنفخار خحرعخرفخايجر  ؾخاوير ار ،خإ خناعخرركفخيحسحط تخايريا  خاوير ار خر
خ111622رجحسخايا  اا:خكادخ رااراخإغاخدعتخاي  ج خيغيؾخناخطحبخايرساا دافخاوير فخغيؾخ01ايردةخ اىخ

خخ(1170ػخ

خعحلخاسار ادخاي  ؿخايرج،ؼخاير  بخ قرر خاقد خ  اايلخ رحرافخر  ؾخخ0.4كغيؾخعرحتخنير ار 
خخ(1170ػخخ111622رجحسخايا  اا:خكادخ نير ال

خ خاضرااع خر  خغيؾ خإيى خ  اايلخرض ؼ خاقد  خ قرر  خاير  ب خاياا رغ خا در  خرف اي  اااكاؿ
خإرك ار خإض ح خر حغخداراةر  ؾر  ؾخنير الخ خ111.111 خرصخر اع ة ر  ؾخنير الخيالؿخخ011.111(

خخ(1170ػخخ111622رجحسخايا  اا:خكادخ ةخس ي،  ق  خ  ؿخاساا، غخايقرر خايرخحلخ0845ع ـخ

كغيؾخةرؿخاي  اااكاؿخاسار ادخنير ار خكرر خرفخاي، ك  خااييض ااتخاير  ر ،خرا  خاسار ادخنير ار خ
خ  اايلخ خاقد  خ قرر  خاايي ةاؼ خااي  غاج ف خايعاب خاا ؽ خااي رااف خاير ،اظ  خاير  ر  اير اجا

 تخرسرلخاير ،اظ خااييض ااتخاخاي،ااكعر  ؾخنير ال،خعحىخنفخراـخاسار ادخناااعخني بخرفخ111.111
خخ(1170ػخخ111622رجحسخايا  اا:خكادخ  سحصخرياح، خرفخايراادخاير ااع خااير كا ت 

 العالقات الصناعية بين مصر وألمانيا الغربية -د

خاي د خهغا خعف خا ا  در  خانير ار  خر   خ رف خا قا  در  خايعالق ت خاااقؼ خخ،ايـ خنرض خ ؿ ةرحت
خ خاير     تخا قا  در  خحلخيالؿ خحاجد خحر  0852ايالخااا تخناؿخا  رؿخاي ا ع  خج ا نفخ كار خخ:ـ

نير ار خا ا  در خاعحؽخنهرر خاقا  در خقارر خااج  ر خاسر سر خي   خعحىخا در خح ـخايكاؾخيحاي،رؼخ
خايكاؾخايغبخس ؽخ خحيـ خاا رد خعقد خاا،رغ خايقحؽخيعدـ خايغيؾخح لخةدردة خاوير ال، عفخك هؿخرر افخاي، ـ
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ـ،خاطح تخنير ار خنفخا اـخ0846ع ـخخحل حاافخاة ك خ ارك  ة خخحلي حبخإ  ارعخ رفخة ك خاي دردخاا
خ عا  تخ خا ا  در  خنير ار  خاااجع خ  خ اى خايعقد خ اا،رغ خ ر  ( خايرا دة خايع  ر  خايجر ا ر   كار 

خخ(1170ػخخ111505رجحسخايا  اا:خكادخ ني ب

ايسردخإ  اهرـخ   بخس،ر خر  خااسار ا  اخيحعالق تخا قا  در خ رفخاي حدرفخحقدخارتخر     تخ رفخ
خ  ير ار خا ا  در خاهى:خخا دي   افخا ااؾخخحل

Deutsche Girezentrale خ

Deutsche Kemmunal Bank خ

Dusselderf  

رحرافخر  ؾخنير الخخ71ااـخا ا، ؽخعحلخراحخايجر ا ر خايع  ر خايرا دةخ ر  (خق ض  خقد ةخ اايلخ
خ خقد ه  خ5 ،  دة خيارارؿ خساار   خسدادخخاا دات% خار دن خا ا  در  خنير ار  خرف خااييدر ت خايسحص خرف ر  

خ خاي، ضخ عد خرفخهغا خيرسخساااتخخااا  اايرسايدـ خايردة خدحع  خكؿ خا  روخاسايداـ يرسخساااتخرف
 خ(1170ػخخ111505رجحسخايا  اا:خكادخ ني بخعحىخنقس ـخساار خراس ار 

خ خ ا  رو خاي حدرف خ رف خا ا، ؽ خاـ خ ااؾخخ01/01/0852كغيؾ خياظ ـ خاج    خناؿ خاا،رغ عحىخرة اع
 خ(1170ػخخ111506رجحسخايا  اا:خكادخ اير حر خ ردرا خررتخ ر خا دي  

اط ؽخخحلاعحىخاي عردخايقلخةرحتخاا، قر خايدحصخاساعدادخنير ار خا ا  در خارسر خجررصخاإلرك ار تخ
راجادةخ  ير ار خاغيؾخ سار ادخاوحالـخاير  ر خاعقدخاا، ق تخيحاا رصخرصخرااجلخاوحالـخاعحرر تخاياقدخاي

خاير  ر .خ

اعحىخايج ابخاآلي خحإفخر  خعحىخاساعدادخيراحخا ايرصخ سار ادخاكغيؾخايسر حخ ا ارؿخقرر خ
ر ال(خساار  ،خاحلخ ر  ؾخنيخر  ؾاراةدخ041.111 دادخر حغخخحلاوحالـخاايراادخايراعحق خ  وحالـخاغيؾخ

خايج ابخاير  بخ ، صخنبخطح  تخني ىخاقدـخ عا ر خااهار ـ،خعحىخنفخ   ؿخعدـخك، ر خهغاخاير حغخرحاـ 
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ركافخايا ربخايرسا ؽخيحة ك تخاوير ار خرفخاإلر اداتخاي  حر خيألحالـخ نسع  خ   ا خناخاس  خر ار خرصخ
خ(1170ػخخ111622رجحسخايا  اا:خكادخ خضر فخ دخنداى(خحسراـخا ارح  خإيىخنير ار خاي   ر 

خخ

 اتفاقية الطيران-5

خايداير خ خايردال خايطر اف خاا، قر  خحل خنعض ا خك اا  خاي   ر  خانير ار  خر   خنف خ  يغك  خايجدر  ارف
خعرحتخايدايارفخعحىخاضصخنسسخيااظرـخيطاطخ6/01/0833ايراقع خحلخةرك  اخ خيغيؾخحقد خااظ  ا ـ،

خايطر افخ را ر ،خايغيؾخعقدخنا، ؽخيحاقؿخايجابخ را ر خي غاخاي  ض.خ

خعحىخر خرحل:خخاقدخاصخا ا، ؽخايجاب

إعط اخكؿخرفخايط حرفخيحط ؼخاآلي خاي ؽخحلخاقؿخايرس ح رفخااي  ردخااية ا تخرفخإقحرـخ .0
خن دخايط حرفخإيىخإقحرـخايط ؼخاآلي .خ

خايط ؽخايجار خااياس  ؿخايالخرركفخوبخرفخايط حرفخ .1 راظـخاياس  ؿخايالخا ددخ رقاض ه 
خنفخرس بخرااحقاعخياة رؿخاحؾخايط ؽ.خ

فخايط حرفخراحخاي، صخايراك ح  خية ك تخايطر افخايا  ع خي ر خكر خر ددخرجبخعحىخكؿخر .2
 ايااج  تخااي قاؽخيكؿخرا ر .خ

خر را  خ .3 خاآلي  خايط ؼ خإقحرـ خحل خايط حرف خو د خايا  ع  خايطر اف خة ك ت خرع رح  راا اؿ
 اياس رالتخايالخرجبخاقدرر  خإير  خا، رحر  .خ

 ؽخايجار خاط ؽخا ا، ؽخعحر  خااسرح خاعدرح  خر رفخكر،ر خا دردخاي،  تخايرق  ةخعحىخايط .4
 عادخا ياالؼخ اؿخقد ه .خ
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خ را ر خ .5 خاياع اف خرف خقد  خوك   خا قرق   خايط حرف خ رف خاياظ  خاج  ت خا  دؿ خض ا ة رق  
 ياط رؽخاا،سر خا ا، ؽ.خ

خاياالؼخ .6 خعف خ ؿ خح سب، خا ا، ؽ خياعدرؿ خ  خايط حرف خرف خنب خطحب خعحى خ ا ا اياة ا 
 ا،سر هخناخاط رقع.خخاج  تخاياظ خحل

خ رفخايط حرفخإغاخعج تخ .7 اضصخايا كرـخايدايلخاسرح خي،ضخايرا  ع تخااييالح تخايالخاقـا
 ايرة ا اتخعفخإرج دخ ؿخي  .خ

ر سـخإج ااااعخارقضلخ ض ا ةخإ الغخرجحسخراظر خايطر افخايردالخايداير خ  غاخا ا، ؽخ .8
 خ(1170ػخخ140122رجحسخايا  اا:خكادخ ناخنبخاعدرؿخعحرع

خيـخاقـخايرؤسس تخاير ار خرفخق ؿخنبخرفخايط حرفخ رض ؼخإيىخغيؾخناعخاـخا ا، ؽخعحىخناعخإغا
خراظ،ر  خ خا ااسط  خايط ؼخاآلي خعفخط رؽخرك ا    خحلخن اضل خ  ي  ك  خايي    خ  عر ي   ايراع قدرف

إيىخهر  خايا  عرفخي  ،خرجا خيحط ؼخاآلي خنفخرطحبخرفخاحؾخايرؤسس تخنفخاع دخ ر ؿخهغهخاوعر ؿخ
اااحؽخعحر  خسحط تخايطر افخيدرعخاا رؿخجاسراع،خارصخغيؾخر  حخيحرؤسس تخايرعار خحلخنر خ  ي خ  فخ

خرجحسخايا  اا: خركافخيدر  خايراظ،رفخايا  عرفخي  خعحىخنفخريضعااخيحقااارفخاايحاا حخايرط ق خحلخهغاخاية ف
 (1170ػخخ140122كادخ

خ خايع  ر خاخ  ا، ؽاراضحخيالؿخاير، اض تخايي    خاايجر ا ر  خا ا  در  ياقؿخايجابخ رفخنير ار 
ايرا دةخ ي اصخ  ر خا در خااسار ادخراادخايدع ر ،خحإفخاياحدخاوير الخ  حخ  فخاة رع تخايجر  ؾخ
حلخنير ار خا ا  در خاع،لخراادخايدع ر خاقاا ـخاوسع  خاجدااؿخايرااعردخرفخاي ساـخايجر كر خااي، ا ضخ

خنا خط ير  خاساا ده خاوي ى خايال خايرط اع ت خعحى خايق عدة خهغه خااط ؽ خكر  خاي رص، خي دؼ خاساا د خ    
خاك  تخايسر   خاايي   خ ر  حظخاياغاك خاعالر تخاوراع خا ر خغيؾ.خ

خ  يدع ر خااإلعالفخساااخك اتخعحىخهر  خ خايرط اع تخايي    خحاار ؿخحل: خايدع ر  خعفخرااد نر 
خاي  ر ة خايكاب خغيؾ، خ ر  خنا خيا  تخرح، ت خر ا ة، خ ر  خنا خك اتخر ا ة خسااا خايي ا ط خاياا  ج، ،
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اإلعالفخساااخك اتخر  ط خ إط  خناخ ر خر  ط خ إط  ،خراادخايدع ر خاير ااع خرفخاي ج جخااي ا خ
اي ر خر  ط خ إط  خ ة طخافخاكافخايراادخايرغكا ةخس  ق  خغاتخط رع خاظ  خ اضاحخنا  خراادخيحدع ر خ

ااراحخهغهخا رار  اتخايس  ق خخ،اوس سلخرفخاسايدار  خهاخايدع ر خيحاقؿخايجابخا ة طخنفخركافخاي  ض
خ خاع،ىخقاا ـخاوسع  خاجدااؿخايرااعردخإ خإغاخك اتخراعحق خ يطاطخاياقؿخايجابخايداير اخخعحىخنس سخايرع رح خ  ير ؿ

خخ(1170خ-140122رجحسخايا  اا:خكادخ 
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خق  ر خاير  د خااير اجص

خ دا خايا   ؽخايقارر خ ر خراةا ةنا :خا   ؽخ
خ ر س خرجحسخايا  اا:-0

 1170خ-1020241كادخ .5

 خ1170ػخخ122810كادخ .1

 1170خ-126053كاد .2

 خ1170ػخخ111622كادخ .3

 1170ػخخ111621كادخ .4

 خ1170ػخخ111505كادخ .5

 خ1170ػخخ111506كادخ .6

 خ1170ػخخ140122كادخ .7

خن ةرؼخاي حداف:-1
خنير ار .،خر  حظخ1،خرحؼخ031،خر ،ظ خ82حرحـخ .0

خ  ار  :خايدا ر ت

هػ،خصخ0261،خ  ةخجر دبخاآلي ةخ0842ح  ار خخ04رجح خاو ه :خايرجحدخايي رسخاايعة اف،خايج اخايس دس،خ .0
خ.611

خـ.1100ااحر  خخ00اياحد:خاي اا  خا يكا اار ،خايجرع خ .1

خ  ي   :خاي س  ؿخايعحرر 

ايعالق تخ رفخر  خاايدايارفخاوير ارارفخحلخحا ةخاييرسرار تخاايسارار تخخـ،0876خة دب،ي يدة:
خخ د اس خرق  ا (،  س ي خدكاا اهخ ر خراةا ة،خج رع خايق ه ة،خكحر خا قا  دخاايعحاـخيسر سر ،خقسـخايعحـا

خايسر سر ،خإة اؼخن.د.خإ  اهرـخ ق .

خ
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خ ا ع  :خاير اجصخ  يح  خايع  ر 

خ،(ـ1117خ-0838ايسر س خاوير ار خاج هخايقضر خاي،حسطرار خااطا ه خ ـ،خ1101 رد ،خع ر :خ .0
خ.5ايط ع خاوايى،خدرةؽ،خا ا ةخاي ق ح ،خاي ر  خايع ر خايسا ر خيحكا ب،خا  روخايع بخاايع يـخ قـخ

خ .1 خاي ؤاؼ: خع د خخ،ـ0888ساا، خع ـ خا اف خايق ه ة خ رف خايعالق ت خرفخخ-ـ0854ن ر  خكؿ اداا 
خاخ خايدررق اطر  خايح،ر ا  نير ار  س ا رؿ خا  خايع  ل خاايع يـ خنا ا   خرؤار  خنعر ؿ ،خ0811-0862،

 ايا ة خايج رع خايح ا ار .خ، ر ات

خايعالق تخاير  ر خاوير ار  ـ،خ0880عارؽ،خاجر :خ .2 ،خ(ـ0854خ-0845ايسر س خايداير خاي، ر 
 دا خايا ض خايع  ر .

خاي  رف .3 خنسعدع د خ، خنكاا   خناؿ/ خاة رف خخ،ـ0855: خاي   ر خايرس عدات خااوير ار  اور ركر 
خ.5سحسح خ ق  ؽخاخن ق ـخ قـخخ،خر ك خاو   ث،خ ر ات،إلس ا رؿ،خراظر خايا  ر خاي،حسطرار 

خي رس  :خاير اجصخاوجا ر 

Louis L.Snyder: Basic History of Germany, Van Nostrand, New York, 0846. 

خخ
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خ

Abstract 
The choice of The Relations of Egypt and West Germany (0841-0854) was a 

topic for research in an attempt to study the nature of the relations between the 

two countries, especially after Germany emerged from the Second World War 

defeated and divided into West or Federal Germany, which is subordinate to the 

Western European camp, America, and the democratic East Germany. For the 

eastern camp of the Soviet Union. As for the period, the year 0841 was chosen 

as the beginning of it, given that it is the year that witnessed the desire of most 

of the third world countries and the Arab world their desire to deal with the 

emerging economy of modern countries, so West Germany came to achieve this 

purpose, and the study period ends in 0854, which is the year that witnessed The 

height of the crisis in relations between Cairo and Bonn due to the latter's 

continued provision of aid and its cooperation with Israel in all fields.خ
خ

خ
Keywords 

 

RELATIONS 

Bonn 
West Germany 

German Compensation 

 

خ


