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 الخالصة

أظهرت هذه الدراسة استغالل الحكومة االسرائيلية أللمانيا الغربية )االتحادية( في ضل احتالل دول الحلفاء لها،  

(؛ اذ نجحت الصهيونية في تنفيذ مخططاتها بعد إعالن 9191-9191إثر خسارتها في الحرب العالمية الثانية )

ت سيطرة الحلفاء، وتبني جمهورية ألمانيا الغربية أعمال تأسيس حكومة ألمانيا الغربية في القسم الغربي الواقع تح

الرايخ الثالث، واعتبار األخير نفسها الوريث الشرعي أللمانيا، الساعية إلى توحيدها بعد أن قسمت على قسمين 

بية متضادين، فأخذت الصهيونية بتوجيه الواليات المتحدة االمريكية، وبريطانيا بالضغط على جمهورية ألمانيا الغر

لالستجابة لمتطلباتها، وقبولها بالتعويضات جراء سياسة ألمانيا الهتلرية، وارتكاب الجرائم بحق اليهود، وبالفعل 

، واستمرت إلى يومنا هذا، خاصة بعد 9191، واتفاقية عام 9111نجحت بفرض اتفاقيات التعويضات بدءاً  باتفاقية 

تحملتها ألمانيا الغربية كاملة، وموقف الواليات المتحدة من تلك أن تنصلت ألمانيا الشرقية عن جرائم النازية، و

 التعويضات.
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ABSTRACT 
This study shows the exploitation of West Germany by the Israeli government in the 

wake of the defeat of the Allied Powers in World War II (1939-1945), as Zionism 

succeeded in implementing its plans after the declaration of the establishment of the 

West German government in the western part under the control of the Allies, The West 

German Republic is the work of the Third Reich and the latter considers itself the 

legitimate heir to Germany and seeks to unify it after being divided into two opposing 

sections. Zionism took the direction of the United States and Britain to pressure the 

West German Republic to meet all its demands and accept compensation under the 

policy of Hitler Germany, and the Nazi Germany committed crimes against the Jews, 

and already succeeded in imposing compensation agreements beginning with the 1952 

Convention and the Convention of 1960 and continued to this day, Orientalism for the 

crimes of Nazism and the full West Germany and the position of the United States of 

those reparations. 
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  المقدمة

وشعبها، وأخذت الدول  ،ثاراً سيئة على ألمانيا، فخسرت وحدتهاآ( 9191 -9191تركت الحرب العالمية الثانية )   

ال يوجد انبعاث ألماني أخر، وفرضت عليها غرامات حربية كبرى،  حتى الكبرى التي اجتاحت ألمانيا تقسيمها،

وشعبه، ولكن نتيجة اختالف  ،من وحدة أراضيه انتيجة قيامها بحربيين عالميتين، خسر على أثرها العالم كثير

 ومصيرها، وقيام تلك الدول باستغالل األوضاع الراهنة ،وجهات النظر بين الدول الكبرى حول مستقبل ألمانيا

وتحكم بالطريقة التي تراها مناسبة  ،وفق رغباتهاعلى بألمانيا، فأخذت الدول التي اخترقت ألمانيا تسير مصالحها 

دون تفاهم فيما بينهم، فنتج عن ذلك خالف بينهم، فانقسم العالم إلى معسكرين، المعسكر الغربي، وقد تربع على من 

لى قسمين عاالتحاد السوفيتي سابقاً، فقسمت ألمانيا  بزعامةشتراكي هرمه الواليات المتحدة األمريكية، والمعسكر اال

وعاصمتها بون، وألمانيا الشرقية  ،وألمانيا الشرقية(، فكانت ألمانيا الغربية تتبع المعسكر الغربي –)ألمانيا الغربية 

لسلطة األلمانية االتحادية والقانونية ل ،تتبع المعسكر االشتراكي وعاصمتها) برلين(، وكانت حرية الحركة السياسية

 محدودة جدأ، وخاصة ضمن مجال العمل في الشؤون الخارجية المرتبطة بالقوات الحليفة.

  بداية التعويضات األلمانية االسرائيليةالمحور األول : 

ت د  لة تمثيل الشعب األلماني، وقد عأ، نشأ صراع بينهما حول مس9191منذ قيام الدولتين األلمانيتين في عام   

والممثل الشرعي  ،وبنص دستوري أن ها خليفة الرايخ الثالث ،الحكومة ألمانيا الغربية وبدعم من القوى الغربية

الديمقراطي للشعب األلماني
9
والتي من واجبها إعادة توحيده، كما اتهمت ألمانيا االتحادية حكومة ألمانيا  ،

تحمل إمكانية االستمرار، من هنا  سابقاً، وغير شرعية، وال الديمقراطية )الشرقية( بأنها صنيعة االتحاد السوفيتي

وبدأت تشن  ،قوات الحلفاء تسيطر عليهالذي  ،الحركة اليهودية تعمل على استعادة نفوذها في القطاع الغربي بدأت

لمان السلطات الى األ الانتق بعدحمالتها الستئصال الروح النازية، 
1

 وضغطت ،حوال االقتصادية، تحسنت األ

قرار مبدأ التعويضات لليهود إقائمة من متطلباتها التي تنص على  اسرائيل على حكومة ألمانيا االتحادية بوضع

(9191_9191أي قبل حدوث الحرب العالمية الثانية ) ،جراء سياسة ألمانيا في فتراتها السابقة
9

 . 

 اتبعتاء سياستها السابقة والمساعدات التي كانت تحصل عليها ألمانيا االتحادية جر    ،وربيةونتيجة لضغط الدول األ

الواليات المتحدة االمريكية ال سيماالدول التي تسيطر عليها  و بعضترسمها  ،سياسة استعمارية
9
. 

 

 .Deutsch Wiedergutmachung spolitikاتفاقية لوكسمبورغ او اتفاقية التعويضات األلمانية 

 91/1/9111لذلك عقدت اول اتفاقية بين ألمانيا االتحادية واسرائيل في عام    
1

ن تدفع ألمانيا أتعهدت بموجبها ، 

رسلت ألمانيا بموجب هذه  االتفاقية وألمان ،خطاء ارتكبها األأمن المال للتعويض عن جرائمها ضد  االغربية مبلغ

وهو اليهودي فليكس  ،مبعوثا لها بدرجة وزير مفوضخير رسال األإبعثة تجارية لها في اسرائيل مقابل 

(Felix shinnar)شنعار
9

ن أ يهاسرائيل، وعلبالتعويضات االاعترفت ألمانيا االتحادية بموجب تلك االتفاقية و، 

الغربية اتلكسب ود المعسكر ؛تلتزم بتلك االتفاقية
7
. 

ان ب  ها إلى ألمانيا االتحادية الذين تركوإعلى العودة لمان بعد تلك االتفاقية خرى عمل تجار اليهود األأمن جهة و    

إلسرائيلووكالء  ،وكان من بينهم عمالء ،حكم هتلر
8

عمالء للصهيونية العالمية  بدورهم ووقد كان هؤالء، 

ً أاالمريكية، ف والشركات التجارية، التي كانت  ،لى الجامعاتإلى مراكز الدولة الحساسة، وإخذ يتسللون تدريجيا

خذت أو ،على مرافق الدولة واومفقود، فسيطر ،غلب عمالها بين قتيلأن فقدت أموال بعد ألى رؤوس إالحاجة  بأمس

 ى اليهودشتراسيطر على الصحافة األلمانية، وتت الصهيونية كالعادة أموال تتدفق شيئا فشيئا، وبدرؤوس األ

ويحمل  ،غلب اليهود يملك تلك المصانعأ صارفبدأوا بالسيطرة على نقابات العمال، و ،تها بالتدريجاحصص شرك

غلبهم الجنسية األلمانيةأ
1

 بمبدأفي ممارسة الضغوط على حكومة ألمانيا االتحادية للقبول  أثر، هؤالء كان لهم 

 98/9/9119لماني في قرها مجلس النواب األأيام حتى أولم تمض عليها سوى بضعة  ،التعويضات
91
. 
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صبحت أدمتها ألمانيا االتحادية السرائيل تحت ستار التعويضات حجة واهية، بل لذلك كانت المساعدات التي ق   

لى تقييد تصرفات حكومة إلدرجة وصلت  ، وشعبهالضغط الصهيوني على حكومة ألمانيالألمانيا االتحادية تخضع 

السياسة األلمانية توجهت لذلك  ؛سرائيلإ ومصالح الصهيونية العالمية االمريكية التي تقف وراء ،بون بما يتفق

تدعيم الكيان ماديا ومعنويا ل
99

لى إن يكون جزءاً من السياسة الغربية الرامية أال إوال يعد ذلك  ،مين احتياجاتهأ، لت

تقوية اسرائيل
91
لمان التعويضات لم يكن بمقدور ألمانيا االتحادية في تلك الفترة دفع تلك الغرامات، اذ عارض األ ،

وزير االقتصاد االلماني، رغبة منهم بالحاق  اديناورحسب اعتراف بالصهيوني، لكن ألمانيا  التي طالب بها الكيان

رضاء سياسة الواليات ، وسعيا منها إلNATOألمانيا بالمعسكر الغربي، واتباع منظمة حلف الشمال االطلسي 

.المتحدة االمريكية
99
زراعي، لكونها خاضت حربين و ،نها بلد صناعيأ مع حاالتهاسوء أتعيش  نهامن أالرغم على  

ن تدفع تعويضات أوربية، فكان عليها بعد ذلك لعملية التجزئة من قبل الدول األ توخضع ،نهكت قواهاأمدمرتين 

الحصول على  كانت اسرائيل تفضلوربية،  بسبب الخسائر التي لحقت بهم من جراء حكام ألمانيا السابقين، للدول األ

ن شراء البترول من بريطانيا األموال صعبة إضافة إلى الب ضائع حتى تؤم  
99

، وبهذا السياق يشير ناحوم تولدمان في 

مذكراته إلى الضغط الذي مارسته الواليات المتحدة االمريكية ،والحكومة البريطانية على ألمانيا االتحادية وبالذات 

، ووزير خارجية بريطانيا Dean ACHESONمن قبل وزير خارجية الواليات المتحدة االمريكية دين اشيسون  

من أجل اإلسراع، واالستجابة للمطالب االسرائيليةAnthony Edenانتوني ايدن 
91

، لذلك خصصت ألمانيا مبلغا 

تدفع  ةحسب االتفاقيبالمبالغ  المتفق عليها بعض خصصت كما  عاما، 99من المال يدفع السرائيل على مدى يقارب 

سرائيل عن طريق بعثاتها في كولونيا مع الموردين والشركات األلمانية كي إو بضائع تتعاقد عليها أعلى شكل سلع 

لمان في اسرائيلتستخدم في توطين المهاجرين اليهود واأل
99

و أغراض العسكرية واأل ،و في صناعة الحربأ، 

وتوسيعها ،بناء المستعمراتنحو والعدوانية  ،هداف االقتصاديةتحقيق األ
97

 9111ت ألمانيا الغربية عام أكما بد، 

وبريطانيا ،بطريقة سرية عن طريق فرنسا، حدث األسلحة ايضاأبتزويد اسرائيل ب
98

دت فرنسا دور الوسيط أ، اذ 

عارة، واشتملت تلك المساعدات على فوائض الجيش االلماني، معدات فيها، وكانت المواد التي تصدر على سبيل اإل

لزمت المعاهدة المانيا االتحادية بدفع مبلغ كما أ وقطع غيار، ،وطائرات ،جهزة تدريبأو ذخيرة المانية الصنع من

ز هذه االتفاقية السرية التي يولكي يتم تعز مليار مارك إلسرائيل ونصف مليار للمنظمات اليهودية خارج اسرائيل،

لى اتفاق علني تتكلل في إولية ت األحزاب السياسية األلمانية، تقرر نقلها من مرحلة المباحثاغلب األأعلى خفيت 

 9191اتفاقية عام 
91
. 

 

  سرائيلإلى إالخاصة بتصدير األسلحة األلمانية  9191اتفاقية عام المحور الثاني : 

مريكية، خر هو الواليات المتحدة األوالطرف اآل ،سرائيلإبين ألمانيا االتحادية و كانت هذه االتفاقية شبه سرية ما    

 ع األسلحةكل البعد عن تصني ةنيتها، بانها دولة بعيد بإظهاررغبة ألمانيا االتحادية  تها إلىسريويعود سبب 

عن تصدير  ةن تكون ألمانيا االتحادية بعيدأجبرت من قبل قوات االحتالل على أ ألنها، هذا من جانب هاوتصدير

بين دول الحلفاء وهذه شروط متفق عليها ما ،لمانيتقليص الجيش األ م  ومن ث   ها،وتصنيع ،األسلحة
11

تم  ، ولكن ما

 في الخفاء كان عكس  ذلك.

 فيو ،9191اذار /مارس/  99ن غوربون في فندق وولدورف استوريا في ياذ تم توقيع االتفاقية بين اديناور وب    

سرائيل راغبا في موافقة إن مأكد رئيس الوزراء االسرائيلي المساعدات العسكرية األلمانية لحماية أاالجتماع 

الحديثة باألسلحةمداد اسرائيل إاديناور على المبادرة بشأن 
19

ن هذه أ، وكان هذا االتفاق في سرية تامة، علما 

دون ثمن، وهي سياسة من سرائيل إلى إمن ضمن التعويضات الممنوحة من قبل ألمانيا االتحادية  دالصفقات تع

ومؤيديها على تسليح ألمانيا  ،خير والصهيونيةسرائيل، مقابل سكوت األإلى إ ألمانيا االتحادية ء من قبلرضاإ

االتحادية
11

فأخذت تضغط على ألمانيا الواليات المتحدة االمريكية خطورة الوضع،  تدركخر آمن جانب و، 

بعد زوال ثم أعادت هيكلها عن طريق فرنسا أو بريطانيا   ،الصنع األلمانية  االتحادية بإرسال بعض األسلحة 

العالمات التي تؤكد صنعها في ألمانيا
19
. 
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غلب األسلحة امريكية بدليل ما نشرته بعض الصحف االمريكيةأ وتشير بعض المصادر بان   
19

، عن وجود 

 ،اسرائيليين في ألمانيا يتدربون في مدرسة الطيران األلماني في رندسبرج على استعمال مدافع بوفرز السويدية

سرائيل إونظام الدفاع الجوي الصاروخي هوك االمريكي، كما ساندت ألمانيا الغربية  ،والمدافع المضادة للطائرات

سرائيل إالذين يعملون في  ،بحاث التي تقوم بها مجموعة من العلماءمليون مارك لمساندة األ 91بان قدمت لها مبلغ 

والبكتريولوجيه ،بحاث الذريةفي مجال األ
11
. 

الرغم من وجود بعض المعارضين لتلك على ستمرت سياسة بون على هذا المنحنى من التعويضات ا    

قدم  ،رفضت قبول طلب 9199ن ألمانيا االتحادية  في عام أموال واألسلحة، بدليل والصفقات من األ ،التعويضات

تأجيل ذلك الطلب، ولكن  صرت ألمانيا علىأجراء بعض التعديالت على طلب التعويضات، وإسرائيل بإمن حكومة 

 واستراليا، ،ورباأو ،والمنظمات الصهيونية في امريكا ،وتدخل الواليات المتحدة االمريكية ،سياسة الضغط مارسةم

بموجب تلك االتفاقية استأنفت اتفاقية  9199مارس  97لمان الغربيين الى توقيع اتفاقية سنة دفع األ األمر الذي

رسلت وزارة أإلسرائيل، و امليون مارك الماني 111مبالغ بدفع حكومة ألمانيا  قومن تأساس أالتعويضات على 

ضرار لى سفارتها بالخارج تعليمات بقبول الطلبات التي يقدمها المهاجرون اليهود عن األإالخارجية األلمانية 

الزمة لصرف هذه التعويضات لجراءات اثناء الحكم النازي، تمهيدا التخاذ اإلأالجسمانية التي لحقت بهم 
19

 ،

هم ممول للسالح بعد فرنسا بما يبلغ أوبهذا كانت ألمانيا  ،سرائيل بالمساعدات العسكريةإوتضمنت االتفاقية تمويل 

لمان بمعلومات عن مدت المخابرات االسرائيلية األأمن السالح الحديث، وفي المقابل  المانيأمليون مارك  171

 9197فوقها في حرب السالح السوفيتي بعد ت
17

شراف على واإل ،رسال التعويضات الماديةإ، لم تكتف ألمانيا ب

فأرسلت الدبابات ليبارد التي شكلت العصب الرئيس لسالح المدرعات االسرائيلية في  ،تدريب الجيش االسرائيلي

مطرت ألمانيا أدما ثمن تلك الحروب الشعواء، بع ونالتي مازال العرب يدفع ،لى هزيمة العربإدت أالحرب، و

وقدمت لها دعما تقنيا متطورا في مناحي الصناعة  ،وماركات ،على اسرائيل من ذهبالمتنوعة لوانها أالمساعدات ب

كافة
18

 . 

وتبادل السفراء معها على حساب  ،على تعزيز عالقاتها مع اسرائيل 9191في عام أقدمت المانيا االتحادية    

 ،سرائيل على ترويج البضائع األلمانية بعد التوقيع على االتفاقيةإن جانبها عملت عالقاتها مع العالم العربي، م

دى دفع التعويضات الشخصية للناجين من أمني مع اسرائيل .واأل ،ت بذلك صفقة جديدة من التعاون التجاريأوبد

الهولوكوست الى تحسين مستوى حياة كثير من اليهود وتخليصهم من الفقر
11
. 

 

 االسرائيلية –موقف الواليات المتحدة االمريكية من العالقات األلمانية االتحادية المحور الثالث : 

، كلها وحركات اليهود في دول العالم ،بدأت الواليات المتحدة االمريكية تدعم الكيان الصهيونيم 9117بعد عام    

والعصابات  ،بحت بيد زعماء اليهود من المافياتصأغلب مراكز التجارة العالمية أوبشكل رسمي، النها تدرك بان 

لمان وغيرهم، بدليل قضية ايخمانوالخبراء األ ،التي كانت تعمل على قتل العلماء
91
سرائيل إمن أ. فكانت ترى بان  

عمالها بغض النظر عن سياسة الكيان الصهيوني المغتصب، فكانت تمارس الضغط على ألمانيا أتي في مقدمة أي

كما تدعي لكي تحقق االستقرار والتوازن في المنطقة ؛حسب وجهة نظرهاب ،سال السالحرالغربية إل
99
. 

فلم تستطع ألمانيا الغربية  ،تجاه القضية العربية ال سيماوكلها من النواحي  الذلك كان موقف ألمانيا الغربية ضعيف    

من تلك  توبالفعل استفاد ،رسم سياستها بمعزل عن الواليات المتحدة االمريكية، فكان بحاجة الى مساعدات امريكا

الدول الضعيفة للوقوف بوجه المد الشيوعي، فكانت ألمانيا  لرامي الى دعممشروع مارشال اال سيما و ،المساعدات

ن ألمانيا الغربية أ مع األخذ بالحسبانلتي حصلت على المساعدات مكنتها من النهوض، الغربية جزءاً من الدول ا

 ؟ن تدفع غرامات هائلة الى الدول التي هزمتهاأفكيف بها  ،خالل فترة الخمسينيات والستينيات كانت في طور النمو

السبعينيات عندما بدأت  مدةي ن ألمانيا حققت المعجزة االقتصادية فأوكيف بها دفع غرامات مالية كبيرة، علما 

 .كافة المجاالت عن برنامجها العسكري، واتجهت على االعتماد على خبرة االلمان في ىتتخل
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 ومبدأ التعويضات:الفلسطينية  موقف ألمانيا الديمقراطية من القضية

 سييطرت عليىنظمية التيي ساسيية الرئيسية للعيرب، بخاصية ليدى األمنذُ بداية الخمسينيات، شكلت فلسطين القضية األ

 خلييصالسلطة من الحكومات الملكية فيي عيدد مين البليدان العربيية، لقيد هيدفت تليك التغيييرات السياسيية آنيذاك إليى ت

قاميت أ، نفسيه والغربية، ورفض التحالف ميع الوالييات المتحيدة االمريكيية، وفيي الوقيت ،جنبيةالعرب من الهيمنة األ

 ألنظمييةالييذي دعييم نضييال الشييعوب العربييية ضييد ا وميية المعسييكر االشييتراكيمنظتلييك الحكومييات عالقييات ودييية مييع 

الغربية االستعمارية
91
. 

مين واالقتصيادية ، و ،فيي المجياالت السياسيية االشيتراكيسياسة ألمانيا الديمقراطية في فلك االتحياد  دارتمن هنا    

 ،ميت ألمانييا الديمقراطيية فيي بياناتهيا المشيتركةالفلسطينية، فقد اهتمعضلة موقف ألمانيا الديمقراطية من الهنا نستنج 

الشيرق سيلمياً، وعليى أهميية اليدور اليذي  مشيكلةومباحثاتها مع الدول االشتراكية بإظهار تأكيدها على ضيرورة حيل 

ثار العيدوان اإلسيرائيليآوالدول االشتراكية في مساعدة الدول العربية إلزالة  ،السوفيتي المعسكريقوم به 
99

 كميا أن  ، 

توسيييع نطيياق االعتييراف السياسييي بهييا خييارج ب تلميياني الشييرقي مييع هييذه الييدول كانييساسييي للتقييرب األالهييدف األ

عن مبدأ هالشتاين ةة االشتراكية، وكسر العزلة الناجمومالمنظم
99
. 

لكسير  بنيان(العربيية )مصير، العيراق، ل   بليدانللتقرب مين ال مصادر دعمما تملك من  بكلُ  شرقيةلقد سعت ألمانيا ال   

 بهيا، التيي فرضيت عليهيا طوقياً للحيلولية دون االعتيراف الغربييةبيل جارتهيا ألمانييا الحصار المفيروض عليهيا مين ق  

ق تليك السياسية ارتخبياألمانيا الديمقراطية نجحت  بل الدول االوربية والعربية على حد سواء، ولكن  بشرعيتها، من ق  و

 ،عين جيرائم النازيية شيرقيةة جارتها ألمانيا الغربية، وتنصل ألمانيا المن خالل  اتباعها سياسة سلمية بعيده عن سياس

الوحيدة األلمانيية،  ميع العربية اتبعت في سياستها مسألة سياسية التيوزان فيي عالقاتهيا بلدانوتبعاتها المقيتة، كما أن  ال

واتبعييت  ،بالتجزئيية ألي بلييد كييانلميياني، باعتبيياره شيياناً داخليييا، وال ترغييب العربييية فييي الشييأن األبلييدان فلييم تتييدخل ال

غلب الدولأمع نفسها السياسة 
91
. 

وأعلنيت مسياندتها إليى  ،لمزعومة والتعويضات اإلسيرائيليةن تنساق وراء القضية ا  أرفضت ألمانيا الديمقراطية و    

الجيزء األكبيير مين القضيايا األخييرى لرمية العربيية، بعييدما  احتليت، التييي قضيايا العيالم العربييي، والقضيية الفلسيطينية

وقيدمت ليه  ،الغاصب لحق الشعب العربيي فيي أرضيهاالسرائيلي للكيان  لمساعداتعلى تقديم ا الغربيةأقدمت ألمانيا 

والصهيونية ،جل إرضاء الغربأوالتعويضات على حساب العرب من  ،المساعدات
99
. 

، وتيم تبيادل الوفيود الحكومة العراقية وحكومة ألمانيا الديمقراطييةالعالقات بين  على وفق هذه االستنتاجات تعززتو

( رئييس وزراء Grotewoulزار )اوتوغروتفوليد  9111كيانون الثاني)ينياير(  8بينهما عليى مسيتويات شيتى، وفيي 

رت هيذه المحادثيات العراقيي عبيد الكيريم قاسيم، تمحيو حكومةألمانيا الديمقراطية بغداد وأجرى محادثات مع رئيس ال

والعالقات بين الدولتين المذكورتين، وكانا على  ،حول الحالة الدولية والقضايا السياسية الدولية التي يهتم بها الجانبان

عين قناعتيه بيأن   لشيرقيةاتفاق تام في وجهات نظرهميا مين القضيايا الدوليية المهمية، وعبير رئييس جمهوريية ألمانييا ا

فلسيطين،  مشيكلة نضيال اليوطني التحيرري للشيعب العربيي تأيييداً مسيتمراً متواليياً والسييما حكومته وشعبه يؤيدان ال

مبيدأ العراقيية عليى أسياس احتيرام  لدوليةواشيرقية ولمصلحة توثيق العالقات الدوليية المسيتمرة بيين حكومية ألمانييا ال

اسيية بيين الحكيومتين وتبيادل التمثييل واالستقالل المتبادل، فقيد اتفقيا عليى بحيث فكيرة تأسييس عالقيات دبلوم ،السيادة

الدبلوماسي بينهما في الظروف المناسبة
97

 . 

، وانهميا يتفقيان بيأن  أي دبلوماسيية سيلميةالقضيايا الدوليية ب مجميل بر رئيسا الدولتين عن ثقتهما بأن يه يجيب حيلوقد ع  

واالسيتقالل تعميل بصيورة مشيتركة الشعوب التي تسيعى إليى الحريية  كلخطر على السالم يمكن رده فعلياً إذا كانت 

بيأن  حكومية ألمانييا  ،العراقيية عين قناعتيه حكوميةعيرب رئييس الأ دولتينثناء اللقاء الذي جمع بيين اليأوحاسمة، وفي 

بعيين الفهيم إليى  رالديمقراطية وشعبها يؤيدان النضال الوطني التحرري للشعب العربي، تأييداً مستمراً متوالياً، وينظي
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خذاً بعين االعتبيار بصيورة مرضيية رأي آيه، أرئيس وزراء ألمانيا الديمقراطية ربي ن قضية فلسطين، ومصالحه في 

لمياني نفسيه، وأن يه وتوحيدها قضية الشيعب األ ،أن  قضية ألمانيا أساسعلى  عادة توحيد ألمانيا،إالعراقية بشأن  دولةال

 همياالدولتين على أن  العالقيات بين ارئيس واتفق، االلمانيتين،  يجب حل هذه القضية بطريقة ايجاد التفاهم بين الدولتين

ولمصلحة اليدولتين، ولتوثييق العالقيات الدوليية والسياسيية  تدريجياً،تطور ت تواالقتصادي اخذ ،في المجال السياسي

ل المتبادل، فقيد اتفقيا واالستقال ،السيادةمبدأ كد الطرفين احترام أألمانيا الديمقراطية، فقد  حكومةالعراق و حكومةبين 

حكوميية العراقييية، وتبييادل التمثيييل العلييى بحييث فكييرة تأسيييس عالقييات دبلوماسييية بييين حكوميية ألمانيييا الديمقراطييية و

الدبلوماسي بينهما في الظروف المناسبة
98
. 

وزراء ألمانييا رسل رئيس أ ،بغداد 9111كانون الثاني) يناير( 91فيألمانيا الديمقراطية  حكومةمغادرة وفد  وعند    

هيذه البرقييةي يطييب  مضيمونالعراقية، وجياء  حكومةرئيس وزراء ال إلى الديمقراطية )اوتوغروتفولد( برقية أخرى

صالة عن نفسيي ونيابية عين حاشييتي، للحفياوة البالغية واليدالئل أشكر لكم  وللشعب العراقي أغادر بغداد أن أنا ألي و

العديدة التي تنم عن صداقتكم السياسية العميقة مع ألمانيا الديمقراطية عدوة االسيتعمار، وأن  نتيائج مباحثاتنيا العظيمية 

واصر الصداقة بين البلدينأستؤدي إلى تقوية 
91

يش العراقيي مين عيام تأسيس الجمن ، وفي الذكرى الثامنة والثالثين 

، بعييث وزييير دفيياع ألمانيييا الديمقراطييية برسييالة إلييى عبييد الكييريم قاسييم مهنئيياً فيهييا الييزعيم وأفييراد جيشييه بهييذه 9111

المناسبة
91
. 

 ،قيمييت عالقيياتأألمانيييا الديمقراطييية، و حكومييةالعييراق و حكومييةواصيير العالقييات بييين ألقييد عييززت تلييك الزيييارة    

والكفياح المشيترك ضيد االمبرياليية،  ،سياس العالقيات المتبادلية بيين البليدينأمرار عليى وصداقة متينة، توطيدت باسيت

خيوي بيين الطيرفين المتعاقيدين فيي نضيالهما ضيد وتوثيق التضيامن األ ،وانطالقاً من الرغبة في توطيد هذه العالقات

مييق العميل اتفاقيية صيداقة لتع  توصيل الجانبيان إليى توقييع حييث المعتدين اإلسرائيليين  ،وبصورة خاصة ،االمبريالية

والثقافية بينهما من خالل ،واالقتصادية ،المشترك، والسعي الى تطوير الحياة السياسية
99
: 

 والمعارض، واالستفادة من خبرت االلمان في المجال السياسي. ،فالمواأل ،والصور ،تبادل المعلومات -9

وغيرهييا ميين  ،والتعليييم ،والثقافييية االجتماعييية،لحييياة وا ،والصييحة ،دارة المحليييةإلتبييادل الخبييرات علييى نطيياق ا -1

 جل ذلك يتم تبادل الوفود.أالمجاالت المهمة، ومن 

دارة المحلية في برلين عن استعدادهم إلتاحة الفرصة لسياسي االدارة المحلية في بغداد بأن علن كبار سياسي اإلأكما 

دارة المحلية في محافظية فإيميار التيابع التحياد المجيالس البلديية الشيعبية المحليية يشاركوا في دورات معهد سياسة اإل

لمان في ذلك المجالسبوع واحد، لالستفادة من خبرات األألمدة 
91
. 

ألمانييا الديمقراطيية قيررت الحكومية العراقيية المشياركة فيي االحتفياالت التيي  حكوميةوفي مناسيبة العييد اليوطني ل   

وعيين اليزعيم اليركن عليي غاليب  ،عليى تأسييس الجمهوريية ينسين عشيرةالديمقراطية بمناسبة مرور  ستقيمها ألمانيا

تليك  لمشياركة فييعزيز قائد الفرقة الخامسة ووكييل معياون رئييس أركيان الجييش عليى رأس وفيد رسيمي عراقيي، ل

غاليب عزييز يحميل رسيالة  وكان الزعيم الركن علي ،9111تشرين األول  1وغادر الوفد بغداد بتاريخ  ،االحتفاالت

وتحييات  ،من الزعيم عبد الكريم قاسم إلى )اوتوغروتفولد( رئيس وزراء ألمانيا الديمقراطيية تتضيمن تحييات سييادته

مين العقييد اليركن فاضيل  وضيم الوفيد كيال ،بهيذه المناسيبة ، وحكومتهياالشعب العراقي إلى شعب ألمانييا الديمقراطيية

الميي وسيعيد اليدوري، ونجيدت فتحيي صيفوة، معياون وكييل لعيارف، وإبيراهيم ا والعقيد عبد الرحمن ،عباس حلمي

وزارة الخارجية
99
. 

ً لقييد اتخييذت ألمانيييا ) الشييرقية( موقفيي     التييدخل  ، ووقفييت ضييد  م9119للعييرب فييي حييرب السييويس  اً ومسيياند ا،ًمؤيييد ا

 ،فيي العيراقم 9118بحكومة انقالب فكانت سباقة العترافها  ،علنت تأييدهاأ، كما 9118األمريكي في لبنان من عام 

الصهيوني على البالد العربية، كما وقفت ميع  ءاذ رفضت االعتدا ،9197وعززت موقفها من حرب حزيران)يونيو(
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ثورة الجزائر حيث أكد رئيس ألمانيا الديمقراطية والسكرتير األول لحزب الوحدة االشتراكي فيالتر اولبرخيت
99

، فيي 

ناهضية لالسيتعمارن بالده تؤيد حركات التحرر المُ أ 9191ايلول)سبتمبر( 19ببرلين الشرقية  كلمته
 91

، فكيان هيدفها 

وتطبيقها مبدأ هالشتاين ،هو الحصول على الشرعية الدولية التي فقدتها جراء سياسة ألمانيا الغربية
99
. 

ييام السيالفة، ال المعروفية فيي األهمية بالغة، فقد ظهرت على نقييض ألمانييا ألقد كان تأسيس ألمانيا الديمقراطية ذا     

وتسير على سياسة خارجية سيلمية، وتحياول أن تعميل سيوية عليى قيدم المسياواة والصيداقة  ،تستهدف مطامع توسعية

ألمانيا ) الشرقية( تقررت إلى حد كبيير بحقيقية كيون اليبالد  حكومةن خاصية السياسة الخارجية لإدول العالم،  كلمع 

ألمانيا  حكومةقصى الحدود الغربية للعالم االشتراكي، فأنها في أذي يهدد السالم على اعتبار طلسي التجابه الحلف األ

ن هيذا الظيرف اليذي يفيرض ، إطلسي، أي جمهوريية ألمانييا الغربييةشمالي األاللحلف لالمنطقة الرئيسة  د  تح شرقيةال

جل صيانة السالم والحفاظ عليهأمن ألمانيا الديمقراطية ضمن نطاق الجهد العالمي  حكومةمسؤولية خاصة على 
97
. 

لقد اعترفت ألمانيا الديمقراطية بأحقية الهند في )غوا( و)ادمان(و) ديو(، ومطاليب اندونيسيا في ارييان الغربيية، كميا 

وقفت ضد سياسة ألمانيا الغربية التي ساندت الحرب االستعمارية التي شنتها فرنسا ضد الشعب الجزائري، بإعطائها 

وتزويييدها بمييادة السييليوثونيوم لتجييارب األسييلحة الذرييية فييي الصييحراء الكبييرى، لييذا نجييد موقييف ألمانيييا  القييروض

راضييها، أجنبيية فيوق سياسة التجنيد للفيرق األ قاومتو ،الديمقراطية واضحاً، اذ احتجت بعنف ضد السياسة المشينة

ومستشفياتها للمقاتلين الجرحى الذين يخوضون معركة تحرير الجزائر، ومقاعيد دراسيية  ،ماكن في مصحاتهاأوتقدم 

العيراق الفتيية حكومية فيي الحملية الموجهية ضيد  تيهحكوموفي جامعاتها للموهوبين من شباب الجزائر، وشارك بيون 

دائها عليى لبنيان مين تها تحت تصرف طائرات الوالييات المتحيدة االمريكيية المقاتلية فيي اعتيام، وجعلت مطار9118

حكومة جمهورية ألمانيا الديمقراطية بحكومة الزعيم عبد الكريم قاسيم فيي الحيال، وسياعدت واعترفت م، 9118عام 

 ،اليييدول العربيييية فيييي صيييراعها ضيييد المعتيييدين االسيييتعماريين، ولجمهوريييية ألمانييييا الديمقراطيييية عالقيييات سياسيييية

 ،والجمهورييية العربييية المتحييدة ،والسييودان ،والعييراق ،وبورمييا ،يسييياواندون ،واقتصييادية، متعييددة الجوانييب مييع الهنييد

للعدييد مين  وفيوداً وفدت الجمهورية األلمانية الديمقراطية ألقد  .وافريقيا ،سياآوغانا ودول اخرى في  ،وغينيا ،واليمن

ذي تتمتع بيه الجمهوريية وعقدت جملة اتفاقيات ذات منافع عظيمة لكال الطرفين، تعبر عن االمتياز المتزايد ال ،الدول

وافريقيا ،سياآاأللمانية الديمقراطية في 
98
. 

بميا فيهيا كافة بل مع الدول العربية  ،ومصر ،وسوريا ،ية حال كانت عالقة ألمانيا الشرقية ليست فقط بالعراقأوعلى 

من قبل ألمانيا الغربيية مين  لبنان الدولة التي سعت ألمانيا الديمقراطية من خاللها  تحطيم مبدأ هالشتاين المطبق عليها

قتصير ا، وكافية في الدول العربية لشرقيةمر الذي حال دون أن يكون هنالك تمثيل دبلوماسي أللمانيا ا، األ9111عام 

نشاطها على الممثليات التجارية التي لعبت من خاللها ألمانيا الديمقراطية دوراً بارزاً لكسر الطوق المفروض عليها، 

لبنان الدولة العربية الثانية التي توقع عليى اتفاقيية تجاريية ميع  تاألول)ديسمبر( من العام نفسه، كانكانون  99إذ في 

وفي السنوات التاليية، تيم عقيد المزييد مين االتفاقييات التجاريية بيين اليدولتين، إذ كانيت تليك االتفاقيات  شرقية،ألمانيا ال

الغربيةومحاربة نفوذ ألمانيا  ،التجارية التي عقدت بين الدولتين مدخالً لتغلغلها السياسي فيه
91
. 

 9191الديمقراطية من حرب  موقف ألمانيا

ومبييرمج قبييل شييهور ميين العييدوان ميين قبييل الييدول  ،ومخطييط ،ئيلي بشييكل ميينظملقييد تييم تحضييير العييدوان االسييرا    

االستعمارية على الصعيد العسكري، والسياسي، والنفسي، فاتخذت االستعدادات الخارجية لتحضير العدوان بصيورة 

، والمجيالت والدعائية إلسرائيل، على الصعيد العيالمي، مين أجهيزة االعيالم الغربيية ،سرية، وقدمت الوسائل المادية

والمعيدات الكثيفية والطيائرات،  ،وأسياليبها، وشيحنت التجهييزات ،الوسيائل الدبلوماسيية الدولييةواالوربية االمريكية، 

وامريكييا قبييل  ،والييرادار ميين أوروبييا ،جهييزة الكشييفأوالمييدرعات، و ،ن للطييائراتيوالفنييي ،نيواسييتقدام المتطييوع

العدوان
11
  . 
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، قبل اندالع الحيرب بأسيبوعين، فيي 9197ايار ) مايو( 19لين الشرقية بياناً في لقد أصدرت وزارة الخارجية في بر

والشيعب  ،الوقت الذي كانت إسيرائيل تحشيد قواتهيا عليى الحيدود السيورية والمصيرية، وأكيدت فييه وقيوف الحكومية

الغربييةنييا العربية ضد االستفزاز االمبريالي، خالفاً لسياسية جارتهيا ألما الدولاأللماني الديمقراطي مع 
19
إذ أدانيت  ،

ألمانيا الديمقراطية بشدة العدوان اإلسرائيلي على مصر ، ووقفت بجانب العيرب، فقيد اتخيذت موقفياً مناقضياً لموقيف 

تضيامنها مين خيالل حركية عين والنقابيات ودوائير الحكومية األلمانيية  ،حكومة ألمانيا االتحادية، وعبيرت المؤسسيات

ألمانيا، والعواطف الجياشة، ومظاهر التأيييد والتضيامن ميع جمييع فئيات الشيعب مين العميال االحتجاج التي اجتاحتها 

وغيرهم ،والطالب ،والتالميذ ،والفالحين، من العلماء
11

واعتبرت إسيرائيل أداة طيعية فيي ييد اليدول االسيتعمارية،  ، 

وفتحييت  ،عييدوان اإلسييرائيليوأرسييل الصييليب األحميير فييي ألمانيييا الديمقراطييية معونييات طبييية لمعالجيية ضييحايا ال

والمدنيين ،معالجة جرحى العرب من الجنود شرقية فيالمستشفيات في ألمانيا ال
19
. 

انطلقت منذٌ األيام التي سبقت العدوان الغاشم على الشعب العربي حركة شعبية واسعة في ألمانيا الديمقراطية تسيتنكر 

تجمعيوا فيي  ،خبير االعتيداء المجيرم عبير اإلذاعيات الشيرقية والتهديد بالعيدوان، ولميا سيمع مواطنيو ألمانييا ،الحشود

ها مين االعتيداءات الصيهيونية عليى اليدول ئمظاهرات غاضيبة تنيدد بالعيدوان، وأعلنيت دوائرهيا الرسيمية عين اسيتيا

وغيييرهم بإرسييال المسيياعدات  ،وفنييانون ،وعلميياء ،العربييية، كمييا تبييرع المواطنييون فييي مختلييف فصييائلهم ميين عمييال

تتمييز بهيا، مين األغطيية  شيرقيةوالمستلزمات الطبية التيي كانيت ألمانييا ال ،المعنوية ألصدقائهم من العرب، كاألدوية

والخيام، وكذلك إرسال مستشفى عسكري أرسل إلى دمشق وبعض المدن األخرى
19
. 

بحيث الى  ؤتمر دعا اتحاد الشعب الديمقراطي العالمي فيه، م9197حزيران)يونيو( 19-11كما عقد في برلين يومي 

العدوان اإلسرائيلي االمبريالي عليى اليبالد العربيية، وأعلنيت المنظميات الحيرة فيي ألمانييا الديمقراطيية، أن هيا قيررت 

ة، وأرسلت عادة بناء ما خربه العدوان اإلسرائيلي في البالد العربيإإرسال فرق من المتطوعين الشباب للمساعدة في 

وتسييتنكر العييدوان  ،إلييى الجامعيية العربييية برقييية تتضييامن فيهييا مييع الشييعوب العربييية شييرقيةوزارة خارجييية ألمانيييا ال

كميا ، إلى المواقع األولية قبل بدء العيدوان لصهيونيةوانسحاب القوات ا ،والموقف الفوري لإلعمال العدوانية ،الغاشم

وقطعيية  ،االجتماع الخاص للجمعية العمومية لهيئة األمم المتحدة أن تتبنى حليوالً جلييةطالبت ألمانيا الديمقراطية في 

ي عدوان امبريالي جديد، ألن قوة السالم في العالم يجب أن ال تسمح إوخطوطه التوسعية و ،ضد العدوان اإلسرائيلي

تباع ما يلياسالم برادة الشعوب للإمنظمة األمم المتحدة ما يطلب منها فيما إذا اعتمدت وستقدم 
11
: 

 إدانة إسرائيل كمعتدية . -9

يجيب أن تنسيحب مين مراكزهيا إليى المراكيز التيي سيبقت  االحتالل الصيهيونيتؤكد بخطوات حاسمة بأن  القوات  -1

 العدوان.

 إجبار إسرائيل فوراً على دفع جميع األضرار والخسائر لضحايا العدوان. -9

 ى منازلهم .ضمان إعادة الالجئين العرب إل -9

إجبار إسرائيل بالتقيد بنصوص معاهدة جنيف الخاصة بمعاملة األسرى الحرب وحماية الجرحيى والمرضيى فيي  -1

الميادين، والمدنيين إثناء الحرب واالتفاق على منع ومعاقبة المخالف
 
. 

ها، معتمدة في ذلك عليى لالعتراف ب 9197جهوداً كبيرة في حرب حزيران) يونيو(  شرقيةلقد بذلت حكومة ألمانيا ال

سياسييتها المؤيييدة للعييرب، مبتعييدين عيين سياسيية ألمانيييا االتحادييية، إذ اتصييفت سياسيية ألمانيييا االتحادييية بالسييلبية تجيياه 

والصيهيوني، بعكيس  ،موقيف متيوازن مين طرفيي النيزاع العربييلالقضية الفلسطينية إليى حيد ميا، لصيعوبة اتخاذهيا 

ثييار أقييائم علييى النمييوذج االشييتراكي، وقييد  ،م سياسييي،نظييالوتبنيهييا  ،كتليية الشييرقيةالتييي ارتبطييت بال الشييرقية،ألمانيييا 

العربيية، ومواقفهيا نحيو الصيراع  لبالدلماني على عالقاتهما مع احول مسألة تمثيل الشعب األ األلمانيتينالتنافس بين 

العربي الصهيوني، حيث عمدت ألمانيا الديمقراطية إلى التشهير بمواقف ألمانييا الغربيية الميوالي للكييان الصيهيوني، 

ة إلى عالقاتها المميزة مع منظمة التحرير فاضونيل االعتراف الرسمي بها، ا ،والغرب الرأسمالي، لكسب ود العرب

شكال الدعم والمساعدة لها، واحتفظت بعالقات وثيقة مميزة مع الدول العربيةأمت كل الفلسطينية، إذ قد
19
. 
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منفتحة حول العالم في سياستها ،  وكذلك امتدت عالقاتها مع أعضاء حلف وراسو المعسكر االشتراكي، إذ انها كانت

، وكانت 9191ون جنية مصري سنة ملي9,1فقد بلغت المعونات االقتصادية من ألمانيا الشرقية إلى الدول العربية 

، 9191% بين سنتي 11تحتل مرتبة متقدمة في صادراتها إلى البالد العربية في الستينيات، فازدادت إلى 

-9199ثم تضاعفت بين سنتي  ،مليون جنية استرليني في المدة نفسها 99الى  91،وازدادت قيمتها من 9199

ت تستورد من ألمانيا الديمقراطية، فقد زادت مشترياتها من السلع مصر الدول العربية في ما كان تقدمت، و9198

بعدها نشأت لجان  9198الى مليون جنيه استرليني سنة  9199مليون جنية استرليني 1,9األلمانية الشرقية 

والتقني والتجاري بين مصر  ،التعاون االقتصادي تطوير بهدف97/1/9191اقتصادية مشتركة بين البلدين في 

التبادل التجاري بينهما في تلك السنة مستوى متطور جداً  مدىنيا الشرقية، وبلغ وألما
17
. 

 

 الخاتمة 

المتمثل  لقد عززت تلك االتفاقيات العالقات األلمانية الغربية مع الكيان الصهيوني، بضغط من دول المعسكر الغربي

يفرض شروطه على ألمانيا  أني،  الذي بدوالكيان الصهيو بالواليات المتحدة االمريكية، وبريطانيا، وفرنسا،

ر من المواقف يفي كث امستغال وجود قوات التحالف، في تلك المنطقة، لقد كان موقف ألمانيا الغربية سلبي ،الغربية

ن تلك المساعدات انعشت االقتصاد االسرائيلي، إذ إفي دعم الكيان الغاصب لرراضي العربية، ال سيما العربية و

وبريطانيا من الساحة الدولية االعتماد على المساعدات االقتصادية والعسكرية ، اسرائيل بعد انسحاب فرنسافأخذت 

، على الرغم من أغلب الدول العربية لم تشأ االعتراف بانقسام ألمانيا على قسمين؛ ألنها كانت ال تحب االلماني

في غير محلها؛ ألنها مهدت إلى إسرائيل االعتداء  االنقسام، والتجزئة ألي بلد كان، لذلك جاءت هذه التعويضات

، وهي إلى اآلن مستمرة في تجاوزها على 9179ثم أعادت الكرة ثانية في عام  9197على العرب في عام 

األراضي العربية في بناء مستوطنات صهيونية على األراضي العربية، بمساندة الواليات المتحدة االمريكية التي 

 اسرائيل بما تملك من ماديات، وانطلقت من مبدأ مهم بان أمن اسرائيل أمن امريكا. أعلنت أنها تساند
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