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 أهدافنا

 

تعد جمعية الصداقة العربية األلمانية اللقاءات وتشجيع الصداقات حجر الزاوية في تعميق العالقات وتقويتها، لذا ترى الجمعيةة فةي 

العربية التي تهدف إلى تعزيز وتعميق العالقات األلمةانةيةة الةعةربةيةة فةي جةمةيةع  -نفسها منصة لتبادل وتسهيل االتصاالت األلمانية 

جوانبها. لقد اصبحت نشاطات وجناح الجمعية جزء ال يتجزأ من المعرض االوربي العربي للمهن والتعليم السنوية، إذ يشةهةد اةذا 

الجناح حضوراً متزيداً والسيما من قبل العديد من الطلبة الذين لديهم ااتمام في الفرص المهنية واألكةاديةمةيةة فةي مةنةطةقةة الشةرق 

األوسط. وأتيحت الفرصة للخريجين والمهنيين الشباب الذين حضروا المعرض االوربي العربي للمهن والتعليم للقاء ممةلةلةيةن  ةن 

الشركات والمؤسسات التعليمية من أوروبا والعالم العربي، والتعرف  ن قرب  لى الفرص المهنية واألكاديمية في بلةدان مةنةطةقةة 

الشرق ألوسط. ان اذا المعرض يقدم فرصة لدفع العالقات المميزة بين الجامعات األلمانية ومؤسسات ومنظمات المجتمع الةمةدنةي 

واالقتصاد األلماني مع الدول العربية إلى األمام. ويسا د  لى استغالل االمكانيات الكبيرة فةي مةجةال الةتةعةلةيةم األلةمةانةي الةعةربةي 

 والتعاون االقتصادي.

 تسهيل اللقاءات وتشجع الصداقات

 أهدافنا 
بهدف تطوير التعاون بين المانيا والعالم العربي  لى اسس من الصةداقةة والةتةفةهةم والةلةقةة الةمةتةبةادلةة.  9112تأسست جمعية الصداقة العربية االلمانية في شهر يوليو 

ية الى تةنةمةيةة الةعةالقةات راموتد و الجمعية الى االحترام المتبادل وتحمل كل جانب لمسئوليته. وابوابها مفتوحة  لى مصرا يها امام كل من يشعر بالتزامه بالجهود ال

 ة فعالةصورالعربية االلمانية ور ايتها. فضال  ن انها تعتمد الشفافية داخليا وخارجيا وتتيح أل ضائها وشركائها امكانيات المساامة في انشطتها ب

ادية. ولذا فان الجمعةيةة تسةانةد قتصتولي الجمعية اامية كبرى للعالقات المتنامية باطراد في مجاالت التبادل السياسي واللقافي والعلمي واالمكانيات الكبيرة للعالقات اال

 الشركات واالتحادات االقتصادية وتسهـّـل الصالت وتر ى االتصاالت والتعاون بينهم.

عربية ولكنها التعتبر نفسها ال ةبةا والتتعاون جمعية الصداقة العربية االلمانية تعاونا وليقا مع سفراء البلدان العربية في المانيا ومع كافة االحزاب والمؤسسات االلمانية 

 او حزبا سياسيا في خضم الصرا ات السياسية

الةعةربةيةة.   –بالمواضيع االلمانيةة ل تعمل جمعية الصداقة العربية االلمانية من خالل التعاون مع وسائل اال الم االلمانية والعربية والعالمية  لى زيادة االاتمام المتباد 

 ومن خالل العمل االتصالي المكلف فان الجمعية تساام في زيادة االاتمام والتفهم المتبادل لتقاليد كل طرف ولقافته.

 ةالقةات الصةداقةة الةى  امةةمن المواضيع المركزية في برنامج  مل الجمعية التعاون في مجال التعليم وتشجيع المبادرات االجتما ية المتعلقة بهذا المجال. ويشمةل اقة

 جانب العالقات والتبادل بين المانيا والبلدان العربية تعزيز الحوار بين االلمان والعرب بشكل  ام وااللمان من ذوي االصول العربية

العربية  لى اساس شراكة حقيقية وتعاون قوامه اللقة. ولةذا فةان طةيةف الةمةواضةيةع   –يبدأ مع جمعية الصداقة العربية االلمنية  هد جديد تتأسس فيه الصداقة االلمانية 

ين ينتمون أللةمةانةيةا والةبةلةدان الذالتي تهتم بها الجمعية يمتد من االقتصاد الى السياسة والعلوم واللقافة. ويتولى التعامل مع اذه المواضيع ا ضاء مجلس ادارة الجمعية 

 العربية وااللمان من ذوي االصول العربية. ويرأس الجمعية الدكتور اوتو فيزاوي

 –قةات االلةمةانةيةة لةعةالتساام جمعية الصداقة العربية االلمانية في تسهيل الصالت و االتصاالت واللقاءات. وتقدم أل ضائها معلومات كفؤة واستةشةارات فةي قضةايةا ا

اون واللقة مع الشةخةصةيةات لتعالعربية. وتتابع الجمعية اادافها بتشابك وتعاون وليق مع االتحادات والمبادرات والمبرات والجمعيات اللنائية والمؤسسات وتعتمد  لى ا

 الفا لة في مجاالت االقتصاد والسياسة والفنون واللقافة والعلوم والتعليم واال الم



أهدافنا   

 

نحن نسا د  لى بناء شبكات تواصل و القات قوية بين ا ضاء الشركات االستلمارية وايجاد فرص لةبةنةاء تةواصةل مةع شةركةاء فةي  

العالم العربي. وتسعى الجمعية من خالل تنظيم البعلات التجارية إلى المنطقة العربية في ايجاد اتصاالت مةع الشةركةاء الةمةحةتةمةلةيةن أو 

صناع القرار. كما تقوم الجمعية بتنظيم زيارات وجوالت للسفراء العرب إلى الواليات األلمانية المختلفة بهدف االطالع  لةى الةجةوانةب 

 السياسية واالقتصادية واألكاديمية المختلفة بغية تعزيز وتعميق العالقات األلمانية العربية.

  

بشكل وثيق مع سفارات الدول العربية في ألمانيا ومع العديد من الشركاء والمممسسم مات انلمممانميمة  األلمانيةتعمل جمعية الصداقة العربية 

 والعربية.

تعد المعرفة من األمور الهمة من أجل الحصول  لى صورة واضحة حول العالم، لذا تقوم جمعية الصداقةة الةعةربةيةة األلةمةانةيةة بةد ةوة 

 نةيةةالعديد من المتحدلين من القطا ات المختلفة السياسية واالقتصادية واللقافية إللقاء الضوء  لى اذه الجوانب المختلفة للعالقات األلةمةا

العربية ومن زوايا مختلفة. من أجل بناء  القات اقتصادية ناجحةة مةع الةعةالةم الةعةربةي، تةقةدم الةجةمةعةيةة الةعةديةد مةن حةلةقةات الةنةقةاس 

والمحاضرات ومنها  لى سبيل الملال سلسلة محاضراتها حول التمويل اإلسالمي والتي تهدف إلى توفير الفرصة للمستلمرين للةتةعةرف 

 لى التمويل اإلسالمي كبديالً وخياراً للتمويل واإلستلمار والتصدير في الدول العربية أو التصدير إلى المنطقة. اما سلسلة مةحةاضةرات 

"االقتصاد تحت المجهر" فتهدف إلى القاء الضوء  لى السياسات االقتصادية وال سيما القةضةايةا االجةتةمةا ةيةة واالقةتةصةاديةة لةلةعةالقةات 

 9102األلمانية العربية واالاتمامات والمصالح التجارية المشتركة، فضالً  ن التطورات االقتصادية في الدول العربية. ومةنةذ مةارس 

تقيم جمعية الصداقة العربية األلمانية دورات في اللغة العربية للمبتدئين في مجمو ات صغيرة في مقر  ملها في برلين بةهةدف تةعةزيةز 

 التبادل وفتح آفاقا للتفاام.

يعد التفاام المتبادل من األمور الضرورية واألساسية في بناء  القات طويلة ووليقة. لذا أخذت جمعية الصداقة العربية األلةمةانةيةة  ةلةى 

 اتقها تنظيم اللقاءات والندوات والمحاضرات وحلقات النقاش واالجتما ات اإل المية والمؤتمرات بهدف ايجاد حوار مةتةكةافةن وبةنةاء. 

ضمن سلسلة محاضراتها حوار السياسة تستضيف الجمعية ضيوف من السياسيين والخبراء من المانيا والعةالةم الةعةربةي بشةكةل مةنةتةظةم 

 للحديث حول الموضو ات الراانة في العالقات األلمانية العربية.

 ةلةى  9112والحد من األحكام المسبقة تحت اذا الشعار تعمل جمعية الصداقة العربية األلمانية بالفعل بنجةاح مةنةذ  ةام  -توسيع آفاق 

تعميق العالقات األلمانية العربية . من خالل العديد من حلقات النقاش وسلسلة محاضرات الجمعية المختلفة ملل "من الشرق يأتي النةور 

أوروبا والعالم العربي" و"مراكز اللقافات العربية" التي تهدف إلى إلقاء الضوء  لى النقاط المشتركة بين أوروبا والعالم العةربةي مةن  -

 المنظور التاريخي والمعاصر وبالتالي الحد من األحكام المسبقة.

واالتصالالعالقات بناء شبكات   

الشركاءإجتذاب   

المعرفةنقل   

التفاهمتعزيز   

 الحد من األحكام المسبقة
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-
 



  ايكل جمعية الصداقة العربية األلمانية

 

 مجلس اإلدارة

 أمين الصندوق

 د. هارالد ماركفارت

 نائب رئيس  اتحاد صنا ة الحديد وااللكترونيات والية بادن فورتمبرغ  

Marquardt GmbH ومديرأ مال 

 رئيس

 د. أوتو فيْسهوي

سابق لالقتصاد والمرافق العامة والمواصالت والتكنولوجيا اوزير دولة بفاري  

 البروفسور راندولف رودنشتوك 

 شركة محدودة وشركاه مالك مصانع البصريات ،مدير اداري 

 نائب رئيس الجمعية االلمانية التحادات أرباب العمل األلمان

  ضو مجلس رئاسة االتحاد العام للصنا ة االلمانية  

 حسام معروف

ومديراا االداري  MediaAgent صاحب وكالة اال النات       

 البروفسور د. كالوس بيتر هازه

 المدير السابق لمتحف الفن اإلسالمي في برلين

   محمد المسند

  مؤسس شركة المسند للتجارة

 

 هيكل جمعية الصداقة العربية األلمانية
ي والنةهةوض بةهةا. تضةم جةمةعةيةة عربتسعى جمعية الصداقة العربية األلمانية من خالل  ملها إلى تنمية التفاام واللقة والتعاون بين جمهورية ألمانيا االتحادية والعالم ال

أللةمةانةي، فضةالً  ةن ن االصداقة العربية األلمانية في  ضويتها أ ضاء من مختلف المجاالت كالسفراء العرب المعتمدون في العاصمة األلمانية وممللين  ن الةبةرلةمةا

 املة.ة ششخصيات من القطا ات االقتصادية والتعليمة األلمانية. اذا التنوع يساام ويسمح للجمعية بد م وتعزيز العالقات األلمانية العربية بصور

 أعضاء الجمعية

لمانية مةنةفةتةحةة  ةلةى كةل مةن األ تتميز جمعية الصداقة العربية األلمانية كجمعية مسجلة بكفاءة، كما ام أ ضاؤاا المتميزون معنوياً ومادياً، إن جمعية الصداقة العربية

مةعةيةتةنةا أ ضةاء ة جةيرغب بتنمية الصداقة والسالم والودية في العالقة العربية األلمانية، وُنرحب باأل ضاء من مؤسسات وشركات ومنظمات وأفراد، وتشمل  ضةوية

تةربةويةة والةعةلةمةيةة والةمختلفين ذو توجهات مختلفة وأصول مختلفة من  رب وألمان )ألمان من أصول  ربية( ومن مجاالت مختلفة: كالسياسية واالقتصادية واللقافةيةة 

 واإل المية واو ما تملله نشاطات وفعاليات جمعيتنا.

 سعادة السفير محمد محمود براهيم خليل

 سفير الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 سعادة السفير طالل األمين

 رئيس بعلة جامعة الدول العربية في برلين

 

 سعادة السفير خالد جالل عبد الحميد 

 سفير جمهورية مصر العربية

 

 

 

 

 سعادة السفير د. مصطفى اديب 

 سفير جمهورية لبنان و ميد السفراء العرب في المانيا 

 سعادة السفيرة د. خلود دعيبس

 رئيسة بعلة فلسطين الدبلوماسية

 سعادة السفير نور الدين عوام

 سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 

 

 

الرئيسنواب   

 من مجلس السفراء العرب



 

 

 سعادة السيد الكسندر ردوان 

  ضو البرلمان األلماني  ن حزب االتحاد االجتما ي المسيحي

 

 سعادة الدكتور يوهان ديفيد فادفول 

  ضو البرلمان األلماني  ن حزب االتحاد االجتما ي المسيحي

 

 

 سعادة السيدة لويزه امتسبيرغ

/ الخضر 21 ضو البرلمان األلماني  ن حزب االتحاد   

 

 سعادة الدكتور نيلس شميد

  ضو البرلمان األلماني  ن الحزب االشتراكي الديمقراطي

 

 األستاذ د. هاينريش فون بيرير

 شركة بيرير االستشارية المساامة المحدودة

 الرئيس السابق لهيئة الرقابة في شركة سيمنس

 

 فولف شفيبرت

 مكتب شفيبرت للمحاماة

 

يترااألساذ د. ماتياس ف  

 األستاذ الفخري للتنمية الدولية في جامعة اومبولت برلين 

 

 دبلوم مهندس نصير بيركهولتس

 مالك شركتين

(Birkholz Transporte و)  (Birkholz International)  

 

 البروفسور توماس اديش

  ضو مجلس ادارة شؤون العاملين قي شركة 

Volkswagen Nutzfahrzeuge 

 

 مصطفى السعيد 

 مستشار إ المي

 

 صاحب السمو الملكي عبدالمجيد بن عبداإلله بن عبدالعزيز آل سعود

المملكة العربية السعودية -وزارة الخارجية -ملحق دبلوماسي   

 

 األستاذ د. أودو شتاينياأ

 متخصص الدراسات االسالمية اوأحد مؤسسي منصة اومبولد فيادرينا للحوكمة 

(Humboldt-Viadrina Governance Platform) 

 

)استقطاب مشترك( ماريون يوهانسن   

  ضو مجلس الشيوخ

 )جامعة اوانهايم(

 

)استقطاب مشترك(سعادة السفير المتقاعد بيرند موتزيلبرج   

 رئيس شبكة السفراء الدولية المحدود

 

  

 مجلس إستشاري

دى الةحةكةومةة ة لةيقدم أ ضاء المجلس المشورة لجمعية الصداقة العربية األلمانية ويد مون جهوداا. ويضم اذا المجلس االستةشةاري سةفةراء كةل مةن الةدول الةعةربةية

 رئاسته  ميد السلك الدبلوماسي العربي في ألمانيا‘ األلمانية، ويتولّى

 سعادة السفير د. مصطفى اديب

 سفير جمهورية لبنان و ميد السفراء العرب في المانيا 

 سعادة السفير آدن محمد دليتا

 سفير جمهورية جيبوتي 

 سعادة السفيرة د. خلود دعيبس

 رئيسة بعلة فلسطين الدبلوماسية

 سعادة السفير نور الدين عوام

 سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 االعضاء

 باقي اعضاء المجلس

 ممثلي البرلمان االلماني بوندستاغ

 رئيس المجلس االستشارى

 

 سعادة السفير محمد محمود براهيم خليل

 سفير الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 سعادة السفير د. يحيى الشيبي

 سفير الجمهورية اليمنية

 سعادة السفير ضياء الدباس

 سفير جمهورية العراق 



 

 

السيد عبدالجليل عبدالكريم األنصاري   

رئيس مجمو ة األنصاري   

 مملكة البحرين

الدكتور أحمد البنا   

 ضو في مجلس اإلدارة واألمين العام لشؤون اإل الم االتحاد العربي للمعارض 

 والمؤتمرات الدولية 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة

 األستاذ الدكتور ريكاردو أيشمان

 معهد اآللار األلماني، المدير األول في قسم المشرق

 السيد فالتر انقليرت

(E & P Focus Africa Consulting )المدير تا ام لشركة   

 السيد روبرت فالكسيج

مستشاراً اقتصادياً لجامعة األمير محمد بن فهد و ضو المجلس اإلشرافي لكلية 

 إدارة األ مال في الجامعة

 سعادة الدكتورة إيفا هوقل, الحزب االشتراكي الديمقراطي

  ضو البرلمان األلماني  للحزب االشتراكي الديمقراطي

 غونتر جلوسر

(9102-0222 ضو سابق  البرلمان األلماني )  

 

لبروفسورة د. أولريكه فرايتاغا  

 واستاذة الدراسات االسالمية (ZMO)مديرة مركز الشرق المعاصر 

 الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح
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 التمويل والشفافية

جيل للنةدوات والةبةعةلةات لتسيتم تمويل أ مال جمعية الصداقة العربية األلمانية من خالل رسوم العضوية والتبر ات والمنح وإيرادات األنشطة االقتصادية، ملل رسوم ا

فةًة إلةى الةمةنةشةورات إضةاالتجارية. تعمل الجمعية بشفافية داخلياً وخارجياً من خالل كتابة التقارير حول أنشطتها ونشراا  لى موقعها الخاص  لى شبةكةة االنةتةرنةت 

ن خةالل اطةالع ة مةالمختلفة وإ طاء الفرصة أل ضائها وشركائها فرص للمشاركة في أنشطتها واإلّطالع  ليها. كما يتضمن  مل الجةمةعةيةة الشةافةيةة الةمةالةيةة الةتةامة

نية وفقا لنةظةامةهةا األسةاسةي لماأ ضائها  لى تقرير مدقق الحسابات والذي ينتخب في اجتماع الهيئة العامة للجمعية. يتمتع ُمدققي الحسابات لجمعية الصداقة العربية األ

جةتةمةاع الةهةيةئةة الةعةامةة ل اوبالتنسيق مع أمين الصندوق للجمعية بامكانية بتدقيق حسابات الجمعية ولمرة وحدة  لى األقل في التقويم السنوي لها وفي وقت مناسب وقب

 للجمعية. ٌمدققي الحسابات والذين تم انتخابهم من قبل اجتماع الهيئة العامة لجمعية الصداقة العربية األلمانية:

 المجالس االستشارية المتخصصة

يةهةدف إلةى تةطةويةر  خةصةصتضم جمعية الصداقة العربية األلمانية مجلساً استشارياً لميادين  ملها الرئيسية، ويعين له رئيساً وأ ضاء. إن المجلس االستةشةاري الةمةتة

 ت للمجلس.احاوتنفيذ األفكار والمفاايم للجمعية بالتشاور مع مجلسها. و ضوية اذا المجلس مفتوحة أل ضاء الجمعية، كما يمكن تقديم التوصيات واإلقتر

 المجلس االستشاري للعلوم والتربية، ويرأسه األستاذ الدكتور متياس فايتر المجلس االستشاري لللقافة، ويرأسه األستاذ الدكتور ديتريش فيلدونغ

 مقر الجمعية

بالقرب من العديد من المراكز والةمةؤسةسةات  ( Friedrichstraße 185)يقع مقر جمعية الصداقة العربية األلمانية في مركز مدينة برلين )وسط المدينة( في شارع 

لةلةحةوار والةنةقةاش الةتةي  لةفةةاللقافية والسياسية واإل المية، فضالً  ن المكاتب الموجودة في المقر يوجد قا ة للمؤتمرات والتي تستعمل بشكل منتظم للمناسبات المةخةتة

ضيف. يضم فريةق الةعةمةل فةي مةقةر  011ضيفاً، واي قا ة ملالية إلقامة المعارض والتي يمكن أن تستو ب ما يقارب  01تستضيفها الجمعية وتستو ب اذه القا ة 

 الجمعية العديد من العاملين والذين يقومون بتنظيم أنشطة الجمعية ويعتبرون حلقة الوصل بين الجمعية وأ ضائها وام:

بيورن هنريشس   

 المدير التنفيذي

bjoern.hinrichs@dafg.eu 

 

إيزابيل اختربرغ   

 مسؤولة المجال اللقافي والتربوي والتعليمي

isabell.achterberg@dafg.eu 

 

 يان كارَنبوَجن

 مسؤول المجال السياسي واإل المي واالتصاالت

jan.karnebogen@dafg.eu 

 مّيادة خليل

 مستشارة المدير التنفيذي )إجازة األمومة(

mayyada.khalil@dafg.eu 

 

فيليب تسيكلى-يان  

منسق مشاريع   

jan-philipp.zychla@dafg.eu 

 السيد راينر بتوك

راينر بتوك االستشارات الدولية   

 حسن حكم

رابطة المغتربين اللبنانيين في ألمانيا و ضو مؤسس  - ضو في الرابطة 

العربية -لمدرستها األلمانية   



 

 

األلمانية -شركاء العمل لجمعية الصدقة العربية   

األلمانية بشكل وليق مع السفارات العربية في ألمانيا وكذلك مع العديد من الشركاء والمؤسسات العربية واأللمانية، فيةمةا يةلةي مةجةمةو ةة  العربية تعمل جمعية الصداقة

 ا، وام:يسهمختارة من شركاء العمل لجمعية الصداقة العربية األلمانية والتي  ملت معهم الجمعية بشكل منتظم وما زالت تعمل معهم إلى اآلن منذ تأس

 ك م02جمعية 

 مؤسسة آنا ليند

 وزارة الخارجية

 مستشارية مجلس الشيوخ في برلين

 مؤسسة برتلسمان

 جمعية المكان األفضل

 المستشارية الفدرالية

 وزارة الداخلية

 الوزارة االتحادية للتعاون اإلقتصادي والتنمية

 مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي

 مجلة دير شبيغل

 الجمعية األلمانية لألمم المتحدة

 البوندستاغ األلماني

 المجلس المصري للشؤون الخارجية

 مؤسسة فريدريش إيبرت

 مؤسسة اانس زايدل

 مدرسة ايرتي للحكم

 فيأدرينا لَحْوَكمة -مدرسة اومبولت

 مؤسسة ابن رشد للفكر الحر

 مؤسسة كونراد أديناور 

 

 الشركاء في مجال العمل إلعالمي واإلتصاالت

 الشركاء في مجال العمل السياسي

 مؤسسة كوربر

 جامعة الدول العربية

 الرور-جمعية األربعاء

 منتدى الشرق األوسط 

 جمعية الشبكة اإليجابية 

 دائرة الرور

 رئاسة مجلس الشيوخ في مدينة بريمن 

 مستشارية مجلس الشيوخ المستشارية لمدينة اامبورغ

 شمال الراين وستفاليا  -مستشارية الدولة  

 والية سكسونيا  -مستشارية الدولة

 بادن فورتمبيرغ  -وزارة الدولة 

 والية بافاريا  -وزارة الدولة للشؤون اإلتحادية واألوروبية في المستشارية 

 مؤسسة العلوم والسياسة

وكالة األمم المتحدة إلغالة وتشغيل الالجئين الفلسطينةيةيةن فةي الشةرق  –األونروا 

 األوسط

 ممللو بعض الواليات األلمانية في برلين 

 المركز اليمني لقياس الرأي العام

 المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا

 صحيفة برلين رتسايتونج

 مجلة ديرشبيغل

 صحيفة دير تاقسشبيقل

 مؤسسة الدوتشيه فيليه

 صحيفة دي تزيت

 صحيفة دي فيلت

 مؤسسة اإل الم  برالتعاون وفي التحّول

 



 

 

 

 الشركاء في مجال التعاون اإلقتصادي 

 اإلفريقية -جمعية رجال األ مال األلمانية 

 الوكالة المغربية لتنمية اإلستلمارات

 رابطة أرباب العمل في بادنفيرتمبرج

 غرفة البحرين لتسوية المناز ات اإلقتصادية والمالية واإلستلمارية

 مجلس التنمية اإلقتصادية البحرين

 المجمو ة اإلقتصادية للفضاء والمجال الجوي في والية بافاريا

 الوزارة االتحادية للشؤون اإلقتصادية والطاقة

 رابطة أرباب العمل في ألمانيا –الرابطة اإلتحادية للشركات المتوسطة 

 الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية

 األلمانية -غرفة التجارة والصنا ة الجزائرية 

 أربيل -المكتب التجاري األلماني في العراق

 الفلسطيني -المجلس اإلقتصادي األلماني 

 مشروع الشراكة العالمية

 غرفة تجارة بريمن

 غرفة التجارة والصنا ة في فرانكفورت

 غرفة التجارة والصنا ة في ماغديبورغ

 غرفة التجارة والصنا ة في برلين

 جمعية العالمة التجارية

 الهيئة الوطنية لالستلمارفي العراق

 غرفة التجارة والصنا ة في أولدنبورغ

 قسم اإلقتصاد والتكنولوجيا والبحوث في مجلس الشيوخ

 غرب للمعادن -شركة الجنوب 

 اتحاد جمعية البحرين للمغتربين

 وكالة النهوض باإلستلمار الخارجي التونسية

 الهيئة العامة لترويج اإلستلمار وتنمية الصادرات الُعمانية

 اإلتحاد التونسي للصنا ة والتجارة والصنا ات التقليدية

 جمعية رجال األ مال البافارية

 رابطة جمعيات رجال األ مال في اسن

 الشركاء في مجال العمل الثقافي والتربوي والعلوم

 a|eجاليرى )المعرض الفني( 

 المتحف ا لمصري في برلين ومتحف البردي

 دارافريموس للطبا ة والنشر

 منتدى بغداد

 مؤسسة برلين لسرطان المبيض

 أكاديمية برلين براندنبورللعلوم

 سفارة مملكة اسبانيا 

 مؤسسة التعاون اللقافي

 مؤسسة التبادل األكاديمي األلمانية )بون،برلين(

 معهد اآللاراأللماني

 المعهد األلماني لألبحاث االقتصادية في برلين

 اليمنية -جمعية الصداقة األلمانية 

 رابطة أصدقاء مدينة حلب القديمة

 المدرسة األلمانية الدولية في أبوظبي

 األردنية ) مان،األردن(  -الجامعة األلمانية

 الجامعة األلمانية في القاارة )مصر(

 الجمعية األلمانية للتعاون الدولي

 معهدغوته

 بيت اللقافات العالمية )برلين(

 مؤسسةااينريشبول

 معهدلربانتس في برلين

 مؤسسة كرويسبار لألطفال

 العربي للمهن والتعليم -المعرض األوروبي 

 متحف منطقة فورتمبيرغ ، شتوتغارت

 متحف الفن اإلسالمي في برلين

 مؤسسة سالمة للفنون والتجارة

 متحف الدولة للفن المصري ، ميونيخ

 بريمن -متحف ماوراء البحار

 متحف الشرق األدنى )برلين(

 الجزائرية -الجمعية اللقافية األلمانية 

 مركزالشرق المعاصر

 والعديد من مراكز البحوث والجامعات في ألمانيا

 

 



 

 

حسب مجاالت العمل...... 9102النشاطات والفعاليات في العام   
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 المجال السياسي

الجمعية  ةلةى تةنةظةيةم حةلةقةات  عملتعد جمعية الصداقة العربية األلمانية مبدأ الحوار الصريح واإلرادة الحقيقية في التفاام حجر الزاوية في تعميق العالقات وتقويتها. ت

اسةيةة واالجةتةمةا ةيةة لسةيةمعلوماتية وندوات ومحاضرات مع السياسيين والخبراء من المانيا والعالم العربي بهدف تعميق التفاام المتةبةادل بةيةن الةهةيةاكةل الةحةكةومةيةة وا

 والتشاور في شّتى القضايا اآلنية والمستقبلية. كذلك تعمل الجمعية بشكل محايد وتنأ بنفسها  ن اي طرف في الصرا ات السياسية.

 وسائل العمل في المجال السياسي

العالم العربي في مرحلة انةتةقةالةيةة األحةداث الةجةاريةة فةي الةعةالةم الةعةربةي  -تتناول سلسلة محاضرات جمعية الصداقة العربية األلمانية 

 وتهدف في الدرجة االولى إلى تصنيف االحداث بشكل مفصل وموسع ومناقشتها من قبل خبراء ومختصين في المجال السياسي

العالم العربي في مرحلة  -سلسلة محاضرات جمعية الصداقة العربية األلمانية 

 انتقالية

تستضيف سلسلة محاضرات جمعية الصداقة العربية األلمانية حوار السياسةة ضةيةوف مةن الةبةرلةمةان األلةمةانةي والةبةرلةمةان األوروبةي 

 وسياسيين آخرين من ألمانيا والعالم العربي بشكل منتظم للحديث حول الموضو ات الراانة في العالقات األلمانية العربية.

 سلسلة محاضرات جمعية الصداقة العربية األلمانية حوار السياسة

-
-

-
 



 

 

وتهدف إلى تقةيةيةم  9112ال السالم في الشرق األوسط ممكن؟ أوائل  ام  -نطلقت سلسلة محاضرات جمعية الصداقة العربية األلمانية 

 التطورات والحلول للصراع في الشرق األوسط ومناقشتها من قبل خبراء ومختصين

هل السالم في الشرق األوسط ممكن؟ -سلسلة محاضرات جمعية الصداقة العربية األلمانية   

جوالت وزيارات ناجحة لسفراء الدول العربية إلى الواليات األلمانةيةة االتةحةاديةة  9102ُتنظم جمعية الصداقة العربية األلمانية منذ  ام 

لالطالع  لى  لى الجوانب السياسية واالقتصادية واألكاديمية المختلفة لتلك الواليات، بغية الحصول  لى صةورة حةقةيةقةة و ةن قةرب 

  ن كل والية. من خالل اذه الزيارات والجوالت والتي تعداا الجمعية احد المفاتيح في بناء وتعميق التفهم والعالقات األلمانية الةعةربةيةة

 بشكل  ام

 اجوالت وزيارات السفراء

 لى أنه وسيلة ملالية وجذابة لإلقامة وتعةمةيةق االتصةاالت  9111ُيقدم مجلس / صالون جمعية الصداقة العربية األلمانية  مله منذ  ام 

ذ بين السفارات العربية وأ ضاء جمعية الصداقة العربية األلمانية من المجاالت المختلفة السياسية واالقتصادية واللقافةيةة واإل ةالمةيةة. إ

يقوم احد السفراء بالستضافة المجلس في مقر اقامته في اجواء ودية بعيدة بعض الشيء  ةن االجةواء الةدبةلةومةاسةيةة ال ةطةاء الةفةرصةة 

ال ضاء جمعية الصداقة العربية األلمانية والضيوف للحديث والحصول  لى المعلومات من مصدراا المباشر وفرصة لةلةتةعةرف  ةلةى 

 ا ضاء السفارة واقامة  القات جديدة وتعميق القائم منها

 مجلس / صالون جمعية الصداقة العربية األلمانية

فضالً  ن سلسلة المحاضرات المذكورة أ اله تنظم جمعية الصداقة العربية األلمانية اجتما ات إ المية ومناقشةات مةع السةيةاسةيةيةن أو 

 الخبراء في المجاالت السياسية المختلفة من اجل الوقوف  لى الموضو ات الراانة

 

 محاضرات ومناقشات

تنظم جمعية الصداقة العربية األلمانية لقاءات مع الشخصيات السياسية الفا لة في ألةمةانةيةا والةدول الةعةربةيةة، مةن اجةل الةوقةوف  ةلةى 

المواضيع الراانة والتي تكون العالقات العربية األلمانية من اام النقاط فيها. وتهدف اذه اللقاءات الى بناء جسةور الةتةواصةل وتةعةمةيةق 

 العالقات بين الشخصيات المختلفة وبناء  القات جديدة

 

 اللقاءات الخاصة

 



 

 

 9102  النشاطات والفعاليات في 

األلمانية: تقارير مفصلة ية فيما يلي تجدون قائمة نشاطات وفعاليات الجمعية في المجال السياسي منذ االجتماع الذي أقيم العام الماضي أل ضاء جمعية الصداقة العرب

 حول نشاطات اذا المجال تجدونها في موقع الجمعية اإللكتروني  لى اإلنترنيت 

 لقاء السفراء العرب بالدكتور ديتمار بارتش

ضمن سلسلة لقاءات جمعية الصداقة العربية األلمانية بممللي األحزاب السياسيةة فةي 
لةقةاً خةاصةاً بةيةن الةدكةتةور  ٩٣٠٢ينةايةر  ٠٣البرلمان األلماني، نّظمت الجمعية في 

ديتمار بارتش رئيس المجمو ة البرلمانية لحةزب الةيةسةار والةدبةلةومةاسةيةيةن الةعةرب 
للحديث والحوار حول التطورات الحالةيةة فةي مةنةطةقةة الشةرق األوسةط والةعةالقةات 

 األلمانية العربية.

، و  ضةواً فةي ٩٣٣٢الدكتور ديتمار بارتش  ضو في البرلمان األلماني منذ  ةام 
. نةوقةش خةالل الةلةقةاء مةع السةفةراء ٩٣٣٩ـــ  ٠٢٢١البرلمان في الفترة مابين  ام 

العرب العديد من القضايا الراانة ملل الصراع في الشةرق األوسةط ودور السةيةاسةة 
 الخارجية األلمانيا في المنطقة ووضع الالجئين في العالم العربي وأوروبا.

تعتبر جمعية الصداقة العربية األلمانيةة مةلةل اةذه اإلجةتةمةا ةات والةلةقةاءات فةرصةة 
 ومساامة اامة في الحفاظ  لى العالقات األلمانية العربية وتعزيزاا.

 



 

 

 إهتمامات وقيم السياسة األلمانية في منطقة الشرق األوسط

ضمن سلسلة محاضرات جمعية الصةداقةة الةعةربةيةة األلةمةانةيةة حةوار السةيةاسةة قةدم 
المتحدث بإسم السياسة الخارجية لحزب إتحاد الُخضر في البرلمان األلمةانةيةة سةعةادة 

في مقر الجمعية تحليالً وتقييماً للسياسةة  9102فبراير  91السيد أوميد نوريبور في 
الخارجية االلمانية في منطقة الشرق األوسط ومسألة التوافق بيةن الةقةيةم والةمةصةالةح 

 في اذه السياسة.

 وضع السياسة الخارجية

ضمن تحليله للسياسة الخارجية األلمانية أكد المتحدث  لى الصراع القةائةم بةيةن قةيةم 
والمصالح لتلك السياسة والذي يجب أن ال يظهر  لى اذا النحو في ضةوء السةيةاسةة 
التي يجب أن تقوم  لى القيم، وبدالً من ذلك يجب أن يكون الةهةدف األسةاسةي لةهةذه 
السياسة او الجمع بين المصالح والقيم واو األمر الذي يتطلب الشفافية والسيمةا مةن 
خالل الخطاب العام، وفيما يتعلق بالسياسة الخةارجةيةة األلةمةانةيةة الةحةالةيةة فةقةد حةدد 
المتحدث لاللة مجاالت أساسيةة لةلةسةيةاسةة الةخةارجةيةة واةي: الةتةعةاون اإلقةتةصةادي 
وسياسة الهجرة ومكافحة اإلرااب، واي أمور متشابكة وتشكل معاً شةبةكةة مةعةقةدة، 
وأشار إلى أنه يجب أن يكون المرء حريصاً  لةى مصةداقةيةتةه والسةيةمةا فةي مةجةال 
سياسة الهجرة ومع ذلك تبقى المشكلةة الةظةااةرة لةأل ةيةان اةي مصةطةلةح اإلراةاب 

 والذي ُيستغل تعريفه العريض إلحتواء جما ات المعارضة.

 تنشيط داعش

 ةلةى مةكةافةحةة اةذا  لةبةيإنتقد المتحدث بشكل واضح التصريحات األخيرة للرئيس األمريكي دونالد ترمب والتي أشار بها إلى ازيمة تنظيم دا ش والتي كان لها ألر سة
أو الةمةجةمةو ةة الةوحةيةدة  حةيةدالتنظيم حيث ال يزال تنظيم دا ش َينشط ويمكن له إستعادة قوته، حيث تكمن فعالية التنظيم في العراق والتي ُبنيت  ةلةى أنةه الةمةدافةع الةو
 المدافعة  ن السكان الُسنة، حيث لم يتم معالجة اذه القضية واو األمر الذي ساام في ترك األرض محطة خصبة لعودة أيدولوجّية دا ش.

 سوريا كنقطة محورية لمنطقة الشرق األوسط

لسةوري بشةار س ا لى وجه الخصوص يمكن إ تبار سوريا نقطة محورية لتضارب المصالح والتعقيدات داخل منطقة الشرق األوسط وال سيما قضية التعامل مع الرئية
ضايا السياسية الشةائةكةة مةلةل القاألسد، حيث كان اناك العديد من المعضالت السياسية والتي رافقتها المعايير المزدوجة للسياسة الخارجية الغربية، فضالً  ن العديد من 
في جنوبي البالد. فمن وجةهةة  لية ملية إ ادة البناء في سوريا والقضية الكردية في شمال البالد والوضع االنساني في مدينة إدلب فضالً  ن المواجهة اإليرانية االسرائي

م لبناء العملية الديمقةراطةيةة د  نظر ألمانية فقد كان اناك القليل من اإلستلمار السياسي في الجما ات المعارضة السورية في بداية الحرب األالية والذي كان يعني ايجاد
 في البالد.

 ضرورة إيجاد مفهوم جديد لإلستقرار

ويةة الةمةجةتةمةعةات تةقة في نهاية كلمته أشار المتحدث إلى أامية وضرورة إيجاد مفهوم واضح وجديد لإلستقرار الصادق والذي يهدف إلى خدمة السكان الةمةدنةيةيةن وإلةى
ي بةالشةراكةة مةع الةدول روبالمدنية وضمان إستقراراا باالضافة إلى ذلك د ا المتحدث إلى تنفيذ الحلول السياسية السريعة في منطقة الشرق األوسط  لى المستوى األو

لةول الةعةريضةة الةحةالعظمى ملل روسيا والصين والواليات المتحدة فضالً  ن تطوير استراتيجيات السياسة الخارجية وتطبيقاتها ضمن اطار واضح ومفهةوم حةيةث أن 
 والغير واضحة ليست اي الحل للمعضالت السياسية.

 



 

 

 زيارة السفراء العرب إلى مدينة تورينغن

 

 

تتميز ألمانيا بوجود العديد من الواليات، حيث تتمتةع كةل واليةة بةخةصةوصةيةاتةهةا، 
زيةارات  9102ومن اذا المنطلق تنظم جمعية الصداقة العربية األلمانية منذ  ام 

منتظمة للسفراء العرب إلى اذه الةواليةات الطةال ةهةم  ةلةى الةجةوانةب السةيةاسةيةة 
 واإلقتصادية واللقافية واألكاديمية المختلفة لها.

نظمت الجمعية زيارة للسفراء العرب إلى مةديةنةة  9102في األول من إبريل  ام 
تورينغن حيث كان محور الزيارة اإلجتماع والةحةديةث مةع رئةيةس الةوزراء بةودو 
راميلو ووزير اإلقتصاد فولفجانةج تةيةفةنةسةي، وقةد رافةق الةوفةد رئةيةس الةجةمةعةيةة 

 ونائب رئيس الجمعية السيد حسام معروف.  أوتو فيسهوي الدكتور
تحتل مدينة تورينغن مركزاً مهماً جعل منها نةقةطةة تةجةاريةة دولةيةة، حةيةث يضةم  

إقتصاداا العديد من الصنا ات التقليدية والحديلة والصةنةا ةات الةبةصةريةة، فضةالً 
 ن القطا ات المختلفة والسيما اندسة السيارات والمةيةكةانةيةك،  ةالوًة  ةلةى ذلةك 
تتمتع الوالية بقطاع زرا ي مميز، وقد حققت الوالية أ لى معدل نةمةو إقةتةصةادي 

، ونظراً لما تتمتع به الوالية من مسةاحةات خضةراء شةاسةعةة فةقةد 0221منذ  ام 
أُطلق  ليها لقب "قلب ألمانيا األخضر" وتضم الوالية أربع جامعات وأربع كلةيةات 

 تقنية وكلية إدارة وكلية فنون.

 برنامج مكثف للوفد في مدينة إرفورت
 

ل تةكةلةيةف الةتةعةاون حةو في إطار الزيارة إلتقى الوفد مع سعادة وزير اإلقتصاد والعلوم والتقنيات الرقمية فولفجانج تيفةنةسةي، حةيةث تةحةاور الةوفةد مةع سةعةادة الةوزيةر
الوفد بزيارة وكةالةة تةوريةنةغةن ام اإلقتصادي بين الوالية والدول العربية، باإلضافة إلى ذلك تبادل الوفد والوزير وجهات النظر حول التعليم والتدريب المهني. بعد ذلك ق

تسويق الةعةمةالةة  واستقطابهم، حيث تعمل الوكالة  لى الوكالة وآلية تدريب العمال المهرة غراف حول  مل-للتوظيف حيث تحدث كل من أندرياس كنور وكريستين فون
 ؤالة في الوالية.المالماارة وتو ية الخبراء الدوليين والمحليين بالفرص الوظيفية والمهنية الموجودة بالدول والتي تعمل بشكل جدي  لى اإلحتفاظ بالعمالة 

اإلتصةاالت بةيةن واليةة الوفد في مستشارية الوالية حيث اُجريت المناقشات والتي ركزت  لى التعاون وتةوسةيةع   بعد زيارة الوكالة استقبل رئيس الوزراء بودو راميلو
فةي الةمةجةاالت بةي تورينغن ودول منطقة الشرق األوسط، إضافة إلى ذلك تضمن النقاش موضو ات أخرى ملل مجال البحث العلمي والتعليم والتعةاون األلةمةانةي الةعةر

 والمهرجانات اللقافية.
 

دكةتةور تةومةاس أورتةيةب اس لبحوث المايكروسنزيك "أجهزة االستشعار الصغيرة" حيث استقبل مدير المعهد األستاذ ال -اي-في نهاية الزيارة قام الوفد بزيارة معهد سي
لكتةرونةيةات الةدقةيةقةة كةمةا وكاشفات السيلكون واإل وتكنولوجيا المايكروسنزيك  المعهد وأبحاله والتي تتركز  لى أجهزة اإلستشعار الدقيق الوفد وقدم شرحاً حول أ مال

الةتةقةنةيةة،  جةامةعةة الةمةيةنةاو أوي ساتلر من-قدم األستاذ الدكتور توماس أورتيب نبذة  امة  ن البحث العلمي ومعااد البحث العلمي في الوالية، بعد ذلك قدم الدكتور كاي
برنامج ماجستير في الهندسة والرياضيات واإلقتصاد والعلوم والعلوم اإلجتما ةيةة نةظةرة  92برنامج بكالوريوس و 02والتي تعد أحد الجامعات الفريدة في الدولة وتقدم 
  امة حول البحث العلمي في الجامعة والوالية.

 
يةث قةدم والمتخةصةصةة فةي تةطةبةيةقةات أشةبةاه الةمةوصةالت الةتةنةاظةريةة والةرقةمةيةة حة فاب -اكس كما اُتيحت الفرصة للوفد للتعرف واالطالع  لى  مل الشركة الدولية

ك قةدم السةيةد مةارك ذلة مديراإلبتكار في الشركة الدكتور غابرييل كتلر نظرة في أ مال الشركة والسيما في أ مالها الخاصة بصنا ة الطائرات والسيارات فضةالً  ةن
ص  ةلةى الةتةدريةب معلومات مفصلة حول المشهد اإلقتصادي في الوالية وركةز بشةكةل خةا الغرفة التجارية في إرفورت بريمر رئيس القسم الدولي لإلبتكار والبيئة في

 المهني .
  كانت الزيارة فرصة مهمة وناحجة لحصول السفراء العرب  لى رؤية شاملة للقطا ات السياسية والتجارية
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في ضوء زيارة سعادة وزير اإل الم اليمني معمر اإلرياني إلى ألةمةانةيةا، نةظةمةت 
، مع سعادته بحضور العةديةد مةن 9102ابرايل  2جمعية الصداقة لقاًء خاصاً في 

الضيوف من القطا ات العلمية والصحفية والعامةلةيةن فةي الةجةمةعةيةة، حةيةث كةان 
 الوضع الراان في اليمن محور اذا اللقاء.

، وكةان قةبةل ذلةك 9100يشغل سعادة الوزير منصب وزيةر اإل ةالم مةنةذ  ةام 
وزيراً للشباب والرياضة ووزيراً للسياحةة، كةان مةحةور الةحةديةث والةحةوار بةيةن 
الضيف والحضور حول التطورات األخيرة في اليمن وتنفةيةذ إتةفةاقةيةة اسةتةكةهةولةم 

 واألزمة االنسانية في البالد.

  

في إيطار اللقاءات الخاصة بجمعية الصداقة العربيةة األلةمةانةيةة، تةنةظةم الةجةمةعةيةة 
لقاءات مختلفة وأحاديث خاصة مع مةمةلةلةيةن  ةن السةيةاسةة والةعةلةوم والصةنةا ةة 
واإل الميين والصحفيين من ألمانيا والدول العربية حيث تةتةركةز الةلةقةاءات حةول 

 القضايا المتعلقة بالعالقات األلمانية العربية.

 لقاء خاص مع سعادة الوزير اليمني معمر اإلرياني
 

العربية السعودية ودول الخليج العربي األخرى البحرين وقطرو مةان واإلمةارات 
العربية المتحدة ال بين  الميين  لى مستوى السياسةة الةدولةيةة و ةلةى الةمةسةتةوى 
اإلقتصادي العالمي، لذا أصبح الحوار السياسي األمني الداخلي والةخةارجةي لةدول 
مجلس التعاون الخليجي الست أكلر أامية، وفي ضوء اذا المنظور قامت جمةعةيةة 
الصداقة العربية االلمانية بالتعاون مع األكاديمية الفدرالية للسياسة األمنةيةة وبةد ةم 
من وزارة الخارجية األلمانية ومةؤسةسةة كةونةراد أديةنةاور ومةؤسةسةة بةرتةلةسةمةان 
ومؤسسة بيرغوف، بتنظيم الحوار األلماني الخليج  ربي حةول األمةن والةتةعةاون 
وقد ضم المؤتمر األلماني الخليج  ربي صانعي القرار في الةقةطةا ةات السةيةاسةيةة 
واإلقتصادية باإلضافة إلى الخبراء والمختصين في المجاالت السيةاسةيةة واألمةنةيةة 
بغية الوصول إلى حوار أ لى الةمةسةتةويةات وتةعةزيةز وجةهةات الةنةظةر ومةنةاقشةة 
اإلختالف من أجل تعزيز التفاام الةمةتةبةادل  ةلةى الةمةدى الةطةويةل.  وقةد حضةر 
المؤتمر العديد مةن الشةخةصةيةات الةعةربةيةة واألوروبةيةة رفةيةعةة الةمةسةتةوى  ةلةى 
المستويين السياسي واإلقتصادي والذين إجتمعوا في األكاديمية الفدرالية لةلةسةيةاسةة 
األمنية حيث ضم الحضور أ ضاء من البرلمةان األلةمةانةي وضةيةوف شةرف مةن 
العالم العربي رئيس جهاز األمن الوطني الكويتي الشيخ لامر  لي صةبةاح السةالةم 
الصباح واألمين العام لمجلس التعاون الخليجي  بداللطيف الزياني وسمةو األمةيةر 
تركي الفيصل رئيس مجلس مركز الملك فيصل للبةحةوث والةدراسةات اإلسةالمةيةة 
باإلضافة إلى ممللين آخرين  ن مجلس التعاون الخليجةي السةت مةن أجةل تةقةيةيةم 

والسياسية مةن الةقةطةا ةات ية موسع للعالقات بين دول الخليج وجمهورية ألمانيا اإلتحادية فضالً  ن ذلك حضر اللقاء العديد من الخبراء والمختصين في المجاالت األمن
د مةن السةفةراء الةعةرب عةديةالمختلفة، كما شارك في المؤتمر ممللين  ن وزارة الدفاع والشؤون اإلقتصادية ووزارة الخارجية األلمانية كما كان من بين الةمةشةاركةيةن الة
والةحةضةور الةمةمةيةز  تةمةروالدبلوماسيين وممللين  ن القاطا ات المختلفة وبشكل  ام قوبل المؤتمر بإستجابة  الية من خالل التغطية الةدولةيةة الةواسةعةة أل ةمةال الةمةؤ

 للمشاركين.

 المنتدى األلماني الخليج عربي األول للتقارب من خالل الحوار

من خالل حفل إستقبال مسائي أقيم في وزارة الخارجية تحت ر اية وزير الدولة نيلز أنين. الدكتور فةيةلةيةب أكةرمةان رئةيةس الةدائةرة  9102يونيو  90بدأ المؤتمر في 
ى األول لةتةعةزيةز الةتةعةاون نةتةدالسياسية اللاللة في وزارة الخارجية والشيخ لامر  لي رحبا في كلمتهم اإلفتتاحية والترحيبية بالضيوف وبالحضور وأشارا إلى أامية الم

رحب الدكتور كارل ااينز كامب رئيس األكاديمية الفدرالية للسياسة األمنةيةة والةدكةتةور  9102يونيو  92 لى مختلف المستويات بين ألمانيا ودول الخليج العربي.  في 
الصداقة العربية األلمانية بالضيوف الكرام في أول لقاءات المنتدى وأشاد كالاما باألامية اإلستراتيجية لةلةمةنةطةقةتةيةن وشةددا  ةلةى مةطةالةبةة جمعية رئيس  اوتو فستهوي

بةع ذلةك كةلةمةة وتة المؤتمر بضرورة التوقف  ن الحديث حول بعضهما البعض والتوجه إلى الحديث إلى بعضهما البعض وبالتالي تكليف حوار الشراكة بين الةطةرفةيةن،
أشةار الةدكةتةور بةيةتةر إلةى  مةتةهالدكتور بيتر تاوبر وزير الدولة البرلماني واألمين العام لمجلس التعاون الخليجي  بداللطيف الزياني وسمو األمير تركي الفيصل. في كل
راً نشةطةاً وأكةلةر حضةوراً دو منطقة الصراع في الخليج العربي وما حولها والتي تحظى بأامية أمنية خاصة بالنسبة إلى ألمانيا وأشارإلى أنه يجب  لى ألمانيا أن تعلب
اسة األمنية في الةمةنةطةقةة، لسيبالمنطقة ومع ذلك يجب أن يتحمل الشركاء في المنطقة مسؤولية إيجاد حلول مستدامة، لذا فإن الحوار والتفاام المتبادل ضروريان لخدمة ا
إلستقرار والسالم بالمةنةطةقةة ق اوبالملل فقد شدد رئيس المجلس التعاون الخليجي  لى أامية الحوار والتعاون المتبادل وإلى أامية بذل المزيد من الجهود المشتركة لتحقي
يمات األخةرى فةإن الةحةقةبةة تقيفيما قدم األمير تركي الفيصل صورة شاملة حول العالقات الدولية والعالقات المتداخلة بين السياسة والقوى بالعالم العربي و لى  كس ال
لةسةطةيةنةيةيةن( وتةنةامةي الةقةوى الةفةاألمريكية لم تنتهي بعد لكنها إنتقلت إلى فترة إنتقالية قد تستمر إلى جيل كامل. وقد ساامت الطائفية والظلم المستمر )نسبة إلةى وضةع 

لعربي يفهم بإ ةتةبةاره جةزءاً م ااالقليمية والصرا ات في المنطقة بشكل أو بآخر في تنامي المخاطر المحيطة بالسياسة األمنية، إضافة إلى ذلك أشار سمو األمير أن العال
 ةة بشةكةل مسةتةمةر والةتةي ز ةزال يتجزأ من العالم الغربي، وأشار إلى أن التهديدات التي تتعرض لها البنية األمنية اإلقليمية مع التركيز بشكل خاص  لى األنشطة الةمة

راسات الشةرق األوسةط ز دتقوم بها حسب رأيه إيران، وفي النهاية تحدث الدكتور أودو شتاينباخ  ضو مجلس اإلدارة في جمعية الصداقة العربية األلمانية ورئيس مرك
ط  بالمملكة الةمةتةحةدة والةواليةات رتبوشمال أفريقيا التابع لمؤسسة ميسيناتا  ن العالقات التاريخية بين ألمانيا والخليج العربي وأشار إلى أّن منطقة الخليج كانت تولي وت

 ير. لتغالمتحدة في حين أن خط السياسة األمنية األلماني لم يكن موجوداً بشكل  ملي ويؤكد اذا المؤتمر مره أخرى  لى أن اذه النظرة  لى وشك ا
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 تقييم السياسة االمنية 

تةعةزيةز السةالم  فةي تلى ذلك نقاشان رفيعي المستوى مع ممللي دول الخليج العربية الست حول موضوع "ألمانيا ودول مجلس التعاون الخليجي كشركاء إستةراتةيةجةيةون
مةة لةمةؤسةسةة كةوربةر عاصواإلستقرار" بهدف إنشاء موقف موحد ومشترك، وفي الجلسة األولى التي أداراا السيد نورا مولر رئيس قسم السياسة الدولية ومدير مكتب ال

الدكتةور  ةبةد ا بةابةود )ُ ةمةان( أسةتةاذ   تحدث األمين العام لمجلس التعاون الخليجي  بداللطيف الزياني وسمو األمير تركي الفيصل والشيخ لامر  لي صباح السالم و
والةدكةتةور يةواةان ديةفةيةد ات الزائر في معهد الشرق األوسط بجامعة سنغافورة الوطنية والدكتور ابتسام الكتبي )اإلمارات العربية المتحدة(، رئيس مركز سياسة اإلمةار
واألمنية، مةجةلةس أوروبةا و ية واديفول نائب رئيس المجمو ة البرلمانية الئتالف االتحاد الديمقراطي المسيحي / االتحاد االجتما ي المسيحي للسياسة الخارجية والدفا 

األقةلةيةمةي الةمةتةقةلةب نةي الدكتور نيلز شميد المتحدث باسم السياسة الخارجية في المجمو ة البرلمانية للحزب الديمقراطي االشتراكي. كان مةحةور الةنةقةاش الةوضةع األمة
الخليج العربي ما إ ةتةبةروه  دولوالشكوك المرتبطة به وكذلك آلية التعاون مع إيران في إطارإنهاء اإلتفاق النووي من قبل الواليات المتحدة األمريكية، وقد شجب ممللو 

دكةتةور شةمةيةد والةدكةتةورواديةفةول الة التألير المز زع لإلستقرارلألنشطة اإليرانية في المنطقة والتي يعتبرونها تهديداً ألمنهم الوطني. فيما أكد أ ضاء البرلمان األلمةانةي
لبات فةي مةجةال الةعةالقةات لتقد مهم لإلتفاق النووي مع إيران ولكنهم أشاروا إلى أنه يجب  لى المرء أن يأخذ مخاوف الدول في المنطقة  لى محمل الجد نظراً لتزايد ا

سةبةيةل الةمةلةال مةع   ةلةىالدولية وال سيما الدور األمريكي الجديد والذي ساام في تغيير ايكل األمن الدولي حيث أصبحت المنطقة تبحث  ن تحالفات إضافيةة وجةديةدة 
الممللين العرب واأللمةان فةي  أكدروسيا والصين. ونظراً إلى اإلرتباط التاريخي والقرب الجغرافي النسبي فإن المانيا واإلتحاد األوروبي يعدان شريكان إستراتيجيان لذا 

أداراا الةدكةتةورسةعةادة تي المؤتمر  لى أامية رفع مستوى العالقات المشتركة من خالل التعاون واسع النطاق وقد إنعكست اذه الموضو ات في جلسة النقاش اللانية وال
جةمةي )الةكةويةت(، رئةيةس الةعةالسفير بيرند موتزيلبرج، وناقشها الدكتور  بدالعزيز العويشق، نائب األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربيةة والةدكةتةور ظةافةر 
نةيةكةوالس   لةل سةيةاسةي ومحة مجمو ة الخليج للمراقبة، والدكتور ماجد محمد األنصاري )قطر(، أستاذ  لم االجتماع السياسي بجامعة قطر، و بد ا الجنيد )البحرين(،
  لوبيل  ضو البرلمان األلماني مقرر دول الخليج العربي للمجمو ة البرلمانية للحزب الديمقراطي المسيحي / االتحاد المسيحي المسيحي.

 مناقشات مكثفة وخمس حلقات عمل مستديرة

 وة المشاركيةن إلةى ى دوفي فترة ما بعد الظهيرة تضمنت المناقشات جلسات مكلفة وبناءة في خمس حلقات  مل مستديرة حول الجزء التفا لي في المؤتمر باإلضافة إل
اد واألمةن والةواجةبةات قتصةخمس حلقات  مل  لى مائدة مستديرة لتحديد آليات ووجهات التعاون في السياسة الخارجية وحل النزا ات اإلقليمية وال سيما في اليمن واإل
يةونةيةو  91يةوم الةتةالةي الة العسكرية وتحديد أوجه التعاون األخرى، وقدمت نتائج اذه اللقاءات  لى موائد العمل المستديرة من قبل رؤساء مجمو ات العمل المعينة فةي

حرجة والتةعةامةل الفي حلقة الحوار والنقاش الخاصة بذلك حيث أكد جميع المشاركين  لى أامية التعاون  لى أساس ودي والذي يسمح بمعالجة القضايا العالقة و 9102
ديةنةاور حةفةل اسةتةقةبةال د أمعها في بيئة يسوداا اللقة بين األطراف إليجاد أرضية مشتركة للمزيد من التعاون. في مساء اليوم األول من المؤتمر أقامت مؤسةسةة كةونةرا

 "شبكة المؤسسة" للمشاركين في المؤتمر بمحاضرات للدكتور واديفول والدكتور  بدالعزيز العويشق.

 الخالصة: الحوار على مستوى متوازي ضروري للشراكة االستراتيجية

مةا بةأ ةمةال الةمةنةتةدى الاةفي الختام قدم الدكتور كريستيان باك ونائب األمين العام لمجلس التعاون الخليجي العربي  بدالعزيز العويشق خالصة المنتدى حةيةث أشةاد كة 
لةنةقةاش لةلةمةوائةد ت اوالذي يشجع  لى الحوار والتعاون ود يا إلى توسيعه في السنوات المقبلة حيث كان التعاون األمني أحد أام الةتةوصةيةات الةتةي خةرجةت بةهةا حةلةقةا
صةادي الةذي يةمةكةن قةتةالمستديرة والتي تهدف لضمان إدارة األزمات وحفظ األمن  لى المستوى القصير والمتوسط والطويل كما أكدت األطراف  لى أامية التعاون اإل

 ةتةبةر رئةيةس ى أتعزيزه من خالل إستئناف المفاوضات للتوصل إلى إتفاق تجاري مشترك بين اإلتحاد األوروبي ودول مجلس التةعةاون الةخةلةيةجةي. فةي نةهةايةة الةمةنةتةد
المؤتمر أحد أام النجاحات التي تساام في تةعةزيةز   األكاديمية الفدرالية لألمن الدكتور كارل ااينز كامب ورئيس جمعية الصداقة العربية األلمانية الدكتور اوتو فستهوي

مةشةتةركةة بةيةن الشةعةوب الة العالقات بين ألمانيا ومنطقة الخليج العربي حيث أن ملل اذه الحوارات المتوازية ضرورية لتطوير الشراكة اإلستراتيجية وتحقيق المصلةحةة
 ةلةى تةأسةيةس اةذا مةة والتي أبرزتها أ مال المؤتمر بشكل واضح، وبناًء  لى طلب المشاركين وأ ضاء البرلمان األلماني أشار رئيس الجمعية إلى أن الةجةمةعةيةة  ةاز

 المؤتمر ليكون أول منصة للحوار بين ألمانيا ودول الخليج العربي والذي سيكون من اآلن فصا داً بشكل سنوي ومنتظم.

 

 

 



 

 

 للحوار األلماني العربي الخليجي -اجتماع متابعة

بعد االستضافة الناجحة للةحةوار األلةمةانةي الةعةربةي الةخةلةيةجةي األول حةول األمةن 
بالتعاون مع األكاديةمةيةة الةفةيةدرالةيةة لةلةسةيةاسةة  9102يونيو  92/91والتعاون في 

  9102أغسةطةس  02األمنية، إستضافت جمعية الصداقة  العربيةة األلةمةانةيةة فةي 
اجتماع متابعة مع جميع الشركاء األلمان في مقر الجمعةيةة. حضةر اةذا االجةتةمةاع 
ممللون  ةن وزارة الةخةارجةيةة االتةحةاديةة ومةؤسةسةة كةونةراد أديةنةاور ومةؤسةسةة 

 بيرتلسمان ومؤسسة بيرغوف.

للحوار األلماني العربي الخليجي -اجتماع متابعة   

 ن سقوط آالف الةقةتةلةى مةن  9102أسفرت الحرب في اليمن والمستمرة منذ  ام 
المدنيين وأغرقت البالد في كارلة إنسانية. يتميز الصراع في اليمةن بةتةعةدد األبةعةاد 
ومشاركة العديد من الجهات الفا لة  لى المستوى  الةوطةنةيةة واإلقةلةيةمةي والةدولةي 
والتي تتضارب مصالحها واستراتيجياتها وتأليراتها. من اذا المنطلق د ت جمةعةيةة 

أكةتةوبةر  21أديةنةاور فةي -الصداقة العربية االلمانية وبالتعاون مع مؤسسة كةونةراد
إلى حوار نقاشي تحت  نوان: "الجهات الدولية الفا لةة فةي حةرب الةيةمةن:  9102

المصالح، التأليرات وطرق حةل الةنةزاع". بةاإلضةافةة إلةى دور الةجةهةات الةفةا ةلةة 
الخارجية ومنظوراا فضالً  ن مسألة المساامة التي يمكن أن تقدمها ألةمةانةيةا لةحةل 

 النزا ات في المنطقة.

 حرب اليمن كصراع متعدد المستويات

بعد افتتاح الحوار من قبل السيد تومةاس بةيةرنةجةر، رئةيةس فةريةق الشةرق األوسةط 

وشمال إفريقيا في مؤسسة كونراد أديناور، ونائب رئيس جمعية الصةداقةة الةعةربةيةة 

األلمانية السيد حسام معروف ناقش الدكتور كريستيان كوخ، كبير مستشاري مةعةهةد 

بوسوال، والسيد  دنان طباطبائي، مدير مركز البحةوث الةتةطةبةيةقةيةة والشةراكةة مةع 

كنابمان، منسق اليمن في وزارة الخارجية األلمةانةيةة -الشرق والسيد فيليب شونبرون

 موضوع الحوار. والذي أدير من قبل الدكتور إدموند راتكا، منسق منطقة دول الخليج العربي في مؤسسة كونراد أديناور.

ياء والسخةط الةعةمةيةق لةلةفةئةة ستفي بداية الحوار أشار الدكتور راتكا أن الوضع في اليمن يتسم بمستويات مختلفة من الصراع. احد االبعاد الرئيسية  والتي حدداا  او اال

.  أمةا الةبةعةد 9100الشباب ورغبتهم في المشاركة االقتصادية والسياسية. حيث أصبح اذا االستياء واضحاً بشكل خاص في االحتجاجات  لى مستوى البالد فةي  ةام 

ي مةن الصةراع حةيةث دولةاللاني فيتملل في الصراع  لى مختلف المستويات والجهات الوطنية  الفا لة داخل اليمن  لى السلطة. باإلضافة إلى ذلك، كان اناك مستوى 

سةيةاق حةل الةنةزاع، فةإنةه مةن  فةي تمارس الجهات الخارجية ملل المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة وإيران نفوذاً في اليمن. وأشار الدكتور راتكا أنه 

 الضروري العمل  لى "جميع المستويات اللاللة في نفس الوقت".

 اهتمامات واستراتيجيات الجهات الدولية الفاعلة في اليمن

تةتةبةع الةمةمةلةكةة الةعةربةيةة  -بسبب انسحاب الواليات المتحدة من المنطقة  -أشار الدكتور كريستيان كوخ  إلى انه ومع تغير الوضع  والموقع االستراتيجي للخليج العربي 

حةدة شةريةًكةا وكةفةيةاًل أمةنةًيةا لمتةالسعودية واإلمارات العربية المتحدة سياسة خارجية أكلر نشاًطا. ألن اناك شكوك حول ما إذا كان ال يزال من الممكن ا تبار الواليات ا

تةراتةيةجةيةة مةهةمةة. ومةع اسة مولوًقا به. باإلضافة إلى ذلك، فإن كبح النفوذ اإليراني ومنع نمو القوى من قبل الجهات الفا لة الغير حكومية ملل الةحةولةيةيةن اةي مصةالةح

ر سةوى الةتةدخةل  سةكةرًيةا فةي آخة االستيالء  لى أجزاء كبيرة من اليمن من قبل الميليشيات الحولية، لم تر المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة خةيةاًرا

ل الةحةرب األخةيةرة فةي خةالاليمن. اما بخصوص السؤال  ما اذا كان الحوليون يدارون من قبل إيران، فقد أشار السيد  دنان طباطبائي إن العالقة بين الطرفين تكلفت 

 اليمن.

م. كةمةا إن ايةران تةبةدي بةهة إن إيران مهتمة جًدا ببناء الروابط مع الحكومات والجهات الفا لة غير الحكومية في المنطقة. ومع ذلك، كان للحوتيين أجندة وطنية خةاصةة

ابمان بأنه  لى مةدى  ةقةود كن-ااتماماً في التطورات الحالية في اليمن لكن البالد ليست من األولويات االستراتيجية لديها. من وجهة نظر ألمانية، صرح فيليب شونبرون

رية للعمةل األلةمةانةي فةي مةجةلةس محوكانت اناك روابط وليقة بين ألمانيا واليمن. لقد تم تعزيز جهود ألمانيا إلنهاء النزاع مؤخًرا، حيث تعد الحرب اليمنية احد النقاط ال

 األمن الدولي، إذ تتمتع ألمانيا بسمعة طيبة كمملل محايد.

مليون يورو للمسا دات اإلنمائية. تقوم الجمهورية الفيدرالية األلمانية حالًيا بجمع مختلف  091مليون يورو اذا العام للمسا دات اإلنسانية و  021ستقدم ألمانيا 

" ود م الحوار الدستوري واتفاق ستوكهولم.  حيث يهدف االتفاق بين أطراف النزاع إلى إخالء ميناء الحديدة 9أطراف النزاع من خالل ما يسمى بمفاوضات "المسار 

 من السالح والسماح بدخول مواد اإلغالة التي تحتاج إليها البالد، فضالً  ن تبادل األسرى وإنشاء ممرات إنسانية.

 

 الجهات الدولية الفاعلة في حرب اليمن 



 

 

 طرق لحل الصراع

ا مة األوروبية في حل النأشار السيد  دنان طباطبائي إلى أن أوروبا يمكن أن تلعب دوراً رئيسياً في حل الصراع. ذلك أنه غالًبا ما يتم نسيان مدى أامية القوة 

اليمن، فمن المهم أن في الصرا ات واو األمر الذي ال يجب التقليل من شأنه وال سيما من خالل الدور كوسيط محايد. أما فيما يتعلق بالمنظور اإليراني للتطورات 

ذلك، ستشارك إيران في  ومعنالحظ أن إيران ال ترغب في تقسيم اليمن. فقد اكتسبت ايران نفوذاً في اليمن من خالل أخطاء إستراتيجية لنظرائها في السنوات األخيرة 

لحة إلى جما ة مس حل النزاع، وإن كان ذلك من خالل موقع القوة. ومن األمر التي يمكن أن تسا د  لى حل الصراع البدء بتحويل المليشيات الحولية من جما ة

م يكن البلدان حريصين  لى فل سياسية خالصة. من وجهة نظر المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة، فإن وحدة الدولة في اليمن  أحد أام األاداف لهما.

سالم، ملل محادلات ال مواصلة الحرب إلى أجل غير مسمى، ذلك أن األمر يعني باإلضافة إلى التكاليف البااظة خسارة السمعة الدولية. لقد د مت دول الخليج جهود

في الكويت و ملية ستوكهولم. في الوقت نفسه، قدموا مسا دات إنسانية كبيرة وسيكون لهم دوًرا أساسًيا في  ملية إ ادة اإل مار  9100و  9102السالم بين  امي 

ذات األولوية األساسية، والتي يرجى  9109في اليمن. إضافة إلى ذلك يجب أن يلعب الحوليون دوًرا في الحوار الوطني. تعتبر مبادرة مجلس التعاون الخليجي لعام 

النسبة أللمانيا. فضالً ن ذلك أنه كنابمان أنه  لى اليمنيين أنفسهم تقرير مستقبل بالدام. ومع ذلك، فإن السالمة اإلقليمية للبلد مهم للغاية ب-العودة إليها. أكد شونبرون

ة الدولة في البالد التي ااييجب  لى اليمنيين ايجاد تشاركية للعيش معاً وتوزيع السلطة واختيار جهة يتفق  ليها الجميع إلدارة البالد. ومع ذلك يبقى السؤال  ن م

 تزداد تفتتاً يوماص بعد يوم.

مهماً أللمانيا.  اً كال ب  المي ومملل مؤلر، تعد اإلمارات العربية المتحدة شريك

اناك شراكة استراتيجية بين البلدين واي أكبر شريك تجاري   9112ومنذ  ام 

أللمانيا في دول الخليج العربي. حظيت جمعية الصداقة العربية األلمانية 

بإستضافة خبير السياسة الخارجية واألمنية اإلماراتي األستاذ الدكتور  بد الخالق 

في برلين، حيث نظمت  9102نوفمبر  90و  91 بد ا ومحمد بااارون في 

الجمعية برنامًجا مكلًفا للزيارة، تضمن اجتما ات مع مراكز الفكر والمؤسسات 

 األلمانية وكذلك وزارة الخارجية الفيدرالية والمستشارية األلمانية والبوندستاغ.

ضمن اذا السياق نظمت الجمعية بالتعاون مع المجلس األوروبي للعالقات 

مع ممللين  ن المؤسسات  9102نوفمبر  90الخارجية جلسة حوار مشتركة في 

الفكرية والعلمية األلمانية ذات العالقة. بعد الحديث التمهيدي لألستاذ  بد الخالق 

 بد ا ومحمد بااارون وسينزيا بيانكو، ناقش الحضورالتحديات الخارجية 

واألمنية التي تواجه الخليج العربي، ودور اإلمارات العربية المتحدة كال ب 

 المي، والعالقات بين دول الخليج العربي وأوروبا. أدار المناقشة الدكتور رينيه 

مختارين لحضور ين وايلدانجيل، زميل المجلس األوروبي للعالقات الخارجية لسياسات الشرق األوسط وشمال إفريقيا. في اليوم السابق، وّجهت الد وة إلى صحفي

العربية المتحدة، وزميل  راتمؤتمر صحفي حصري لمناقشة الوضع الحالي في الخليج العربي. األستاذ الدكتور  بد الخالق  بد ا أستاذ العلوم السياسية بجامعة اإلما

طورات في الخليج العربي  التكلية لندن لالقتصاد و ضو مجلس إدارة منتدى الخليج للتنمية. يقدم الدكتور  بدالخالق بانتظام  تعليقاته الصحفية واال المية  لى آخر 

ي بروكسل. وقبل ذلك  ففي وسائل اإل الم اإلقليمية والدولية. محمد بااارون او المدير العام لمركز دبي لبحوث السياسات العامة، و ضو مجلس إدارة معهد بوسوال

  مل كصحفي في مجلة العربي وصحيفة االتحاد ومجلة الخليج للدفاع.

-  

جمعية الصداقة العربية األلمانية تستضيف األستاذ الدكتور عبد الخالق عبد هللا 

 ومحمد باهارون في برلين



 

 

زيارات للسفراء العرب   9102ُتنظم جمعية الصداقة العربية األلمانية منذ  ام 

إلى الواليات الفيدرالية المختلفة لتقديم كل واحدة منها من منظور سياسي 

ومن اذا المنطلق نظمت الجمعية وبالتعاون مع بعلة جامعة واقتصادي وأكاديمي.  

في اللاني واللالث من  الدول العربية في برلين رحلة جديدة  للسفراء العرب

خالل اذه الزيارة أجرى الوفد محادلات  .إلى مدينة ميونيخ  9102ديسمبر 

سياسية رفيعة المستوى في ميونيخ، فضالً  ن برنامج الزيارة المكّلف والذي  

شمل مجاالت األ مال والتعليم والعلوم والر اية الصحية. وقد شارك في الزيارة 

من جانب الجمعية الدكتور أوتو فستهوي رئيس الجمعية والسيد حسام معروف 

مليون نسمة، واي لاني  02.0نائب الرئيس. يبلغ  دد سكان والية بافاريا حوالي 

أكبر والية ألمانية من حيث  دد السكان. وواحدة من أقوى المناطق اإلقتصادية في 

أوروبا ومن أكلر المواقع الصنا ية جاذبية. تشتهر الوالية بقطا ها الصنا ي 

القوي والتكنولوجيا العالية وقوتها المبتكرة العالية. واي موطن لكبرى الشركات 

العالمية وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. كما ٌتعد والية بافاريا من 

 المواقع الرائدة للعلوم والبحوث العلمية المختلفة.

 رئيس الوزراء الدكتور السيد ماركوس سودر ووزير الدولة هوبير أيوانجر يستقبالن الوفد

اقة من أام محطات الطكانت المحادلات التي أجرااا الوفد مع رئيس الوزراء الدكتور ماركوس سودر واوبرت أيوانجر وزير الدولة لإلقتصاد والتنمية اإلقليمية و

للحوار وتبادل األراء واألفكار. وقد أجريت المحادلة   9102الزيارة إلى والية بافاريا، حيث أستقبل رئيس الوزراء السفراء العرب بعد ظهيرة يوم اللالث من ديسمبر 

عاون وتكليف اإلتصاالت التوالتي شارك بها وزير الدولة الدكتور فلوريان ايرمان في قا ة المجلس الوزاري لمستشارية الدولة البافارية. خالل اللقاء ناقش الحضور 

ريقيا وبافاريا محور إف بين الوالية ودول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. إضافة إلى ذلك كان توسيع التعاون اإلقتصادي بين دول منطقة الشرق األوسط وشمال

 اإلجتماع مع وزير الدولة اوبير أيوانجر، كما تمت مناقشة موضو ات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والسياسة الصنا ية والتدريب المهني.

 لقاء وفد السفراء مع جمعية األعمال البافارية في بيت رابطة اإلقتصاد البافاري

أقيم حفل  شاء للسفراء العرب مع مجلس إدارة جمعية األ مال البافارية في البيت األ مال البافارية. بعد الكلمة الترحيبية من  9102ديسمبر  9في بداية الزيارة في 

لجمهورية اللبنانية و ميد ر ارئيس جمعية األ مال البافارية فولفرام ااتز، ورئيس جمعية الصداقة العربية األلمانية الدكتور أوتو فستهوي والدكتور مصطفى أديب، سفي

البافارية جمعية  مالالسفراء العرب في برلين، تبادل الحضور وجهات النظر حول قضايا التعاون اإلقتصادي بين الدول العربية ووالية بافاريا. تعد جمعية األ 

 9102شركة فردية. في اللالث من ديسمبر  22من أرباب العمل وجمعية أ مال بافارية و  022تطو ية تملل محور اإلاتمامات اإلقتصادية البافارية، وتملل الجمعية 

لنقاش موضو ات التعليم ر ا، زار وفد السفراء المعمل التدريبي لإلقتصاد البافاري وكان في أستقبال الوفد السيد فولكر فالتش، رئيس الشعبة الدولية، حيث كان محو

 والتدريب المهني وكذلك التعاون الدولي في التعليم والتدريب.

 زيارة لشركة سيمنز و جامعة ميونيخ التقنية

تقديمي حول   رضكانت موضو ات التعليم العالي والبحث واإلبتكار من الموضو ات التي تم مناقشتها ضمن جدول أ مال الزيارة لجامعة ميونيخ التقنية. بعد 

وسط وشمال إفريقيا. تعد األ الجامعة، ناقش الوفد  مع رئيس الجامعة األستاذ الدكتور توماس اوفمان وممللو الجامعة التعاون الجامعي بين ألمانيا ودول منطقة الشرق

طالب. رّحب  20111مساق دراسي مختلف وتضم حوالي  022جامعة ميونيخ التقنية من الجامعات األلمانية المتميزة وأحدى  الجامعات الرائدة في أوروبا. وتقّدم 

كشركة دولية، فأن خ. مايكل سين،  ضو مجلس إدارة شركة سيمنز، والرئيس التنفيذي المشارك لشركة سيمنز للغاز والطاقة بالوفد في مركز الشركة في مدينة ميوني

شريكاً مهماً في مجال نز شركة سيمنز تعمل بشكل فا ل في منطقة الشرق األوسط.  باإلضافة إلى تنفيذ المشاريع الكبيرة وال سيما في قطاع الطاقة، تعد مجمو ة سيم

قية وأمراض القلب  ند لخلالتدريب المهني وتأايل العمال المهرة. في مركز القلب األلماني بميونيخ ، أستقبل األستاذ الدكتور بيتر إويرت مدير قسم  يوب القلب ا

ية وأحد المراكز الرائدة تقناألطفال ونائب المدير الطبي لمركز القلب األلماني في ميونيخ الوفد الزائر. ومركز القلب األلماني او  يادة خاصة في جامعة ميونيخ ال

 الحديث. لطبألمراض القلب واألو ية الدموية. وبعد تقديم شرح  ن مركز القلب، قام الوفد  بإجراء جولة في أقسام المركز ملل القسم الدولي وأقسام ا
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محور آخر مهم في مجال  مل الجمعية او تنظيم المؤتمرات االستلمارية، والتي يتم من خاللها االتصال المبةاشةر مةع صةنةاع الةقةرار  

 العرب، واالطالع  لى فرص اإلستلمار في بلدانهم والفرص التجارية واالقتصادية الممكنة بين العالم العربي وألمانيا

 المؤتمرات االستثمارية والندوات

قتصاديمجال التعاون اإل  
قة األلمانيةة الةعةربةيةة حةلةقةة صدايهدف مجال التعاون االقتصادي إلى د م العالقات اإلقتصادية األلمانية العربية مما يساام في تطوير المنطقة اقتصادياً، وتعد جمعية ال

يةم الةمةعةلةومةات  ةن تةقةدوصل بين قطا ي السياسة واالقتصاد في ألمانيا من جهة وبين البلدان العربية من جهة أخرى، وتتولّى الجمعية تةنةظةيةم الةلةقةاءات الةهةادفةة، و

تصةاديةة ألةمةانةيةة إلةى الةبةلةدان إق التطورات االقتصادية، فضالً  ن األنظمة المالية وإمكانيات التمويل، كما تتولّى جمعية الصداقة العربية األلمانية تنظيم رحالت لوفود

 العربية مما يسهم في بناء اتصال مباشر مع أصحاب القرار في تلك البلدان 

 أشكال التواصل مجال التعاون اإلقتصادي

تهدف سلسلة محاضرات جمعية الصداقة العربية األلمانية الجةديةدة "االقةتةصةاد تةحةت الةمةجةهةر"، إلةى الةقةاء الضةوء  ةلةى السةيةاسةات 

ن االقتصادية وال سيما القضايا االجتما ية واالقتصادية للعالقات األلمانية العربية واالاتمامات والمصالح التجارية المشتركة، فضةالً  ة

 التطورات االقتصادية في الدول العربية

 سلسلة محاضرات جمعية الصداقة العربية األلمانية "االقتصاد تحت المجهر"

تتولّى جمعية الصداقة العربية األلمانية تنظيم رحالت لوفود إقتصادية المانية إلى البلدان العربية، فضالً  ةن د ةم مسةا ةي الةتةحةضةيةر 

 لزيارات وفود  ربية إلى المانيا وتنفيذ الزيارات

 تنظيم رحالت الوفود االقتصادية



 

 

9102النشاطات والفعاليات في   

الةعةربةيةة األلةمةانةيةة. قةة فيما يلي تجدون قائمة نشاطات وفعاليات الجمعية في مجال التعاون االقتصادي منذ االجتماع الذي أقيم العام الماضي أل ضةاء جةمةعةيةة الصةدا

 www.dafg.euتقارير مفصلة حول نشاطات اذا المجال تجدونها في موقع الجمعية اإللكتروني  لى اإلنترنيت 

 

  االقتصاد تحت المجهر: تونس قبل االنتخابات

مفترق طرق في تاريخ   9102تقف تونس أمام نقطة تحّول، حيث يملل  ام 

البالد، فما بين شهري أكتوبر ونوفمبر سُتجرى االنتخابات البرلمانية والرئاسية 

في البالد، مما سيكون له تألير حاسم  لى المستقبل القريب للبالد، وسُيظهر ما 

إذا كان الطريق الديمقراطي الذي سلكته تونس منذ اإلضطرابات السياسية  ام 

سيستمر أم أن االنتكاسات قادمة. من خالل المنظور االقتصادي  9101/9100

قّدم يوناس ريشا اإلجابة  لى بعض الطروحات من خالل استعراض تقرير 

حول تونس وآخر التطوارت فيها،  CONIAS  مؤسسة إدارة وتحليل المخاطر

فضالً  ن تقديمه لاللة سيناريواات لما بعد االنتخابات التونسية. كجزء من 

التعاون ما بين جمعية الصداقة العربية األلمانية ومؤسسة إدارة وتحليل 

نّظمت الجمعية وكجزء من سلسلة محاضراتها "االقتصاد   CONIAS المخاطر

تحديد السياسات  -تحت المجهر" محاضرة تحت  نوان "تونس قبل االنتخابات 

مارس  90االقتصادية" والتي قدم من خاللها السيد يوناس ريشا تقريره في 

في مقر الجمعية في برلين مع التركيز بشكل خاص  لى سوق العمل  9102

 التونسي والقوانيين األمنية واالستقرار السياسي في البالد.

، كما رّحب السيد ونسفي بداية المحاضرة رّحب سعادة سفير الجمهورية التونسية في برلين السيد أحمد شفرة بالضيوف الكرام وأشار إلى التطوارت المختلفة في ت

بالضيوف الكرام في اذه المحاضرة. تعد  CONIAS  وولف شيبيرت  ضو مجلس ادارة الجمعية والدكتورة ماجدالينا كيرشنر رئيس قسم العمليات في مؤسسة

تعمل  ومقراا في مانهايم بألمانيا،  إلدارة وتحليل المخاطر من المؤسسات االستشارية الشابة والتي تعمل في إ داد دراسة وتحليل إدارة المخاطر CONIAS مؤسسة

التي تعمل  لى الصعيد الدولي  لى تحديد المخاطر السياسية قصيرة األمد ومتوسطة األمد للمواقع   لى مسا دة المؤسسات والمنظمات 9102المؤسسة منذ 

سلسلة "تقارير المخاطر"  كيرشنر إلى أن واشارت الدكتورة واللوجستيات وأمن االستلمار في مرحلة مبكرة وتطوير استراتيجيات محددة لإلستلمار وإدارة المخاطر. 

 -بناًء  لى تحليل السيناريواات المختلفة  -دولة  92والتي تمّولها مؤسسة فونك تهدف إلى دراسة المخاطر السياسة االقتصادية وأام خطوط الصراع في ما مجمو ه 

حتى اآلن تم نشر تقارير  ن مصر والمغرب وقطر والمملكة العربية السعودية وتونس من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. وبشكل   .لتقييم جاذبية المواقع المعنية

  ام  من المهم في اذه التقارير الجمع بين األدوات لتحليل الكمية والنو ية لجعل البلدان قابلة للمقارنة.

بشكل مكلف و ن   مللقد  مل يانوس والذي أ ّد تقرير المخاطر  ن تونس لفترات مختلفة في تونس وكان زائراً بشكل متكرر إلى البالد خالل السنوات الماضية و

 9101ل صيف  ام  وائقرب مع المشهد التونسي الجديد كجزء من دراسته السياسية واالقتصادية، حيث قدم تقرير  ن إدارة المخاطر والذي تم إ داده وصياغته في أ

لاللة سيناريواات دم نظره  امة مفصلة  ن الوضع االقتصادي في تونس، وتكمن أامية اذا التقرير  بتقديمه  دراسة متكاملة تستند إلى تقارير وبيانات مفصلة تق

ووفقا لتحليل واستناداً الى التقارير ومصادر البيانات فأن التحّول الناجح بنقل السلطة بشكل سلمي  لى المستوى  محتملة لما بعد االنتخابات. وقد اشار يانوس إلى أنه

بي كما أن اذا األمر وروالحكومي او األمر الذي سيؤدي إلى تعافي االقتصاد وايجاد استدامه في التنمية مما يساام في انشاء شراكه  ميقة بين تونس واالتحاد األ

رار السياسي مما ستقسيساام في تعزيز القطاع الخاص وانخفاض معدالت البطالة وازياد معدالت األجور.  في المقابل يمكن أن يكون اناك فترة طويلة من  دم اال

ولكن  لى ت. سيؤدي إلى اندالع  نف سياسي  لى مختلف المتسويات، األمر الذي سينجم  نه الدخول في مأزق اقتصادي وتراجع كبير في العديد من المستويا

صادي ملحوظ، اقتاألرجح يمكن أن يكون اناك تطور قائم بين اذين السيناريواين: ففي ضوء غياب إصطالحات  مقية وبعيدة المدى فليس من المتوقع حدوث تحسن 

لنتيجة النهائية.  لى رغم من و اومن المرّجح االنتهاء من المفاوضات مع االتحاد األوروبي. بشكل  ام  يعتمد الكلير  لى االنتخابات المقبلة  لى العملية االنتخابية أ

تجعل من تونس موقع   لتيكل الصعوبات وال سيما في سوق العمل والتي أظهراا التقرير اال أنه يقدم تونس ضمن اطار اقليمي مقارن ويشير إلى التطورات اإليجابية ا

 للمؤسسة. غيلجذب لالستلمار في شمال تونس. ومن األمللة  لى االزداار في مجال التشغيل أحتلت تونس  لى سبيل الملال المركز األول في مؤشر بدء التش

  يمكن االطالع  لى التقرير حول تونس بشكل مفصل من خالل زيارة موقع المؤسسة االلكتروني.

 



 

 

نظمت جةمةعةيةة الصةداقةة الةعةربةيةة األلةمةانةيةة بةالةتةعةاون مةع الةمةكةتةب الةتةجةاري 
واإلقتصادي لسفارة جمهورية مصر العربية في برلين والهيئة العامة لةإلةسةتةلةمةار 

حملًة ترويجيًة لفةرص  9102مايو  2-9والمناطق الحرة في مصر في الفترة من 
اإلستلمار في مصر في مدينتي ميونخ و نورمبةرغ، وقةد حضةر بةهةذه الةمةنةاسةبةة 
السيد محمد يوسف رئيس اإلدارة التنفيذية بةالةهةيةئةة والسةيةدة سةحةر ابةرااةيةم مةن 
موظفي الهيئة في أوروبا، كما رافق الوفد رئيس المكتب الةتةجةاري اإلقةتةصةادري 
لجمهورية مصر في برلين السيد ماار الشريف والسيدة نسرين وحيش المسةتةشةار 
التجاري في السفارة وقد إلةتةقةى الةوفةد فةي مةديةنةة مةيةونةخ الةعةديةد مةن الةهةيةئةات 
واألشخاص من خالل اللقاءات التي نظمتها جمعية الصداقة العربية األلةمةانةيةة مةع 
العديد من شركائها ملل بايرن إنترناشونال ورابطة اإلقتصاد البافارية، حيةث كةان 
محور الحديث خالل اللقاء اإل المي في قا ة بةنةك اةبةوايةنةس، حةيةث قةدم الةوفةد 
المصري أحدث المشرو ات اإلستلمارية وفرص الةعةمةل فةي مصةر لةلةعةديةد مةن 
ممللي الشركةات والةمةهةتةمةيةن، تةبةع ذلةك حةوار ونةقةاش بةيةن الةحةضةور والةوفةد 

 المصري. 

مايو تابع الوفد المصري زيارته إلى مدينة نورمبرغ حيةث اُسةتةقةبةل الةوفةد  2في  
مدينة نةورمةبةرغ مةن ة لمن قبل  ضو الجمعية و ضو مجلس البرلمان السابق السيد غونتر غلوسر، حيث أُتيحت الفرصة للوفد من خالل اللقاء المشترك للغرفة التجاري
 تقديم شرحاً حول الفرص اإلستلمارية في مصر وتبادل الحوار مع الممللين من مختلف القطا ات حول إمكانيات العمل واإلستلمار في مصر.

 تشكر جمعية الصداقة العربية األلمانية المكتب التجاري واإلقتصادي لسفارة جمهورية مصر العربية  لى تعاونهم المتميز.

-  

 حملة ترويجية لفرص اإلستثمار في مصر

نظمت جمعية الصداقة العربية األلمانية لقاءاً خاصاً للسفراء العرب في برليةن فةي 
بالسيد شتيفن كامبيتر، الرئيس التنفيةذي لةرابةطةة إتةحةاد أربةاب  9102يونيو  01

 العمل في ألمانيا.

للسفراء العرب للحديث والحوار مع السيد شةتةيةفةن خالل اذا اللقاء أتحيت الفرصة 
كامبيتر والدكتور يورغن ووتك، رئيس قسم سوق العمل في رابطة إتةحةاد أربةاب 
العمل في ألمانيا حول سوق العمل األلماني وقضايا النقص في العمالة الماارة فةي 
ألمانيا والهجرة ومواقف رابطة إتحاد أرباب العمل في ألمانيا  في الشأن الةقةانةونةي 
الجديد المتعلق بهجرة العمال المهرة، والذي يخضع حالةيةاً لةلةعةمةلةيةة الةتةشةريةعةيةة. 
بدوره شكر سعادة السفير الدكتور مصطفى أديب، سةفةيةر الةجةمةهةوريةة الةلةبةنةانةيةة 
و ميد مجلس السفراء العرب في برلين، وسعادة السفير طالل األمين، سفير بعلةة 
جامعة الدول العربية في برلين جمعية الصداقة العربية األلمانية  لى تنظيمها اةذا 

 اإلجتماع.

تتقدم جمعية الصداقة العربية األلمانية من السيد شتيةفةن كةامةبةيةتةر وفةريةق  ةمةالةه 
 بخالص الشكر والتقدير لهذا اإلجتماع.

 

 

السفراء العرب يلتقون شتيفن كامبيتر، الرئيس التنفيذي لرابطة إتحاد أرباب 

 العمل في ألمانيا

ضمن سلسلة محاضرات جمعيةة الصةداقةة الةعةربةيةة األلةمةانةيةة "االقةتةصةاد تةحةت 
الصةيةن “محةاضةرة تةحةت  ةنةوان  9102سبتمبر  9المجهر"  قدت الجمعية في 

في مقر الجمعيةة فةي بةرلةيةن.  ”والعالم العربي منافس أو شريك للشركات األلمانية
خالل اذا اللقاء والذي أدير من قبل  ضو مجةلةس إدارة الةجةمةعةيةة السةيةد وولةف 
شيبيرت ناقش السادة  السفير األلماني في سلطنة ُ مان وخبيةر الشةؤون الصةيةنةيةة  
توماس فريدريش شنايدر والسيد  فريدولين ستراك رئةيةس قسةم األسةواق الةدولةيةة 
وخبير الشؤون الصينية في في اتحاد الصنا ات األلمانية أام الطروحات فةي اةذا 
السياق ملل مدى منافسة الشركةات األلةمةانةيةة فةي الةمةنةطةقةة واةل اةنةالةك فةرص 
للتعاون، وما او وضع الشركات األلمانية في األسواق العربية في ظل التةطةورات 
االقتصادية ذات العالقة.  تجدر اإلشاره إلى أن انالك تعاون صةيةنةي  ةربةي مةنةذ 
زمن بعيد وال سيما بعد ظهور المبادرة الصينية "حةزام واحةد وطةريةق واحةد" أو 
كما ُسمي طريق الحرير الجديد، فضةالً  ةن مةنةتةدى الةتةعةاون الصةيةنةي الةعةربةي 

كما أن الشركةات الصةيةنةيةة تةعةمةل وتةديةر اسةتةلةمةارات  9112الموجود منذ  ام 
 متعددة في المنطقة. 

 

 الصين والعالم العربي من منظور ألماني



 

 

 تنويع االقتصاد في المنطقة

لةمةانةيةة بةتةقةديةم طةلةب األقدم سعادة السفير توماس فريدريش شنايدر مالحظاته حول الطروحات في اذا السياق من خالل اإلشاره إلى قيام االتحاد الفدرالي للصنا ةات  
لسةفةيةر خةبةراتةه ة احماية للتنافس مع الصين واو المؤشر الواضح  لى أن الصنا ات الصينية منافس للصنا ات األلمانية. خالل تقديمةه لةمةوضةوع الةحةوار قةدم سةعةاد

ا فةي ظةل وجةود  ةدد سةيةمةالشخصية حول دول الخليج ال سيما سلطنة ُ مان حيث أشار إلى التحديات اإلجتما ية واإلقتصادية التي تواجهها منطقة الخليج العربي وال 
 اماً والذين يشكلون ضغطاً  لى سوق العمل والموارد الطبةيةعةيةة مةلةل الةنةفةط والةغةاز والةتةي  21كبير من الشباب، حيث أن أكلر من نصف السكان تقل أ مارام  ن 

ه الةدول مةا زالةت اةذ شهدت انخفاضاً في أسعاراا في السنوات الماضية، و لى الرغم من أن الميزانيات الوطنية أصبحت تعاني من  جز في السنوات األخيرة اال أن
لةبةرنةامةج االقةتةصةادي ل اتتمتع بلروات وطنية يمكن استخدامها واستلماراا في المستقبل. الهدف األساسي او تنويع االقتصاد وايجاد مصادر مختلفة فعلى سةبةيةل الةمةلةا

ل تمةلة" واي أام االملله المعروفة من أجل التطوير وتنويع مصادر االقتصاد. كانت اذه البرامج واالستراتيجيات تهدف إلى تغيير االقتصاد والم9121السعودي "رؤية 
بأن الواليات الةمةتةحةدة اةي ر بالتحّول في صنا ة الغاز والنفط وتحويلها إلى صنا ات حديلة وتقنية و لى المستوى السياسي واالستراتيجي فمنذ إدارة اوباما ساد التصوّ 

يد المستمةر لةلةصةراع تصعالمفتاح او الضامن للهندسة االمنية في المنطقة باالضافة إلى ذلك كانت اناك خطوط لصرا ات المختلفة ملل الصراع العسكري في اليمن وال
 مع ايران.

 االهتمامات ومصالح الصين في األسواق العربية 

ى أفةريةقةيةا وأروبةا، إلة ما اي مصالح وااتمامات الصين في المنطقة؟ المصلحة األساسية اي بالتأكيد مصدر لابت للطاقة باالضافة إلى طرق تجارية آمنة ومولوق بةهةا
مةبةادرة الةحةزام الةواحةد أو ففي السنوات االخيرة أصبحت الصين ال باً  المياً وأصبح لديها استراتيجية جغرافية واضحة خاصة بها، وتعد مبادرة طريق الحزام الجديد 
ة مليرة لةإلاةتةمةام مةن ادرالطريق الواحد او طريق الحرير الجديد والتى ُتركز بشكل واضح  لى تطوير الطرق التجارية  لى اليابسة والبحر، ومن الواضح أن اذه المب

ماال تستطيةع تةحةمةلةه اةو كن وجهة نظر دول الخليج العربي.  وال سيما بأنها تسّوق  لى أنها مبادرة شاملة خالية من االديولوجية وليست مرتبطة بالظروف السياسية ول
القةريةب، ومةن حةيةث الةمةبةدأ  نظرمساامتها الملموسة في البنية األمنية في المنطقة، وقد أشار سعادة السفير إلى أن السيطرة األمنية سوف تكون للواليات المتحدة في الم

مواجهةة الةتةي تةقةع ضةمةن ال ستكون الواليات المتحدة اي المسؤولة  ن تأمين االستلمارات  والمشاريع الصينية في المنطقة واو األمر الذي يقود إلى وجود اشكالية في
ية التحةتةيةة الةكةبةرى مةلةل ُبنالصراع التجاري بين الواليات المتحدة والصين إذا استمر الوضع في التداور.  في نهاية المطاف تعمل الصين  لى تقديم نفسها من خالل ال

 استمالك المرافن وبنائها والذي يملل وجود مادي في المنطقة والذي لم يتضح بعد في ما اذا كانت تتبعه أبعاد سياسية أم ال.  

 وجهة نظر سلطنة ُعمان

د األكبر حةيةث تةوجةد فةيةه ُيعما اي وجهة نظر سلطنة ُ مان ؟ تقع سلطنة ُ مان  لى مضيق ارمز والذي يمر  بر المياه الُعمانية، اال أن الخط الساحل الُعماني والذي 
قابوس والذي يمتةد إلةى مةا  طانالموانن الهامة التي تقع في المحيط الهندي والذي بدوره يمنح سلطنة ُ مان موقع استراتيجي .  وقد اشار سعادة السفير إلى أن  هد السل

ي الةدول فة  اماً قد جلب السالم واالزداار إلى جميع انحاء البلد، حيث تتبع سلطنة ُ مان سياسة خارجية قائةمةة  ةلةى  ةدم الةتةدخةل فةي الشةؤون الةداخةلةيةة 21يقارب 
 توجهاتها السياسية.  ن األخرى وانالك قنا ات قوية بأنه يجب حل النزا ات سياسياً وليس  سكرياً وتحتفظ السلطنة بعالقات جيده مع العديد من الدول بغض النظر 

د يةنةفةذ تةدريةجةيةا. مةورتسعى سلطنة ُ مان لتحقيق أاداف ومشاريع طموحة لتنوع اقتصاداا ومع ذلك ال تزال البالد تعتمد بشده  لى النفط  لى الةرغةم مةن أن اةذا الة 
أدى إلةى  ةجةز  قةد % من صادرات النفط الُعماني تذاب إلى الصين وبالتالي تعد الصين أكبر مستورد للنفط الُعماني، اضافة إلى ذلك فان انخةفةاض أسةعةار الةنةفةط21

% منه  بر البنوك الصينية. رّحبت السلطنة بمبادرة طريق الحرير الجديد وا تبرت نةفةسةهةا جةزءاُ مةنةهةا. مةن 92بالميزانية واو األمر الذي أدى إلى حدوث اقتراض 
ر ميةنةاء الةدقةم لةيةكةون مةيةنةاء طويناحية أخرى انالك اتفاقية للتجارة الحرة بين السلطنة والواليات المتحدة االمريكية. أحد اام المشرو ات الرئيسية في اذا السياق او ت

ا سةوف تةوفةر كةمة حاويات  المي مع ربطه بمناطق تجارية وصنا ية حرة.  سيتم تنفيذ اذا المشروع من خالل شركة صينية ُ مانية مشتركة  بر تمويل مةن الصةيةن.
شعبية من الناحية الةنةو ةيةة فةي  كلرالصين التمويل المناسب لمشاريع البنية التحتية.  اذه حجج مهمة للغاية،  لى الرغم من أن التقنيات االوروبية او األلمانية قد تكون أ

ذا السةيةاق أن الةواليةات ن اةالمنطقة.  و لى الرغم من ذلك يبقى تطوير ميناء الدقم أحد أام المشرو ات للبنية التحتية للدول ذات العالقة. ومن الملةيةر لةالاةتةمةام ضةمة
 بهذا الخصوص . اامالمتحدة والمملكة المتحدة والهند وقّعت مذكرات تفاام إلستخدام المنطقة العسكرية للميناء في حين أن الصين لم تّوقع  لى أي مذكرة تف

 المانيا وأوروبا يمكن لها اأن تستفيد من هذا االتصال 

(، وبالتالي فإن الصين اةي قةادم جةديةد 9111بشكل  ام، أشار سعادة السفير شنايدر أن العالقات االقتصادية مع دول الخليج العربي ال تزال حديلة نسبياً )منذ بدية  ام 
. ولكن يمكن لةلةمةرء أيضةا أن بيةإلى المنطقة. كما أن العالقات الصينية  لى مستوى القرار السياسي والمدني ال ترتقي إلى مستوى العالقات األوروبية أو األلمانية العر
بية، بينما تظهر ألةمةانةيةا مةقةيةدة لعريتعلم من الصين، حيث تنظر الدولة إلى المنطقة بإمكانياتها المستقبلية الكبيرة بشكل إيجابي، وبالتالي تستلمر بشكل رئيسي في الدول ا

وروبةا ولةلةتةجةارة ة ألانا، لذا يجب  لى ألمانيا أن تستخدم ميزة الجودة والسمعة بفعالية في اذا المجال. إضافة إلى ذلةك يةمةكةن أيًضةا ا ةتةبةار طةريةق الةحةريةر فةرصة
حةاد األوروبةي وخةطةطةوا التةوالتصدير إلى إفريقيا وآسيا، فعلى سبيل الملال، حدد البريطانيون منطقة الخليج بإ تباراا نقطة استلمار مهمة بعد خروج بةريةطةانةيةا مةن ا
اد األلةمةانةي لةيةكةون أكةلةر قةتةصةلالستلمار بشكل كبير اناك. بطبيعة الحال، يبقى السؤال القائم  ن وضع االستلمار األلماني؟. واختتم السفير شنايدر كلمته بةمةنةاشةدة اال

ستمرار في الةنةظةر إلةى اإل حضوراً في المنطقة والتركيز أكلر  لى المنطقة ألن اذا العمل سيؤتي لماره. بشكل  ام، فان السؤال المطروح يبقى  م إذا كان من المنطق
أاميتها فةي االتصةال بةإفةريةقةيةا من المنطقة كسوق مبيعات في المقام األول. بطبيعة الحال  فإن دول الخليج، وال سيما ُ مان  تبقى سوقاً صغيراً ، ولكن ال ينبغي التقليل 

 وآسيا  وبالتالي فان المنطقة ذات أامية استراتجية بالنسبة للتواصل ما بين مختلف المناطق.

 الصين كمنافس وشريك موثوق

أللمانية حول الةطةروحةات ت ااستكماالً لحديث سعادة شنايدر، تحّدث السيد  فريدولين ستراك رئيس قسم األسواق الدولية وخبير الشؤون الصينية في في االتحاد الصنا ا
ريك وليق لالقتةصةاد ا شالتي وضعت في بدية المحاضرة. حيث أشار إلى ان االجابة  لى اذه الطروحات ليس باألمر السهل، ذلك أن الصين ليست منافًسا فقط، بل أيضً 

يماويات. من ناحيةة أخةرى، والسيما بالنسبة لصنا ات السيارات والميكانيك والك -األلماني. ونظًرا لحجمها ونمواا االقتصادي، تعد الصين أام سوق للصنا ة األلمانية 
ول واي النهوض بةأمةتةهةا. الدبالكاد تتمتع أي دولة أخرى بإمكانيات تنافسية كبيرة. بطبيعة الحال، تسعى الصين إلى تحقيق المصالح المشرو ة والتي تسعى اليها جميع 

 فقد شهدت الصين نجاًحا اقتصادًيا غير مسبوق في السنوات األخيرة، وأصبحت "ال ًبا  المًيا" يتمتع بفرص اقتصادية ضخمة. 

 تأهيل األسواق والقيمة المضافة المحلية

ا فةرص االقةتةصةاد سةيةمةمن خالل المناقشات التي تبعت المحاضرة والتي أديرت من قبل السيد شيبيرت تم ايضاح وتعميق الفهم للعديد من الةمةسةائةل ذات الةعةالقةة وال 
بهم، فألةمةانةيةا لةديةهةا الةكةلةيةر دريااللماني في المنطقة ومقارنتها بالصين. من خالل ما قدمه السفير شنايدر حول ُ مان والذي أّكد فيه رغبة السلطنة  في تأايل الشباب وت

 .  نيةلتقدمه في اذا المجال والمستلمرون األلمان لديهم مساامات كبيرة في زيادة القيمة المضافة المحلية للمشرو ات مقارنة بالمشرو ات الصي

آلخرين ملل الصةيةن وأكةد ة لفي الختام صّرح السيد شيبيرت بأن ألمانيا واالتحاد األوروبي يجب أن يكونوا أكلر لقة بالنفس وأكلر نشاطاً بالمنطقة حيث ال تترك فرص 
تةي سةوف تشةيةر إلةى والة لى أامية التنسيق وايجاد مفاوضات بين اإلتحاد االوروبي ودول مجلس التعاون الخليج العربي اليجاد اتفاقية تجارة حةرة بةيةن الةمةنةطةقةتةيةن 

 االاتمام المتبادل بين الطرفين حتى لو لم يتم التوصل اليها  بر المدى القصير. 

 



 

 

 

تتميز جمعية الصداقة العربية األلمانية كجمعية مسجلة 
بأدائها الكفوء كما ام أ ضاؤاا المتميزون معنوياً ومادياً، 
لذا فأن الجمعية منفتحة  لى كل من يرغب بتنمية الصداقة 
والسالم والودية في العالقات العربية االلمانية. تمتع بمزايا 

 حصرية لعضوية جمعية الصداقة العربية األلمانية.
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 المجال الثقافي والعلمي والتعليمي

لةم الةعةربةي. وتةعةد الةلةغةات الةفةنةيةة لةعةاتعد جمعية الصداقة العربية األلمانية الفن واللقافة والتربية والتعليم والعلوم  ناصر مهمة لتعميق التفاام والصداقة بين ألمانيا وا

لةهةا نةقةل الةقةيةم خةال المختلفة من أدب او موسيقى أو فنون بصرية من أام الوسائل والجسور التي يمكن من خاللها النهوض بالعالقات في شتى الميادين، ويةمةكةن مةن

ات وبةرامةج الةتةبةادل وايةجةاد نةدواللقافية والحضارية وتبادل المعرفة إلى اللقافات االخرى. وقد أخذت جمعية الصداقة العربية األلمانية  لى  اتقها تنظيم اللقةاءات والة

 نقطة مشتركة يتمكن من خاللها العرب واأللمان التعرف  لى الجوانب المختلفة للقافاتهم

 جوانب العمل في المجال الثقافي والعلمي والتعليمي 

األدب والموسيقى العربية اي الغاية المرجوة من اذه السلسلة، والتي تنظم بالتعاون مع مؤسسة سالمة الةفةنةون،  -إمكانية تعايش اللقافة 

 وتتضمن اذه السلسلة قراءات لألدباء العرب، وأمسيات للموسيقيين العرب والموسيقى العربية

األدب  -سلسلة محاضرات جمعية الصداقة العربية األلمانية " تعايش الثقافة 

 والموسيقى العربية

 لم يكن الربيع العربي المحطة الزمنية االولى التي شهدت فيها اللغة العربية ااتماماً متزايداً لتعلمةهةا ولةكةن أاةمةيةتةهةا ازدادت والسةيةمةا

فةة للتبادل بين اوربا وجيرانها العرب. ان معرفة اللغة العربية يفتح آفاقا جديدة من الفهم والسيما في مجاالت السياسة واالقتصةاد والةلةقةا

دورات  9102والعلوم، ولتسهيل اذا التبادل، تقيم جمعية الصداقة العربية األلمانية أل ضائها والجهات المهتمة األخةرى مةنةذ مةارس 

 في اللغة العربية للمبتدئين في مجمو ات صغيرة في مقر  ملها في برلين

 دورات اللغة العربية



 

 

تنظم جمعية الصداقة العربية األلمانية العديد من المعارض الفنية، والتي يتم من خةاللةهةا تشةجةيةع الةفةنةانةيةن الةعةرب واأللةمةان بةعةرض 

 معروضاتهم ذات العالقة بالعالم العربي في مقر الجمعية لتكون حلقة تواصل لقافية وحضارية

 المعارض الفنية في مقر جمعية الصداقة العربية األلمانية

العربي الدوري ترغب جمعية الصداقة العربية األلمانية في بناء شبكةات تةواصةل وفةتةح آفةاقةاً جةديةدة أمةام   –من خالل اللقاء األلماني  

الطلبة الخريجين والطلبة الجامعيين من األلمان والعرب الشباب. االجتماع الدوري يعقد دورياً للشباب الطالب والخريجةيةن مةن جةمةيةع 

 المجاالت األكاديمية وبشكل متواصل كل شهرين في مقر الجمعية في برلين

 اإلجتماعات الدورية للطلبة األلمان والعرب

9102في النشاطات والفعاليات    

لعربية األلمانةيةة. تةقةاريةر ة افيما يلي تجدون قائمة نشاطات وفعاليات الجمعية في المجال اللقافي والتربوي والتعليمي منذ اجتماع العام الماضي أل ضاء جمعية الصداق

  www.dafg.euمفصلة حول نشاطات حول اذا المجال تجدونها في موقع الجمعية اإللكتروني  لى اإلنترنيت

من طفرة البناء في وسط المدينة إلى مخيمات الةالجةئةيةن، مةن الةخةط األخضةر إلةى 
نوادي الشواطن المهجورة في جنوب بيةروت. نةظةمةت جةمةعةيةة الصةداقةة الةعةربةيةة 

معرضاً للصور الفةوتةوغةرافةيةة فةي مةقةراةا حةول  2019  فبراير 02األلمانية في 
مدينة بيروت لإلطالع والتعرف  ةن قةرب  ةلةى اةذه الةمةديةنةة، حةيةث حةمةل اةذا 
المعرض العنوان "بيروت مدينة التناقضات". ُنظم اذا المةعةرض مةابةيةن الةجةمةعةيةة 
وصالة اي/ايا للفنون وضم ا مال خمسة مصورين من ألةمةانةيةا ولةبةنةان قةدمةوا مةن 
خالله نظرتهم الشخصية إلى العاصمة اللبنانية بيةروت. افةتةتةح الةمةعةرض مةن قةبةل 
صاحبة صالة الفنون الدكتورة أنجيليكا أوشنر واألستاذ الدكتور كةالوس بةيةتةر اةازا 
نائب رئيس جمعية الصداقة العربية االلمانية. وقد حضةر االفةتةتةاح  ةدد كةبةيةر مةن 

 الحضور والمهتمين.

 صورة نقدية لمدينة متعددة األوجه

في بداية المعرض شكر الدكتور اازا الدكتورة أوشنر  لى التعاون الناجح، واشار 
الدكتور اازا إلى انه  رف مدينة بيروت  كمدينة ساحلية صغيرة، لكنه االن ال 

التعرف  لى العديد من األماكن الكليرة والتي تغيرت بتغير األحداث يستطيع 
وأصبح من الصعب التعرف  ليها.  يقدم المعرض الحالي صورة  ن التغييرات 

ن المدينة تؤكد أنها ور في المدينة والتي تعد المحور الرئيسي للمصورين، وأشار الدكتور اازا إلى إن العديد من الصور ووجهات النظر المختلفة التي تقدمها الص
 مدينة متعددة التناقضات تحمل في طياتها صورة نقدية لمدينة متعددة األوجه.

 معرض الصور الفوتوغرافية: بيروت مدينة التناقضات  



 

 

ضمن سلسلة محاضرات جمعية الصداقة العربية األلمانية الدورية قدمت الدكتةورة 
في مقر جمعية الصداقة العربةيةة األلةمةانةيةة  9102مارس  02رشا الخضراء في 

وجهة نظراا حول العيةش كةالجةن فةي ألةمةانةيةا. إن الةعةديةد مةن الةمةصةطةلةحةات 
والتصنيفات التي تستخدم من قبل الفئات المجتمعية المختلفة لوصف فئة معينة مةن 
السكان والسيما األقليات غالباً ما تكون ذات تحيز وغير وافية لةلةتةعةريةف الةدقةيةق 
للمصطلح المستخدم وتستخدم في أغلب األحيان دون اإلدراك الةحةقةيةقةي لةلةمةعةنةى 
الذي تحمله، ومن األمللة  لى ذلك مفهوم الالجن والذي يحمل في طةيةاتةه دالالت 

 مختلفة ويشير الى وظائف مختلفة ويؤكد  لى  المات محددة لحامله.

خالل محاضرتها والتي قدمت في مقر الجمعية تحدلت الدكتورة رشا  ةن الةعةديةد 
من األمللة اليومية والةتةي  ةايشةتةهةا مةن وجةهةة نةظةراةا الشةخةصةيةة وتةجةربةتةهةا 
الشخصية مع اللجوء والمزايا والعيوب التي تنطوي  لى ذلك. قبل وصةولةهةا الةى 
ألمانيا  ملت الدكتورة رشا الخضراء كطبيبة أسنان في سوريا وتعيش في بةرلةيةن 

وتحدلت  ن حياتها الحالية في ألمانيا و ن قناتها الةخةاصةة  ةلةى  9100منذ  ام 
موقع اليوتيوب )رشا والحياة( كما تعمل أيضاً كصحفية لقافية وتةقةدم ورش  ةمةل 
 حول مواضيع ملل الهوية واإلندماج والتواصل بين اللقافات والتمييز العنصري.

حياة السوريين في ألمانيا وكمذيعة نماذج من حياة السوريين في ألمانيا فضالً  ةن ذلةك كةانةت الةدكةتةورة رشةا ضةيةفةاً  ةلةى   –كما تقدم ضمن البوست كاست سورمانيا 
حياة السوريين في ألمانيا والحديث  ن الجالية السورية في المجتمع األلةمةانةي كةمةا   –للحديث  ن مشروع سورمانيا  9101جمعية الصداقة العربية األلمانية في فبراير 

 كانت الدكتورة رشا  ضواً في لجنة التحكيم للجائزة التي أسست من قبل مجلس الشيوخ في برلين.

تي تطبق غالباً في إطةار والإن مصطلح اللجوء  ادًة ما يستخدم كمصطلح قانوني بيروقراطي لغايات تنظيمية إدارية إال أنه  ادًة ما يستخدم كمصطلح في إطار السياسة 
 اجتما ي حيث ينتابه الكلير من الغموض في اذا اإلطار.

تةعةتةقةد الةدكةتةورة  حةيةثوقد كان بالفعل أن الدكتورة رشا الخضراء قد حصلت  لى رقم لجوء وتوابعه حيث أشار ذلك الرقم الى وضعية اللجوء وأصبح رمزاً لتمييزاا 
 رشا أن ذلك قد ميزاا كالجئة خالل تنقلها بين المؤسسات واألفراد.

في سةوق الةعةمةل، أو حةتةى  هم،البطاقات أو العالمات المميزة لالجئين واألرقام تتواجد في كل مكان في حياة الالجن اليومية )في المدرسة، رياض األطفال وأماكن العاب
خةاللةه  ةلةى مةن في الحصول  لى مو د( وغالباً ما يواجه المرء حقيقة أن لالجئين وضع إستلنائي فضالً  ن ما سبق فإن الحصول  لى وصل كالجن يحصل الةمةرء 

يره إال أن ذلك يعةزلةه ن غالعديد من المميزات كما او الحال في سوق العمل، إال أن اناك إمتياز واحد يبقى مميزاً واو أن الالجن يحصل  لى إ النات خاصة تميزه  
  ن سوق العمل العادي.

لسةعةي الةى إيةجةاد ء اإن وضعية الالجن والنظر إليه بهذه الصيغة تجعله يواجه مشكله في التواصل اإلجتما ي  لى مختلف المستويات وبدالً من ذلك يةجةب  ةلةى الةمةر
ارة ورش الةعةمةل الةتةي لةزيةالقواسم المشتركة مع اآلخرين ومقابلة األفراد والحديث إليهم وإيجاد المشترك معهم لذا د ت الدكتورة رشا الخضراء الةمةواطةنةيةن األلةمةان 

 يزوراا الالجئين كذلك للتواصل بين اللقافات وتعزيز التبادل اللقافي والعمل اإلجتما ي بين مختلف األشخاص.

  ماذا يعني أن تكون الجئاً؟

لجلب سحر اذه الةمةديةنةة عة بدوراا أكدت الدكتورة أوشنر في كلمتها الترحيبية  لى أن بيروت تبهر الناس من جميع أنحاء العالم، وبالتالي فإن المعرض يعد فرصة رائ 
ذا يةقةدم الةمةعةرض مةجةمةو ةة لةهة إلى الناس انا. تلك المدينة متعددة التناقضات، مدينة االغنياء والفقراء، المدينة التي تشكلت من خالل الحرب األالية التي دارت بةهةا.

يةة"  وتةظةهةر لةانةواسعة من الصور لمصورين ذو خلفيات مختلفة، حيث يركز المهندس المعماري والمصور اللبناني فؤاد الخوري في صوره  لى "الحرب األاةلةيةة الة
 صوره  ناصر مختلفة من بيروت التي مزقتها الحرب، ويقدم رؤىة خاصة وشخصية لما حدث بعد ذلك.

 بيروت بين الحرب األهلية وطفرة البناء

  اًما في تشكيل معالم مدينة بيروت حتى يومنا اذا،  02يستمر إرث الحرب األالية التي استمرت 

يفصل بينها بعةض األمةتةار  تهاويظهر ذلك اإلرث في المباني الجديدة التي تم بناؤاا بالسنوات األخيرة في وسط المدينة حيث تظهر التناقضات والتباينات في المناطق ذا
 أحياناحيث يمكن للمرءأن يجد في وسط المدينة مباني  مالقة ذات واجهات زجاجية متأللئة بجوار بقايا مباني قصفت ألناء الحرب األالية.

انبه البقةايةا الةمةعةمةاريةة ى جاذه التناقضات الشديدة يقدمها المصور و الم اإلجتماع األلماني بلومبرغ بصوره مميزة وبمهارة  الية حيث يمكن مشاادة مسجد األمين وإل
 للسينما التي لم يكتمل بناؤاا بسبب الحرب األالية.

أو  0221سواء كةانةوا فةلةسةطةيةنةيةيةن أتةوا إلةى لةبةنةان  ةام  - اًما لم تؤلر  لى بيروت فحسب ، بل أيًضا  لى العديد من الالجئين  02لكن الحرب األالية التي دامت 
 الالجئين من سوريا في السنوات األخيرة والذين شكلوا جزء من تاريخ المدينة وصوراا المتناقضة.

ن سيمون طحطح في صوره. حيث تحمل العديد من صوره ملل "رجل الحلوى" والتي تقدم صورة ألحد سكان حي سا اذا الموضوع يتناوله المصور اللبناني مروان

 الفقير والتي تشيرإلى الظروف المعيشية الصعبة، وكذلك إلى إرادة البقاء  لى قيد الحياة من قبل الناس. 
 في المقابل، قدم المصور سلسلة من الصور التي تولق ازداار البناء النيوليبرالي )الليبرالية الجديدة( في بيروت.

وجةهةة نةظةر  ضةافخالل إقامتهما لمدة  امين في بيروت، وضع النحات إرنست بيتراس وزوجته كالي سارو تركيزاما  لى أنماط الحياة اليومية فةي بةيةروت، مةمةا أ
ت الةمةحةمةلةة بةالةكةامةل حةنةاجديدة تماًما إلى صور المدينة. والنتيجة اي مجمو ة كبيرة من الصور التي تملألشكال مختلفةمن الحياة اليومية في بيروت ملل حةطةام الشةا

 ونوادي الشواطن المهجورة في جنوب بيروت. تلك الصور واللقطات المختلفة تشكل مًعا صورة متناقضة لمدينة بيروت.

 قطعة من بيروت في برلين

قةراء، الةقةديةم الةفةالمدينة المتناقضة" ليس مجرد معرضاً للصور: إنما د وة للتعرف  لى المدينة اللبنانية من جميع جوانبها. مديةنةة الةتةنةاقضةات، األغةنةيةاء و  –"بيروت 
رات المختلفةة والةعةديةدة تطووالحديث ، المليئة أحياًنا بالحياة وفي بعض األماكن األخرى الميتة. لقد نجح المصورون الخمسة من خالل صورام في تقديم التناقضات وال

عة من بيةروت فةي قط لمدينة بيروت واصبحت في متناول الحضور الذين جاءوا إلى اذا المعرض لإلطالع  لى المدينة اللبنانية والتعرف  ليها وأصبح المعرض يملل
ديد من األفكار الجةديةدة العبرلين. خالل حفل االستقبال والذي أ د لهذه الغاية أتيحت الفرصة للزوار إللقاء نظرة فاحصة  لى الصوروإكتشافها  ن قربة والتعرف  لى 

 وتبادل االراء مع المصورين والحضور.

 



 

 

غالباً ما يصعب  لى غير الناطقين باأللمانية فهم المعلومات في وسائل اإل الم 
واي مشكلة يومية للعديد من األشخاص والسيما المهاجرين من العالم  -األلمانية 
 العربي.

إن  دم فهم ما يحدث يخلق تحدياً إضافياً للمهاجر ولكن فقط من يفهم اللغة يدرك ما 
يحدث، ويمكن أن يشعر بأنه في بلده. إنطالقاً من اذا الشعار يقدم الموقع اإللـكتروني 

برلين تقارير يومية باللغة العربية والداري / الفارسية حول األحداث الجارية  –أمل 
في العاصمة برلين. ضمن اإلجتماع الدوري لجمعية الصداقة العربية األلمانية التاسع 

، قدم المؤسس المشارك للمنصة الصحفية 9102مايو  2 شر والذي  قد في 
اإللــكترونية جوليا جيرالخ والصحفي خالد العبود المشروع وتحدلوا  ن الصعوبات 
في المرحلة االولى والتأسيسية للمشروع باإلضافة إلى اآلفاق المستقبلية له، وقد أُدير 

 اذا اللقاء من قبل منسق المشاريع في الجمعية السيد جان فيليب زيشال.

من خالل  شرة صحفيين محترفين من  9102برلين  ام  –بدأ مشروع أمل 
أفغانستان ومصر وإيران وسوريا، حيث يتم تمويل المشروع من قبل المدرسة 

اإلنجيلية للصحافة بالتعاون مع الكنيسة اإلنجيلية في ألمانيا ومؤسسة كوربر ومؤسسة 
شوبفلين وغيراا من الشركاء، حيث أن الميزانية الحالية كافية لتشغيل المشروع لمدة 

خالل لغتهم األم،  من لالث سنوات أخرى. توفر المنصة الصحفية اإللكترونية الفرصة للآلجئين للوصول للعديد من األخبار والمعلومات الراانة حول وطنهم الجديد
صعبة بشكل أفضل، غالباً ال حيث يتم تزويد الموقع اإللكتروني بشكل يومي باألخبار الهامة من خالل التقارير والتعليقات الصحفية. ومن أجل فهم المصطلحات اللقافية

ية الخاصة المما يكون اناك تعريف وشرح مفصل للمصطلح  ند الضرورة، وفي بعض الحاالت إيجاد كلمات جديدة في كل لغة لفهم أفضل لألخبار والنشرات اإل 
لى تغطية مجمو ة واسعة ع إبالموقع.  الوه  لى ذلك، يقدم الموقع تعليمات يومية  ملية ونصائح وارشادات حول أام الفعاليات واألحداث لنهاية األسبوع. يهدف الموق

ة داخله. يعمل تلفمن الموضو ات واألحداث والتي تتعلق بالمجمو ة المستهدفة. وينصب التركيز دائًما  لى األحداث في المجتمع، ومقارنتها بالمنظورات المخ
المحلية  داثالصحفيون في الموقعبشكل مهني احترافي مع التركيز  لى جودة التقارير واألخبار، لذا يعمل الصحفيون  لى حضور المؤتمرات الصحفية واألح

تقارير  ن بعض  يونوالفعاليات الكبرى ملل مهرجان أكتوبر أو معرض اليبزيغ للكتاب بانفسهم من أجل إ داد التقارير  ن قرب. باإلضافة إلى ذلك، يقدم الصحف
 تجاربهم التي  اشواا بشكل شخصي مما يساام في تقديم تقارير أكلر دقة وأصالة ممكنة.

برلين، والذي يعمل بوظيفة دائمة، وبشكل مهني طويل االمد. ويكتب بشكل رئيسي تقارير  –السيد خالد العبود او أحد الصحفيين العشرة الذين يعملون لدى أمل 
برلين مع أندرياس لورنز، حيث  –ومالحظات حول التعايش بين سكان برلين القديمة والجديدة. منذ العام الماضي ينتج أيًضا مقاطع فيديو مسلية لمسلسل تاندم في أمل 
وضح العبود أن الخلفيات برلين. أ -تتضمن الحلقات الترجمة والعديد من الفقرات الفكااية والمسلية،  واو األمر الذي ينعكس  لى فهم التنوع واالنفتاح  في  مل أمل

االشارات اإليجابية حتى من واآلراء العرقية المختلفة تجلب المزيد من األلوان إلى المنصة. وأشارت مديرة المشروع جوليا جيرالخ أن المشروع المبتكر تلقى العديد 
كمراسلة  9102إلى  ام  9111اآلن،  وقد كتبت جوليا جيرالخ العديد من الكتب حول اإلسالم في ألمانيا والربيع العربي. باإلضافة إلى ذلك  ملت جيرالخ من  ام 
ا داد القّراء للموقع بأنها  تصفا المية في القاارة للعديد من وسائل اإل الم األلمانية لنقل األخبار حول العالم العربي.  وبصفتها خبيرة في المشهد اإل المي فإنها 

 مرضية.

ه من السذاجة اال تقاد بأنه لن أن لكن موقع أمل والذي يعني األمل بالعربية يطمح إلى المزيد من التعاون المستقبلي مع المواقع األخبارية األلمانية. وأشارت جيرالخ إلى
للموقع في اامبورغ في  انييأتي المزيد من طالبي اللجوء إلى ألمانيا، واو األمر الذي يتطلب من الشركاء توسيع المنصة  لى المدى الطويل. ومع افتتاح المكتب الل

 أبريل بالتعاون مع اامبرغر أبيندبالت، فقد تم اتخاذ خطوة وا دة أولى في اتجاه توسيع المنصة  لى مستوى المانيا.

  برلين –اإلجتماع الدوري لجمعية الصداقة العربية األلمانية مع أمل 

ضمن التعاون المشترك بين جمعية الصداقة العربية األلمانية ومؤسسة قطر 
أمسية لقافية في مقر الجمعية في برلين حول  9102مايو  00ُنّظمت في  الدولية

وآلية سرداا والدور الذي تلعبه في  الرواية القصصية مشروع موفيرس وشاكيرس
إيصال مضمون القصة وذلك ضمن المشروع الذي تعمل  ليه مؤسسة قطر الدولية 

وموفيرس وشاكيرس حول سردية القصة بالتعاون مع معهد التدريب والتدريب 
 اماً مع أو  92و 02العالي والذي يركز ويهتم بالفئة العمرية الشابة الواقعة بين 

بدون أصول مهاجرة. خالل اذه األمسية تم إستعراض أامية وطريقة  رض 
القصة والتي قدمتها مديرة المشروع ريشيل كالرك برفقة  ازف العود نبيل 

 أربعين.

في كلمته الترحيبية حّيا مدير جمعية الصداقة العربية األلمانية السيد بيورن 
الضيوف الكرام، وأشار إلى أامية موضوع األمسية وأامية السردية  انريش 

القصصية وآلية نقل ورواية القصة إلى الطرف اآلخر، ومن اذا المنطلق إنطلقت 
راشيل كالرك مع الجمهور في سرد أحداث األمسية. ومن الجدير بالذكر أّن السيدة 

لتتخصص في سرد الرواية   9112كالرك جاءت إلى برلين من أسكتلندا  ام 
 الذاتية بإ تباراا روائية ومدربة محترفة. وتنعكس المشاركة في مشروع الرواية القصصية  لى نشاطاتها وحماسها كمديرة للمشروع.

 الرواية القصصية: فن سرد متعدد األوجه

ضوء التألير اإل المي  وفييملل فن سرد الرواية والقصة أحد الفنون التقليدية والتي يمكن من خاللها نقل التعابير والمحتويات القصصية إلى الجمهور بطرق مختلفة 
واصل بين الراوي للتالكبير فإن نقل المعلومة يلعب دوراً مهماً في إيصال القصة أو الرواية التي يحملها في تلك القصص. وبذلك تصبح الرواية القصصية أداة 

يؤدي إلى زيادة أو والمستمع حيث تصبح العبارات والجمل في الرواية القصصية ملموسة للجمهور من خالل العديد من الوسائل والتعابير واإليماءات مما يساام 
النون بالعربية ذا الو ي بالمحتوى ومعرفة المدلول الحقيقي للرواية، وبالفعل كان اناك ألر محسوس  لى الجمهور من خالل السردية التي قّدمها الشا ر حسن 

مؤقته وطرح السؤال  ن ية واأللمانية والشا ر حسن ذا النون والذي ترك مدينته دمشق ليعيش ببرلين قدم خالل سرديته المقارنة بين الجنة والوام وإدراك العيش بهو
اي من السنغال، ومع دي كيفية اإلستمرار بهذا المكان الجديد. وفي سردية أخرى  ن توظيف أامية الخبرة الشخصية والتعامل مع المشكالت ونتائجها قّدمت من  ائشة
 األصول المهاجرة. ذويذلك فإن الطريقة التي يختاراا المرء لحياته سواء كانت تتميز بالنجاح أو الفشل يقوداا أشخاص  لى مختلف أ راقهم وال تنحصر باألشخاص 

 

  الرواية القصصية في جمعية الصداقة العربية األلمانية -موفيرس وشاكيرس 
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في جمعية الصداقة العربية األلمانية المعرض الفني  9102يونيو   02افتتح في 
والذي حمل  نوان "فسيفساء تونسية في برلين"، حيث ضّم المعرض العديد من 
األ مال الفنية التي تملل العديد من االساليب الفنية الحديلة  كالتصوير الرقمي 

والطبا ة واللوحات اال المية والتي تملل جميعها نظرة  امة رائعة وجميلة في الفن 
أحمد التونسي المعاصر. افتتح المعرض بحضور  سعادة السفير التونسي في برلين  

شفرة، ونائب رئيس جمعية الصداقة العربية األلمانية األستاذ الدكتور كالوس  بيتر 
اازا والفنانين القائمين  لى المعرض،  وقد لقي المعرض حضوراً الفتاً  لى الرغم 
من حرارة الصيف المرتفعة. في كلمته الترحيبية شكر الدكتور كالوس بيتر اازا 
السفارة التونسية   لى العمل المشترك والتعاون و لى اذه الفرصة الفريدة لتقديم 
الفن التونسي في برلين حيث تعد المدينة أحد األماكن الهامة التي تقدم فيها أ مال 

الفنون العربية، إضافة إلى ذلك فقد اتيحت الفرصة من خالل اذا المعرض للجمعية 
وبالتعاون مع السفارة التونسية إليجاد مساحة لتقديم الفن والفنانين التونسيين ألكبر 

  دد ممكن من متذوقي الفن.

 الفن المعاصر في تونس: ديناميكي ومتنوع

تملل أ مال الفنانون الخمسة المشاركون في اذا المعرض  ما يكاد يكون فسيفساء 
يملل الفنانون رشيدة  مارة وآسيا  روس ومحمد أمين   .تونسية تغطي جوانب المعرض بأ مالهم الفنية لتملل المشهد الفني النابض في الحياة والتغيير في تونس

لتصوير الفوتوغرافي وا حمودة ومنى جمال سيالة و دالل تنقور أبرز الفنانين التونسيين الذين يقدمون من خالل ا مالهم في المجاالت الفنية المختلفة كالرسومات
الفن بشكل حيوي في تونس ور والرسم األطر العامة للفن الحديث والمعاصر في تونس. يعد نمو المدارس الفنية في الدولة الواقعة  في شمال إفريقيا إشارة إلى  مدى تط

ارض الفنية وال سيما الخاصة لمعوما او الدور البارز الذي يلعبه في الحياة اللقافية والصورة الذاتية لتونس، ففي السنوات القليلة الماضية تضا فت أ داد الفنانين وا
ة في القطاع الفني التونسي. ائدمنها والتي تقدم منصة مستقلة أل مال الفنانين اضافة إلى ذلك فإن االستقاللية  ن الد م الحكومي الخاص بالقطاع الفني قد أصبح سمًة س

 ويعد المعرض الفني "فسيفساء تونسية في برلين " احد المعارض التي تلقي الضوء وتلفت االنتباه إلى التطورات في الفن الحديث التونسي.

 النساء العبات رئيسيات في الفن التونسي المعاصر

ذي تلعبه المرأة ال أشار الدكتور كالوس بيتر اازا في كلمته إلى أن أربعة من الفنانين المشاركين في المعرض ام من النساء واو األمر الذي يعكس مدى الدور
عادة السفير التونسي ر سالتونسية في الفن المعاصر والحديث في تونس. وأشار إلى أن اذا الدور بدأ يظهر بشكل واضح منذ التسعينيات في القرن الماضي. بدوره أشا

ختلف القطا ات اإلجتما ية  ي مإلى سعادته وفخره بالعدد المميز لمشاركة النساء في اذا المعرض وأكّد  لى أن ذلك يشير إلى المكانة التي تتمتع بها المرأة في تونس ف
ن التعبير  ن اني. وأشار سعادة كذلك إلى أن اال مال الفنية المعروضة تعكس الوضع الحالي في تونس، وأنه من المهم ايجاد مساحات يستطيع من خاللها الفنفي تونس

ضافة إلى إتاحة الفرصة ب إفنونهم و ن انفسهم. وأّكد  لى أن وجود شريك ملل جمعية الصداقة العربية األلمانية تعطي اإلمكانية لتقديم الفن التونسي متعدد الجوان
 لمتذوقي الفن في ألمانيا لإلطالع  لى العديد من الجوانب الفنية في تونس والتي يمكن أن تكون غير معروفة.

 الفن كلغة عالمية

رض تقدم فرصة مهمة لتبادل معااذه الفكرة والتي أكدت  ليها الفنانة دالل تنقور في كلمتها الترحيبية وأشارت إلى أن الفن لغة  المية يفهمها الجميع وأن ملل اذه ال
لهم الفنية الفتوغرافية إ طاء  مااللقافات وإيجاد مساحة للتفاام بينها. تملل أ مال الفنانة دالل تنقور نموذجاً أل مال المصورين التونسيين والذين يحاولون من خالل أ

صوراا والتي ل بعض الصور  ن بعض القضايا المعاصرة فمن خالل الصور تركز الفنانة  لى قضية الهجرة من أفريقيا إلى اوروبا  بر البحر المتوسط. فمن خال
ر للوصول إلى الطرف لبحتبدة للوالة األولى تجسد البساطة لعابري السفن ولكنها تملل من ناحية أخرى اليأس الذي يحمله الالجئين من خالل محاولتهم العبور في ا

 اآلخر ومن خالل استخدام وجهات نظر جديدة ، يصبح البحر جداًرا ال يمكن التغلب  ليه في تركيبها.

 مجموعة واسعة من التعبير الفني

المكان وايجاد تجربة  كرةكذلك تستخدم المصورة منى جمل سيالة التصوير الفتوغرافي في أ مالها الفنية فمن خالل الصور كبيرة الحجم تحاول الفنانة الحفاظ  لى ذا
لغة وحميمية خاصة بين  تجدجديدة إليصال رسالتها الفنية ومن خالل ا مالها فإنها تحاول أن تتيح الفرصة للناظر إلى أ مالها للتجول  ن قرب في  مق العمل الفني ل
ل.فيما تملل أ مال الفنانة جميالطرفين.وتملل أ مالها النشاطات اليومية والمباني والتي تحاول من خاللها تحويل تلك األشياء بشقيها  المكاني والزماني إلى  مل فني 

من خالل األ مال غير ة وآسيا  روس نو اً من التناقض بين أحد  ناصر الطبيعة واو المياه وبما نفّذه اإلنسان من خطوط لتخرج بعمل فني ينسجم مع تصوراتها الفني
حيث تقوم مصصمة  الجرافيك بإستخدام الخطوط الدقيقة في أ مالها  .المعالجة بالتصوير اإللكتروني.  و لى  كس ذلك تعمل الفنانة رشيدة  مارة بشكل مختلف تماًما

ط الكالسيكي ذو الحجم الكبير لنمالفنية ومسجها مع  الغالف المحيط  من أجل الخروج بعمل فني متميز كما تقوم باستخدام النحاس في أ مالها الفنية المختلفة تارًة  لى ا
فيما يقوم الفنان محمد أمين حمودة بستخدام مواد فنية مصنعة بشكل ذاتي في أ ماله الفنية، فهو يمزج أصباغ األلوان الطبيعية  .الممزوج با مال القماش وأكريليك

قصاصات الوراق التي  نانأل ماله الفنية ذات التنسيق الكبير، ويجمع  في أ ماله بين مجمو ة كبيرة ومتنو ة من المواد، فمن خالل نسيج ا مالها الصغير يمزج الف
 يصنعها بنفسه مع  قصاصات  من اورق الصحف من اجل الخروج بعمل فني ممتميز.

 "معرض كـــ "الفسيفساء

مال الفريدة فيها نماذج فريدة فيما  أل يقدم المعرض الفني نموذجاً رائعاً للعديد من األ مال الفنية والتي يمكن مشاادتها في "الفسيفساء التونسية". انها كالفسيفساء تشكل ا
بعض األحيان في ي  تملل بشكل كامل صورة مميزة وجديدة وربما غير متوقعة،  واي في اذه الحالة اي الصورة الرائعة للفن التونسي والتي يتم التغاضي  نها ف

 .  تنقورل ألمانيا. انتهز العديد من زوار المعرض الفرصة للحصول  لى لمحة أولى  ن الفن التونسي المعاصر وتبادل األفكار والحديث مع الفنانة دال

 الرواية القصصية مايكرو مفتوح في ميناء آمن

ل إلى الموضو ات وصواذا التوازي بين الناس من خلفيات لقافية مختلفة يشغل ساحة السرد القصصي وأن الطابع التفا لي في السردية القصصية يجعل من الممكن ال
للجمهور بشكل فوري صة ذات التّصور المشترك وبالتالي يساام مساامة مهمة في الحوار والتكامل بين اللقافات. وحول مدى نجاح اذه الفكرة األساسية أًتيحت الفر

رى، ومن خالل ذلك ألخلتعايشها  ندما قدمت ضيفة األمسية كالرك ما تعمل  ليه ) مايكرو مفتوح في ميناء آمن( والذي يمكن من خالله التعرف  لى قصص البلدان ا
 وبوجود حوار مفتوح وحيوي تم إبراز اذه الفكرة والتي تفا ل معها الحضور بكل حيوية.

شباب المشاركين ال في نهاية األمسية تم  رض فيلم قصير تم إنتاجه خصيصاً من قبل مؤسسة موفيرس وشاكيرس والذي يقدم مقارنة بين التجارب المختلفة وتصورات
لجلدي، وال دين، إنسان". بعد مشاهدة الفيلم دعي بالمشروع والقواسم المشتركة بينهم. وفي النهاية جاءت  ائشة دياي إلى النقطة واي "أنا انسان، ال لون 

جميع المشاركين إلى مأدبة إفطار بمناسبة شهر رمضان حيث تمكنوا من مواصلة الحديث والحوار وتبادل خبراتهم. كانت هذه األمسية أحدى 
 الفعاليات الناجحة التي تنظمها جمعية الصداقة العربية األلمانية في المجال الثقافي.

 جاءت اذه الفعالية بد م من مؤسسة قطر الدولية.  

 

 المعرض الفني" فسيفساء تونسية في برلين"



 

 

أمسةيةة قصةصةيةة  9102يةونةيةو  01أقامت جمعية الصداقة العربية األلمانيةة فةي 
اإل المية  سناء مكركر ـ شفيبرت، حيث قدمت الكاتبة قةراءة مةن كةتةابةهةا  وللكاتبة 

لةلةحةضةور مةن مةتةذوقةي األدب  "لو كانت األرض جميلة لما كان ا فةي السةمةاء"
والشعر فيما قرأته باأللمانية  السيدة إيزابيل أتربيرج المسؤولة  ةن قةطةاع الةلةقةافةة 
والتربية والعلوم في جمعية الصداقة العربية األلمانية وقد رافق القراءة أنغةام الةنةاي 

 للفنان محمد فريجه.

 مشروع مبتكر: قصصب اللغتين العربية و األلمانية

من خالل كلمته الترحيبية أفتتح نائب رئيس الجمعية األستاذ الدكتور كةالوس بةيةتةر 
اازه األمسية واشار إلى أن المجمو ة القصصية تملل مشرو اً مبتةكةراً فةي سةوق 
الكتب األلماني حيث تقّدم المجمو ة القصصية لةنةائةيةة الةلةغةة األلةمةانةيةة والةعةربةيةة 
إمةةكةةانةةيةةات جةةديةةدة لةةلةةقةةارف لةةلةةتةةعةةرف  ةةلةةى الةةلةةقةةافةةة األخةةرى و ةةادات وطةةرق 
تفكيروتجارب مختلفة من دول أجنبية بطريقة فريدة. إذ تملل اللغةة  ةنةصةراً فةريةداً 
في التقارب بين اللقافات والحضارات وتملل سحراً مميزاً لكلير من الناس للتةعةرف 
 لى اآلخر. وصلت النظرة األولى للمجمو ة القصصية إلى الةحةضةور مةن خةالل 

العربية، حيث جاءت الةقةراءت مةلةيةئةة بةاإلحسةاس -القراءة األولية باللغتين األلمانية
والعاطفة  بر العديد من القصص التةي تةم قةراءتةهةا مةلةل "الةبةدو" و "السةالم" أو 

 "المرأة المنظمة جيًدا".

لةك أن سةرد وإيةجةاز . ذتتستر خلف تلك القصص القصيرة العديد من األحاسيس والتجارب مابين تجربة الحياة اليومية، والوطن وفقدانه، والوحدة والةتةعةايةش مةع اآلخةر
 ةبةر كةل نةص ، والقصص يتطلب الكلير من الدقة واو األمر الذي تظهره الكاتبة من خالل قدرتها  لى إ طاء سرد جميل للعديد مةن الةتةجةارب مةع األوصةاف الةحةيةة

 بة نقله اليه.كاتقصصي كانت الكاتبة سناء مكركر ـ شفيبرت تنقل الينا كم اائل من اإلحساس والمشا ر والعاطفة التي تأخذ المستمع إلى  الم آخر أرادت ال

 "الكتابة رحمة"

ا إلى بيت لحم في فلسطين ولهُتعبر الكاتبة من خالل كتاباتها  ن ذكريات طويلة منسية من ماضيها، واو األمر الذي تكشفه من خالل كتاباتها، والكاتبة والتي تعود أص
أل مال في برلين وال سيما ن اكانت قد درست األدب اإلنجليزي و لوم التربية و ملت الحقاً كمدرسة للغة اإلنجليزية في ألمانيا والخارج، وتنشط الكاتبة  في العديد م

 في مجال الصحافة والصوتيات.

وق إلى وطةنةهةا والشةعةور الشتنبلق نصوص الكاتبة كنوع من اإللهام للتعامل مع الماضي، ذلك أن  ودتها إلى وطنها األم فلسطين غير ممكنة بين الفنية واألخرى، ولكن 
مات الةفةنةيةة لةلةكةتةابةة السالمستمر بالغربة موجودان بشكل دائم في حياتها، لذا فليس من المستغرب بأن القصص تمتزج بشعور خفي من الحزن وتعتبراذه السمة أحد أام 

لةقةصةص قةد اةربةت مةن ن االقصصية للكاتبة، ومع ذلك انالك الكلير من المقاطع الفكااية التي يمكن فهمها من مدلوالت القصص وتأكد الكاتبة سعادتةهةا ألن الةعةديةد مة
معالجتها مةن خةالل فةكةرة ا وروحها من خالل اذه المجمو ة القصصية، وتعد اذه الكتابة نوع من الرحمة بالنسبة للكتابة ذلك ألنها تستطيع من خالل ذلك إحياء ذكرياته
لةقةافةات األخةرى ويشةجةع الة اذه المجمو ة القصصية، وترغب الكاتبة في إيجاد نوع من الكتابة األدبية لنائية اللغة، واو األمر الذي يشجع  لى القراءة والةتةعةرف  ةلةى

القصة تعبر  ن المةتةعةة إن المؤلفين والكتاب  لى إظهار تجاربهم الشخصية،وفي النهاية فإن كافة الناس لديهم تجارب قصصية مماللة في حياتهم ومن خالل اذا الطرح ف
 والرحمة واإلبتسامة.

مو ة القصةصةيةة لمجفي نهاية األمسية القصصية أتحيت الفرصة للحضور للحوار والنقاش مع الكاتبة والحصول  لى نسخة موقعة منها. يمكن الحصول  لى نسخة من ا
 ( و بر االنترنت.AphorismA Verlagمن خالل المكتبات ومحالت بيع الكتب ودار النشر افوريسم )

  قراءة  قصصية بالعربية واأللمانية لسناء مكركر ـ شفيبرت

https://www.aphorisma.eu/


 

 

مفهومه لدى جميع األطراف وال سيما  فيما يتعلق بحوار األديان حيث تشكل بةعةض  
النقاط أام محاور النقاش وتبادل اآلراء ويعد االتفاق  ةلةى الةمةصةطةلةحةات مةن أاةم 
الشروط المسبقة إليجاد ذلك الحوار ومن انا فأن   "معجم الحوار المفاايم األساسةيةة 

فةي مةقةر   9102يوليو  9للمسيحية واالسالم" والذي قدمته مؤسسة اويقن بيِسر في 
جمعية الصداقة العربية األلمانية أحد األملله التي يمكن اإلطالع  ليها من أجةل فةهةم 
الحوار والنقاش بين الةمةسةيةحةيةة واالسةالم. الةنةاشةرون األسةتةاذ الةدكةتةور ريةتةشةارد 
ااينزمان واألستاذ الدكتور الدكتور بيتر انتيس ناقشوا مع السيد أيمةن مةزيةك رئةيةس 
المجلس األ لى للمسلمين في ألمانيا و ضو المجلس االستشاري لةجةمةعةيةة الصةداقةة 
العربية األلمانية المعجم وآلية استخةدامةه وقةد أديةر الةنةقةاش مةن قةبةل نةائةب رئةيةس 
الجمعية العربية األلمانية والرئيس السابق للمتحف الفن اإلسالمي في برليةن األسةتةاذ 

 الدكتور كالوس بيتر اازا.

 ظهور عمل متميز

في كلمته الترحيبة شكر رئيس جمعية الصداقةة الةعةربةيةة األلةمةانةيةة الةدكةتةور اوتةو  
فستهوي الضيوف الكرام ومؤسسة اويقن بيِسر  ةلةى فةرصةة  ةرض الةمةعةجةم فةي 
جمعية الصداقة العربية األلمانية و لى إتاحة الفرصة للجمهور لةإلطةالع  ةلةى اةذا 
المعجم. حيث ُيعد اذا المعجم  والذي تقةدمةه مةؤسةسةة اويةقةن بةيةِسةر أحةد الةمةراجةع 

 المهمة في سياق حوار األديان والذي كانت تفتقر ادبياتة قبل ذلك إلى  ملل اذا النوع من األ مال.

مصةطةلةح أسةاسةي،  لةهةا ذات  221منذ لاللة سنوات ظهرت النسخة األلمانية من خالل مجلدين واآلن ظهر المعجم بأصداره العربي حيث يحتوي المعجم  لى حوالي  
جةلةس أمةنةاء مةؤسةسةة لةمة القدر من األامية بالنسبة لإلسالم والمسيحية، ولكن كيف توصلت مؤسسة اويقن بيِسر إلى  فكرة ايجاد معجم لهذا الموضوع؟ العضو المنةتةدب
وأشةار إلةى  أنةه كةان  جةم،اويقن بيِسر الدكتور ااينر كوستر قّدم لمحه موجزة  ن آلية العمل وتطوراا واألسباب والدوافع التي دفعت المؤسسة اليجاد مةلةل اةذا الةمةعة

شةروع لسةّد بةعةض الةمةانالك اتفاق  لى مفهوم المصطلحات ودالالتها بين األديان ومن أجل ايجاد مصدر وقا دة ُتلري الحوار وأدبيات الموضوع.  جةاءت فةكةرة اةذا 
الة من أجل الوصول إلةى  ألصالنقص لدى بعض الباحلين في اذا الموضوع.  وقد أشار األستاذ الدكتور ريتشارد ااينزمان إلى  أن القائمين  لى اذا المعجم را وا فيه ا

الةمةصةطةلةحةات مةة المعنى الدقيق للمصطلحات حيث تم تعريف المصطلحات المسيحية من قبل الباحلين والعلماء والمختصين في الدراسةات الةمةسةيةحةيةة فةيةمةا  تةّم تةرجة
ات الةديةنةيةة ومةن خةالل ذلةك نةا ةاالسالمية من قبل الباحلين والعلماء والمختصين في الدراسات االسالمية، كما أخذ بعين اال تبار أصالة الكلمات واألفكار المسبقة والقة

 أصبح لدى القائمين  لى اذا المعجم صوره واضحة ومدلول واضح للمصطلحات المستخدمة في اذا المعجم .

 تمكين الحوار بين األديان وتسهيل الخطاب 

العمل يتطلب تحديث مسةتةمةر ذا لم ينتهي العمل بعد بالنسخة العربية من المعجم كما أوضح الناشرون،  ذلك أن المعجم ُيعد الخطوة األولى في اذا المجال وال سيما أن ا
ت أخرى ضةمةن السةيةاق، فضةالً انالمواكبة التغيرات اإلجتما ية والمعرفية الجديدة، وقد أشار محررو اذا العمل إلى   دم سهولة نقله إلى  اللغة االنجليزية او ادراج دي

  ن ذلك فان المراجعات الالحقة للعمل يجب ان تأخذ أبعاد وجوانب دينية أخرى في  ين اإل تبار.

، ضمن اةذا السةيةاق لله مل مكلف استغرق وقت طويل لكي يؤتي لماره، حيث أن اذا المعجم ال يهدف إلى  فهم الدين ولكن يعكس المفاايم والمصطلحات لدين الذي ُيم
اةم فةي فةهةم أوسةع يةسةاقّدم السيد أيمن مزيك تعليقه  لى المعجم وأشار  إلى  أن التوضيح الدقيق للمصطلحات والمعرفة المكتسبة من التعرف  لى مصطلحات أخرى س

الةحةوار بةيةن األديةان فةفةي  فّةزللديانات فضالً  ن تحسين الصورة المتبادلة بين األطراف. أّكد السيد أيمن مزيك أن التعامل بشكل مكّلف مع المبادف وأساسيات الدين يحة
يةجةاد حةوار قةائةم  ةلةى ع االوقت الذي نشهد  فيه الهجرات المختلفة نجد فيه أامية ايجاد أسس للحوار والتفاام. وقد أجمع الحاضرون  لى أامية اذا المعجم فةي تشةجةية

 أسس جيده واو األمر الذي يشكل أسس ناجحة للتعاون بين اللقافات وبالتالي  نصراً متكامالً بين  مليات التكافل االجتما ي.

ن وأن يكون  نصراً اساسةيةاُ ديايكمن ادف مؤسسة اويقن بيِسر من اذا العمل بأن ُيستخدم المعجم باللغة األلمانية والعربية  لى نطاق واسع في اطار ايجاد حوار بين األ
غةة الةعةربةيةة. خةالل الةلةلدى الباحلين في اذا المجال. خالل اذه األمسية وبعد انتهاء الحوار أتحيت الفرصة للمهتمين والحاضرين بالحصول  لى نسخة من الةمةعةجةم  بة

 اآلف نسخة  ربية  لى المنظمات المعنية والمهتمين بهذا الموضوع . 2األشهر القادمة سوف تقوم مؤسسة اويقن بيِسر بتوزيع 

 

 

 عرض وتقديم كتاب "معجم الحوار" 
 



 

 

أكةتةوبةر  20كان فنانان مغربيان محور ااتمام جمعية الصةداقةة الةعةربةيةة األلةمةانةيةة فةي 
وبالتعاون مع مؤسسة ُسكر ومعرض كةالةريةنةا مةاريةا راب افةتةتةح فةي جةمةعةيةة  .9102

الصداقة العربية األلمانية  الةمةعةرض الةفةنةي الةجةديةد "الةغةرفةة الصةفةيةة" والةذي تضةمةن  
األ مال المركبة والصور الفوتوغرافية والرسومات التي قام بها الةفةانةانةان اشةام بةنةهةود 
واشام ماتيني. افتتحت السيدة  إيزابيل أتربةيةرج مسةؤولةة الةمةجةال الةلةقةافةي والةتةعةلةيةمةي 
والعلوم في الجمعية المعرض فيما كان  را ي المعرض كالرينا مةاريةا راب، ومةؤسةسةة 
ُسكر و ضو مجلس إدارة ومالةك الةمةعةرض الةذي يةحةمةل نةفةس االسةم، والةتةي رافةقةت 
ً  فةي  الحضور في المعرض حيث كان اذا مميزاً ويختلف  ن المعارض التي تقةام  ةادة
الجمعية من حيث اسلوب العرض وأدواته. اذه المرة، تركت  مساحة العرض الةتةقةلةيةديةة 
 لى الجدران والقوا د وتّم استخدام المساحات الةمةتةاحةة بةأسةلةوب فةنةي جةديةد ومشةّوق. 
التراكيب الفنية للفنان اشام ماتيني تحت نوان "زواج القوى" والمتملل بكرات القدم الةتةي 
أخيطت من بقايا سجاد الصالة القديم والتي استخدمت لمأل الممر في الجمعية بشكل كامةل 
واتخذت اسلوباً جديداً للمشاادة وحددت طريق الةزوار فةي الةمةعةرض إلطةال ةهةم  ةلةى 
وجهات نظر فنية جديدة. جنباَ إلى  جنب مع الةلةوحةات الةتةي رسةمةهةا اشةام بةنةهةود مةن 
المسلسل المعروف  المياً "ال سال دي كالس"، فإن التراكةيةب الةفةنةيةة تشةكةل اسةتةكةشةاًفةا 
 مليًرا لإل جاب للحياة اليومية للشباب المغربي وأحالمهم ورغباتهم وآمالهم ومخاوفهم.

تعاون وشراكة جديد ما بين جمعية الصداقة العربية األلمانية ومؤسسة ُسكككر ومكعكرض 

 كاثرينا ماريا راب  

كر ومعرض كةالةريةنةا ة سيرجع الفضل في ظهور ملل اذا المعرض في الدرجة األولى إلى  الشراكة والتعاون ما بين جمعية الصداقة العربية األلمانية وشركائها مؤسس
ى  زيةادة الةتةبةادل إلة ماريا راب فضالً  ن المساامات ومشاركة األ ضاء والمساامين وأصدقاء جمعية الصداقة العربية األلمانية. ُسكر اي منظمة غير ربحيةة تةهةدف

ويتملل ذلك ملالً  من خالل بةنةاء  مة.اللقافي بين أوروبا والعالم العربي، وربط الفنانين من المنطقتين وبالتالي تعزيز التفاام المشترك بين مجتمعاتهم وبناء  القات مستدا
إحضاره إلى  أوروبا  ةبةر  تم قا دة بيانات للفنانين العرب المعاصرين، والتي اي اآلن قيد اإل داد. اسم مؤسسة ُسكر مستوحى من الجانب المتعدد للقافات السكر، الذي

 العالم العربي، والذي يظهر كيف تتبادل اللقافات وتغذي بعضها البعض.

 ةالةمةيةيةن مةن مةخةتةلةف يةن يهدف المعرض الشهير كالرينا ماريا راب أيًضا إلى  تعزيز الحوار والتبادل بين منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأوروبا ويملةل فةنةانة
لجائزة رابطة التجار والصةنةا ةيةيةن  9102األجيال الذين يتعاملون مع الموضو ات االجتما ية واللقافية الحالية. في اذا العام تم ترشيح المعرض والذي تم تأسيسه  ام 

 في برلين.

 هشام بنهود -الغرفة الصفية 

التي تشةتةرك فةيةهةا جةمةعةيةة  دافتشجيع التبادل اللقافي، وزيادة التفاام مع نظرائه، وإشراك الناس من ألمانيا ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في الحوار: اي األا
يةقةدم مةعةرض الةغةرفةة ب، الصداقة العربية األلمانية ومؤسسة ُسكر ومعرض )جاليري( كالرينا ماريا راب. من خالل اذا المعرض والذي يقام بر اية كالرينا ماريا را

عةيةة الصةداقةة جةمة الصفية مجمو ة مختارة من سلسلة صور المسلسل المعروف  المياً "ال سال دي كالس"،  للفنان الشهير اشام بنهود. الصور الست المعةروضةة فةي
م  ةرضةهةا سةيةتةالعربية األلمانية اي جزء من سلسلة شاملة تضم ما يزيدء ن مائة الصور والتي تم  رضها في معرض تيت في لندن وفي معرض بينالةي مةاركةيةش و

، أحد أكلر الفنانين المغاربة شهرة. فةي سةلةسةلةة صةوره 0201قريباً في متحف ناسيونال سنترو دي آرتي رينا صوفيا في مدريد. يعتبر بنهود، المولود في مراكش  ام 
يستخدم الفنان صوراً سوداء وبيضاء منخفضة  الدرجة إلستكشاف العالقة بين السةلةطةة والةمةجةتةمةع  9111و  0222"ال سال دي كالس" والتي تم وضعواا بين  امي 

م بةإشةراك طةالبةه فةي قةا والفرد. بالنسبة لمجمو ة الصور من "ال سال دي كالس" فقد قام الفنان بوضعها  بينما كان يعمل مدرًسا للفن في إحدى المدارس في مراكش،
ريةًبةا وتةقةيةيةداةم بةواسةطةة تةقة مشروع أداء، وقام بتدبيرام بعناية ملل الدمى السريالية في المساحات الخالية من النوافذ. بينما يتم  زل بعض الطالب في مقدمة الصةورة
بنهود  بةارة  ةن نةقةاشةات ات الد ائم ملل الشبكات واألكياس واألنابيب والشبكات الورقية، يبدو أن زمالء الدراسة في الخلفية يواصلون العمل بصورة غير مبالية. لوح

 فوتوغرافية حول قضايا الضغط االجتما ي، وقوة المؤسسات وتأليراا  لى الشباب بشكل خاص، و لى الفرد بشكل  ام.

 هشام ماتيني -زواج القوى 

، وينتمي إلى  جيل مختلف من الةفةنةانةيةن ويةعةمةل 0212للوالة األولى، يبدو أن  مل الفنان ماتيني يتناقض مع أال مال االخرى في المعرض. ولد ماتيني في تاالة  ام 
ود واألبيض نسةبةيةا تةعةطةي ألسمع مجمو ة متنو ة من الوسائط. التركيبات  الفنية "زواج القوى" ذات االلوان ومقارنتها مع ا مال الفنان بنهود ذات االلوان المنخفض ا

العشر مةن الةتةركةيةبةات الةفةنةيةة ات انطبا اً غير محدد تقريباً. ومع ذلك فإن الفنانين مرتبطان موضيعياً. وللتأكيد  لى ذلك بصرًيا، قامت كالرينا ماريا راب بتحرير الكر
اة الشباب الةمةغةربةي فةي حي "زواج القوى" من شبكاتها وتوزيعها في جميع أنحاء ممر مكتب جمعية الصداقة العربية األلمانية. ملل اشام بنهود، يركز اشام ماتيني  لى

لةال، "زواج الةقةوى"، مةع كةرات الةمة مله. مع رسوماته وتركيباته الفنية، يشعر الفنان مراًرا وتكراًرا بالتأليرات المتناقضة غالًبا في حياة الشباب المغربي. فعلى سبيل 
كالاما يعطي األمل لمةسةتةقةبةل  ين.القدم والتي أخيطت من سجاد الصالة القديمة، يجمع بإيجاز بين النين من التأليرات المهيمنة  لى حياة الشباب المغربي: كرة القدم والد

 أفضل، وكالاما مخرج للتعبير  ن اليأس ونقص مدمر غالًبا للبدائل.

الغرفة الصفية –المعرض الفني: لهشام بنهود و هشام ماتيني    

التدوين الصوتي أو الةبةث الصةوتةي أو مةا يةعةرف بةالةبةودكةاسةت أحةد الةمةيةزات أصبح 
اإل المية النمتشرة في الفترة األخيرة والذي يعد وسيطاً إ المياً جديداً في ألمانيا، و ةلةى 
الرغم من اإلتساع المستمر لهذا النظام من البث الصوتي باللغة األلمانيةة ال يةزال اةنةاك 
الكلير من الموضو ات التي ينقصها اذا النوع من العمل،  وال سيما في مجال العالقةات 
الخارجية والسياسية.  توصل كارلوتا وسفينيا وكاترين وليندا وجةولةيةا وتةاتةجةانةا وروبةن 
إلى فكرة لبودكاست  يتعامل مع العالمين اللقافةي والةحةيةاتةي فةي الشةرق األوسةط خةالل 
دراستهم الرئيسية في مجال دراسات الشرق األوسط في لبنان. فةي ذات الةوقةت، يةعةيةش 

 9102بعضهم ويعملون في برلين، والبعض اآلخر في بةيةروت أو تةركةيةا. ومةنةذ  ةام 
شكل الفريق مدونة تحت اسم بودكاست حول الشرق االوسط  المدونة الصوتيةة لةلةتةاريةخ 
والسياسة في الشرق األوسط" منذ ويسجلون حلقة جديدة كل أربعةة أسةابةيةع. كةجةزء مةن 
االجتماع الدوري لجمعية الصداقة العربية األلمانية العشرين قدم القائمون  لى المشةروع 

فكرتهم جمعية الصداقة العرية األلمانةيةة حةيةث أدار السةيةد جةان  9102نوفمبر  02في 
فيليب زيخال منسق المشرو ات في جمعية الصداقة الةعةربةيةة األلةمةانةيةة الةحةوار مةعةهةم 

 لتعريف الجمهور والحضور بهذه التجربة المميزة. 

  بودكاست حول الشرق األوسط



 

 

يةعةرف الةجةمةيةع تةقةريةًبةا بةعةض الةقةصةص  -سواء سندباد أو  لي بابا أو  ةالء الةديةن 
واحدة من أكةلةر األ ةمةال  والتي تعد والشخصيات  لى األقل من حكايات ألف ليلة وليلة،

الةخةيةال األدبةي  واي واحدة من األ مال المميزة التي ألهمتالمؤلرة في األدب العالمي. 
في جميع أنحاء العالم، ومن أبةرز األ ةمةال الةتةي أدخةلةت الةلةقةافةة الشةعةبةيةة وصةيةاغةت 
المنظور الغربي للقافة الشرق األوسط. يهدف المعرض الةجةديةد فةي مةكةتةبةة الةدولةة فةي 

إلةى الةقةاء الضةوء   9102نوفمبر  02اإلرث اللقافّي الُپُروِسّي والذي افتتح في  -برلين 
 لى حكايات ألف ليلة وليلة، وقد حمل المعرض  نةوان "حةكةايةات مسةافةرة: ألةف لةيةلةة 
وليلة بين الشرق وأوروبا"، حيث تعد اذه الحكايات من أام األ مال التي قامت بصياغةة 
أفكار الغرب حول الشرق. وكما او الحال والتنوع في حكايات ألف ليلة وليلة كان حةفةل 
االفتتاح والذي تم تنظيمه بالتعاون مع بين جمعية الصةداقةة الةعةربةيةة األلةمةانةيةة ومةكةتةبةة 
الدولة في برلين وضم العديد من المحاضرات المتخصصة فضالً  ن العديد من الفقةرات 
والمستوحاه من الحكايات من خالل العديد من السةرديةات لةلةقةصةص والةغةنةاء والةرقةص 
والتي ا ادت حكايات شهرزاد إلى الحياة وقدمت إلى الةجةمةهةور  ةن قةرب الةعةديةد مةن 

 الجوانب المميزة لللقافة العربية.

 حكايات مسافرة: على مسار أحد الظواهر األدبية 

ضيف جاؤوا لحضور حفل االفتتاح لمعرض حةكةايةات  211اإلرث اللقافّي الُپُروِسّي  بما يزيد  ن  -رحبت باربرا شنايدر كيمف، المدير العام لمكتبة الدولة في برلين  
 -رلين و مكتبة الةفةن ي بمسافرة في  قا ة أوتو براون في مكتبة الدولة في برلين  وقدمت  رضاً موجزاً  ن المعرض والذي تم تحقيقه بالتعاون مع جامعة اومبولت ف

ء اةذا الةمةعةرض جةا متحف الفنون في برلين. لقد توغلت حكايات ألف ليلة وليلة بعمق في خيال الناس وذاكرتهم ، والرت في طفولتهم وفكرام  ن الشةرق. ومةن ذلةك
مةدى تةألةيةر  اةذه الةحةكةايةات  ن والذي يهدف إلى توليق اذا التالير وتحديد مسار المجمو ة السردية  االدبية  األكلر نفوذا في التاريخ األدبي وفي الوقت ذاته السؤال 

تةوضةحةيةة وكةتةب  المخطوطات العربةيةة الةنةادرة، مةلةصةقةات األفةالم، رسةومةات - لى التصور الغربي للشرق األوسط. العديد من النسخ القيمة من جميع أنحاء ألمانيا 
لةيةلةة ولةيةلةة.  ألةفاألطفال المصممة بشكل متقن تم جمعها لهذا الغرض في معرض ملير لإل جاب، المعلومات حول تالير الحكايات وطرق انتقالها ومظةااةر حةكةايةات 

بهو مكتبة الدولةة ،  في يضاف إلى ذلك التركيبات المرئية والمسمو ة للفنان السينمائي توماس الدنبرجر حول  الم  الرواه وقصصهم في مراكش والتي يمكن مشاادتها
 والتي تد و الزوار إلى االنغماس في اللقافة السردية للقصص ووضع القصص في سياق تقاليداا الشفوية.

 المساهمة في ثقافة العالم ومصدر للصورة النمطية  عن المشرق -سحر ألف ليلة وليلة

 نوان "حكايات ألةف  تحتاألستاذ الدكتور أولريش مارزولف، المتخصص في العلوم االسالمية وخبير في التقاليد السردية في العالم اإلسالمي قدم من خالل محاضرته 
حكايات ألف ليلةة ولةيةلةة حةتةى ن لليلة وليلة: حكايات مع شغف" لمحة دقيقة  ن نشأة الحكايات من بدايات التقاليد الشفوية إلى النسخة الفرنسية التي ترجمها أنطوان غاال

الهنةد وبةالد فةارس لةم  من أحدث انتاجات ديزني والمسرحيات الموسيقية والمسلسالت التلفزيونية. المجمو ة المتنالرة من الحكايات والتي لم تكتمل ، جاءت في االصل
ة ولةيةلةة فةي الةقةرن لةيةلةدخلت العالم العربي. نشأت أول مخطوطة  ربية للروايات الشفوية في القرن اللامن الميالدي. ومن خالل ترجمة أنطوان غاالن لحكةايةات ألةف 

بةعةد لةيةلةة حةتةى  يلةةاللامن  شر اصبح لدينا اول  مل يضم العديد من قصص حكايات ألف ليلة وليلة في مخطوطة واحدة. حكاية شهرزاد الذكية والتي تسرد القصص ل
صورتهم النمطةيةة  بحتيتخلى الخليفة شخريار  ن إ دامها اي وأختها،  فتنت العالم الغربي وجعلت من سندباد و الء الدين و لي بابا شخصيات شعبية مشهورة، واص

مليل له. وفي نهاية محةاضةرتةه  ال تمأل وسائل اإل الم. وقد أشار الدكتور مارزولف ان حكايات ألف ليلة ليلة "مساامة فعالة في لقافة العالم" تلهم الخيال اإلبدا ي بشكل
اربةة نةقةديةة مةقة أشار إلى ان الحكايات تقدم صورة نمطية  ن الشرق بأنه حساس وذو سكان  قاسيين في الوقت نفسه. واكذا ربط مارزولةف مةحةاضةرتةه بةالةد ةوة إلةى

ة الةدولةة فةي بةرلةيةن كتبللصور النمطية للشرق ومشاركة أكلر و ًيا مع الصور النمطية الشائعة.  اذه المقاربة والتي حاول المنسق للمعرض ورئيس قسم المشرق في م
 كريستوف راوخ  وتقديمها من خالل  رضه للمعرض.

 تعايش حكايات ألف ليلة وليلة

تةتةاح الةمةعةرض مةن قةبةل افة في النهاية أتيحت الفرصة  للجمهورلتعايش ما تم سمعه من الناحية النظرية بشكل فعلي،  من خالل البرنامج اللقافي الذي تم ا ةداده لةحةفةل
قصص مةن حةكةايةات  ال جمعية الصداقة العربية األلمانية  والذي جعل من  سحر القصص شيئاً ملموًسا بشكل مباشر. روى الحكواتي المغربي ادريس الجاي بحماس احد

ذلك قدمت فةرقةة درنةا بةعةض  بعدألف ليلة وليلة والذي أظهر بمهارة بنية السرد المتداخلة والمعقدة للعمل ونقل الجمهور برحلة ساحرة في  الم حكايات ألف ليلة وليلة. 
"إحةكةي يةا شةهةرزاد" يةد المقطو ات الموسيقة العربية الجميلة. قدمت المجمو ة الموسيقية المكونة من أحد  شر  ضًوا المقطو ة الراقصة ألغنية المغنية سمةيةرة سةعة

الةعةام.  نةقةلةت  ذا بأداء قوي و اطفي. ولكن قبل كل شيء ، كان التفسير الشبيه للرقص لقصة شهرزاد من قبل فرقة الرقص متعددة الجنسيات، والةتةي تةأسةسةت فةقةط اة
معرض المتنوع الةذي تةم لل الفرقة المشاادين إلى  الم شهرزاد وجعلت الجمهور متحمساً ومتفا الً مع العرض. لقد كانت أمسية نابضة بالحياة ومتنو ة، ومقدمة ناجحة

 افتتاحه الحًقا واظهرت محتوياته مدى لرائه وغناه بالمحتويات الحضارية واللقافية.

  مكتبة الدولة في برلينفي ألف ليلة وليلة حكايات 

، أنتج فريق المدونة الصوتية الخاص  بالشرق األوسط أحد  شر حلقة  تغطي مجمو ة رائةعةة مةن الةمةواضةيةع: الةحةلةقةة األولةى تةنةاولةت وضةع 9102منذ أوائل  ام 
بةإسةم مةلةكةة الصةحةراء فةت الالجئين السوريين في لبنان ، وحلقة أخرى  ن الرحلة إلى مهرجان لقافي في قرى الجزائر القبلية أو أحد التصنيفات التاريخية والةتةي  ةر

 والتي تشير إلى  المة اآللار البريطانية وضابطة المخابرات  جيرترود بيل.

لةار والةدراسةات اإلسةالمةيةة.  اآلتعكس الحلقات التنوع والمجاالت الخبراتية التي يتمتع بها أ ضاء الفريق، بدًء من الدراسات الحضارية والتاريخ واألنلروبولوجيا و لةم 
دأ في تقديم وجةهةات نةظةر ي بومن خالل المناقشات التي دارت بين األصدقاء،  تم إنشاء أول بودكاست باللغة األلمانية حول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ، والذ

األبةحةاث  ذلةكمختلفة وجديدة، مع توفير منصة لألصوات من المنطقة. تعتمد العديد من الحلقات الةمةنةشةورة حةتةى اآلن  ةلةى الةخةبةرات واالنةطةبةا ةات الشةخةصةيةة وكة
لى حةدوث تسةلةسةل ا إوالمشاريع. لذا كانت جيرترود بيل موضوع أطروحة الماجستير الحد ا ضاء الفريق سفينيا،  فيما  ملت جوليا كصحفية في مصر، مما أدى أيضً 

أحةد أاةداف   ةلةىفي الحلقات. إن تأليرات حركات الهجرة داخل بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا ، وكذلك في ألمانيا، اي موضوع متةكةرر، حةيةث يسةلةط الضةوء 
الةمةجةمةو ةات السةكةانةيةة ن والبودكاست، واو القضاء  لى التحيز:  ندما تشير الحلقة األولى إلى الصعوبات الكليرة والمخاوف القمعية القائمة بين الةالجةئةون السةوريةو
ت اصةبةح لةدى الةفةريةق لةوقةاللبنانية، والذي  يتضح منه بوضوح تعقيد  مليات االندماج االجتما ي. وقد أشار فريق العمل ان الحلقات يتم تسجيلها فرادى ومةع مةرور ا
نات الخةاصةة بةالةحةلةقةات مدوالخبرة في رفع جودة التسجيالت ومحتوياتها ويتطلع الفريق في المستقبل إلى دمج العديد من الجهات من المنطقة في التسجالت الصوتية وال

 المختلفة وبالفعل فإن الحلقات القادمة سجلت والتي ستدور محتوياتها حول سلطنة ُ مان.



 

 



 

 

 

الةعةديةد مةن الةوسةائةل وطةرق  دامقّدم العديد من األلمان خالل أزمة الالجئين األخيرة كّماً اائالً من العمل الرائع والمسا دة األولية إلغالة الالجئةيةن مةن خةالل إسةتةخة

 .نياالتواصل المختلفة سواًء اللفظية أو المعنوية والتي أستخدم فيها األيدي واألرجل كإشارات فضالً  ن الترحيب الحار بالقادمين إلى ألما

وع الةقةامةوس الةمةصةّور مشةرلكن العديد من العاملين بأ مال اإلغالة والالجئين يرغبون بتعلم لغة أخرى بسر ة؛ لذا أرتأت جمعية الصداقة العربية األلمانةيةة إطةالق 

فةي  يةةمصطلح من القطا ات المختلفة ملل المواد الغذائية والصحة والحياة اليومية والُبنية التحتية؛ رغبة مةن جةمةعةيةة الصةداقةة الةعةربةيةة األلةمةانة 211والذي سيضم 

 المساامة في تسهيل التواصل بين العاملين في قطاع اإلغالة والالجئين العرب. 

عربي-قاموس جمعية الصداقة العربية األلمانية المصّور ألماني  



 

 

 مجال اإلعالم واالتصاالت

ع الةجةمةهةور  ةلةيةهةا مةن إطةالتسعى جمعية الصداقة العربية األلمانية أن تقدم أ مالها من خالل وسائل األ الم العربية واأللمانية المرئية والمسمو ة بصورة شفافة و

واأللةمةانةيةة وتةكةلةيةفةهةا، لةذا يةة خالل الوسائل اإل المية المختلفة األ الم والصحافة فضالً  ن التقارير المتبادلة والتي من المؤمل أن تكون مصدر الهام للقضايا العةربة

بةيةنةهةا، وتةبةذل جةهةوداً  ئةمةةتحرص جمعية الصداقة العربية األلمانية  لى التنسيق بين مختلف األطراف الفّعالة في مجال العالقات العربية األلمانية وإيجةاد صةالت دا

طةيةن فةي مةجةال  ةمةلةه نشيةا المية متواصلة في مختلف وسائل اإل الم المكتوبة والمرئية والمسمو ة، وتستضيف جمعية الصداقة العربية األلمانية احد اال الميين ال

فةي مةجةال اإل ةالم.  صةلةةإلدارة حلقات النقاش والحوار التي تقيمها الجمعية بين الحين واالخر. كما تنظم الجمعية أمسيات للنقاش والحوار حول الموضو ات ذات ال

وقةع الةجةمةعةيةة د مةفضالً  ن ذلك فأن اللقاءات الشخصية إلى جانب جهود االتصاالت الفّعالة جزءاً ال يتجزأ من  ةنةاصةر تةبةادل  ةالقةات الصةداقةة وتةنةمةيةتةهةا. ويةعة

يةمةات الةمةعةنةيةة والةرأي تنظةاإللكتروني  لى االنترنت منبراً رئيسياً لنشر المعلومات وتعميق التفاام بين األ ضاء فضالً  ن إيصال المعلومات الضرورية إلى شتى ال

 العام في كل من البلدان العربية مانيا، فضالً  ن نشر االخبار وموا يد اقامة المحاضرات والمعارض التي تنظمها الجمعية

 أشكال التواصل في مجال اإلعالم و االتصاالت 

 تعمل جمعية الصداقة العربية األلمانية  لى تنظيم العديد من حلقات الحوار والمقابالت مع صناع القرار والضيوف من العالم العربي 

االعالميةاللقاءات تنظيم   

تقوم جمعية الصداقة العربية األلمانية بتنظيم المحاضرات وحلقات النقاش والمؤتمرات من أجل تسليط الضوء  لى المشهد اإل المي،  

 ودور وسائل اإل الم في الدول العربية

 المحاضرات والمعارض



 

 

9102النشاطات والفعاليات في   

األلةمةانةيةة . تةقةاريةر يةة فيما يلي تجدون قائمة نشاطات وفعاليات الجمعية في المجال اإل المي واالتصاالت منذ اجتماع العام الماضي أل ضاء جمعية الصداقةة الةعةربة

 .www.dafg.euمفصلة حول نشاطات حول اذا المجال تجدونها في موقع الجمعية اإللكتروني  لى اإلنترنيت 

تعمل مؤسسة كونراد أديناور وفي اإلطار برنامج المنح الخةاص بةالصةحةفةيةيةن  
الشباب في مجال الطبا ة والتلفزيون والراديو واإل الم  ةلةى ا ةداد جةيةل مةن 
الشباب قادر  لى مواكبة التطورات في المجاالت الصحفية المختلفة. فةفةي  ةام 

قام  شرة طلبة ضمن البرنامج بزيارة لبنان من أجل العمل مع زمةالئةه  9102
 من الصحفيين اللبنانيين ومن اجل تعميق الخبرة المتبادلة.

كانت قضية المهاجرين والالجئين من اام النقاط الرئيسةيةة الةتةي  ةمةل  ةلةيةهةا  
الصحفيين الشباب واو االمر الذي قدمه الصحفيون من خالل مةعةرض الصةور 
الفتوغرافية "قريب ولكنه بعيد بما يكفي، الالجئون فةي لةبةنةان"، حةيةث اتةيةحةت 
الفرصة للحضور لإلطالع  لى الصور الفتوغرافية في مقر الجمةعةيةة الصةداقةة 

 2. فةي 9102العربية األلمانية حيث يستمر المعرض حتى نهاية شهر مةارس 
مارس تحدث فرانك فينديك منسق سياسة اإل الم والتنمية في مةؤسةسةة كةونةراد 
أديناور والمبتعث والصحفي ماتياس بيرسينز  ن رحلتهما البحةلةيةة إلةى الةدولةة 
المتوسطية و ملهما الصحفي  لى ارض الواقع وتوليق مشرو همةا مةن خةالل 

 معرض الصور. 
في كلمته الترحيبية أشار السيد بيورن انريش، المدير التنفيذي لجمعية الصةداقةة 

 العربية األلمانية

مليون نسمة، حيث استقبل لبنان  دًدا كبيًرا جًدا من الالجئين يقدر بمليون ونصةف الجةن وقةدم لةهةم  0إلى دور لبنان في المنطقة، وتحدث  ن التركيبة السكانية والبالغة 
إلةى أن قةدوم ار الد م والر اية. بدوره رّحب السيد توماس بيرنجر رئيس فريق الشرق االوسط وشمال افريقيا فةي مةؤسةسةة كةونةراد أديةنةاور بةالضةيةوف الةكةرام وأشة

، كمةا تةحةدث  ةن بةرنةامةج الةمةنةح  امالالجئيين إلى لبنان بشكله الحالي قد كان له تألير كبير  لى التركيبة السكانية واو ما يعادل  التركيب الديموغرافي السكانية لمائة 
 ود م الصحفيين الشباب الذي يمكن الصحفيين الشباب من الحصول  لى تدريب شامل وتبادل خبراتي بين العديد من الجهات.

 شرة مبتعلين من طة تحدث فرانك فينديك  ن التقرير التلفزيون والذي كان تحت  نوان " تحت العلم االزرق" البحرية األلمانية في بعله والذي تم تصويره بواس
 الصحفيين الحاصلين  لى منح من مؤسسة كونراد أديناور.

بةرا وشةاتةيةال ومةخةيةم م صفي اذا اإلطار جاءت فكرة توليق وضع الالجئين في لبنان صحفياً، حيث زار الصحفيون الشباب  مخيمات الالجئيين الفلسطينين في لبنان مخي
م المتحدة والسةيةاسةيةي المجب جّنين في سهل البقاع وبرج حمود في بيروت حيث اجرى الصحفيون العديد من المقابالت واالحاديث مع موظفين وكالة الالجئيين التابعة ل

 والصحفيين اللبنانين. وأشار فرانك إلى العديد من المقابالت واالحاديث االيجابية التي تضمنتها رحلة الصحفيين.

  اد ماتيوس إلى بيروت  الستكمال فصل دراسي خارجي وتحدث  ن العديد من صور اذه التجربة وأشار إلى ان وضع الالجئيين لةم يةتةغةيةر مةنةذ  ةام 9101في  ام 
 ، كما تحدث  ن تجربته اإليجابية في لبنان وإلى التناقضات الكليرة في تلك البالد. 9102

 حديث حول معرض "قريب ولكنه بعيد بما يكفي"
 

في مقراا وفداً  9102نوفمبر  2استقبلت جمعية الصداقة العربية األلمانية في  

من الصحفيين الشباب والمستشارين اإل الميين من سلطنة ُ مان، حيث جاءت 

اذه الزيارة ضمن برنامج الوفد في برلين والذي يعد جزءاً من برنامج زيارة 

للتطوير المتميز  الوفد لعدة أيام في ألمانيا. ُنظمت الرحلة من قبل شركة روابط 

الُعمانية التي تقدم استشارات وتدريب إ المي باإلضافة إلى دورات تدريبية. 

 زاوي.يوقد ترأس الوفد مؤسس شركة الروابط ومديراا التنفيذي أحمد الش

في بداية اللقاء رّحب نائب ريئس الجمعية السيد حسام معروف بالوفد وقدم 

ا مال الجمعية ونشاطاتها. تبع ذلك مناقشة تضمنت المشهد اإل المي األلماني 

وأوجه التشابه واالختالف مع منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. في برلين 

قام الوفد كذلك بزيارة مجمو ة إيه آر دي )شبكة محطات تلفزية وإذا ية( و 

"ام آي سي تي" منظمة وسائل اإل الم في التعاون واالنتقال واي منظمة 

 ألمانية غير ربحية تنفذ مشاريع تطوير وسائل اإل الم في مناطق األزمات.

مانيينزيارة وفد من الصحفيين واإلعالميين الع     



 

 



 

 

 جمعية الصداقة العربية األلمانية
األلةمةانةيةة. تةقةاريةر  بةيةةفيما يلي تجدون قائمة نشاطات وفعاليات خاصة بجمعية الصداقة العربية األلمانية  منذ اجتماع العام الماضي أل ضاء جةمةعةيةة الصةداقةة الةعةر

  www.dafg.euمفصلة حول النشاطات تجدونها في موقع الجمعية اإللكتروني  لى اإلنترنيت

 9102النشاطات والفعاليات في 

 قدت جمعية الصداقة العربية األلمانية اجتماع الهيئة العةامةة لةلةجةمةعةيةة تةزامةنةاً مةع 
فةي لةودفةيةغ ايةراةارد اةاوس   ٩١٠٢الحفل السنوي للجمعية إلستقبال العام الةجةديةد 

مقرالغرفة التجارية في برلين، وقد ضم جدول أ مال اجتماع الهيةئةة الةعةامةة الةعةديةد 
 من النقاط ملل التقرير المالي وإختيار  ضو المجلس التنفيذي للجمعية.

 التعاون كجسور في األوقات الصعبة

في كلمته الترحيبية عبر الدكتور أوتو في متميموئ ر ميمي جمممعميمة الصمداقمة المعمربميمة 

انلمانية عن سعادته بيذا الحفل واستعرض خالل كلمته أعممال ونشماتمات المةمممعميمة 

األخيةرة، وأشةار إلةى الةتةوسةع فةي مةجةاالت  ةمةل  الةجةمةعةيةة   ٠٩خالل السنوات 
األربعة، المجاالت السياسية واالقتصادية واللقافية والتعليم والعلوم وكذلك و اإل ةالم  
والذي شهد تطورا ملحوظاً واو األمر الذي يشير الى التوازن بين أ مال ونشةاطةات 
الجمعية. إضافة الى ذلك فإن الجمعية تولي أامية خاصة لتنمية العالقات مع مةنةطةقةة 
الشرق األوسط والحد من األفكار المسبقة حول المنطقة فضالً  ن تةعةزيةز االاةتةمةام 

 المتبادل والتفاام بين الدول العربية وألمانيا. 

يعد جسراً قوياً  لةلةتةعةاون  كماوأّكد الدكتور أوتو فيستهوي  لى أامية التعاون اإلقتصادي والذي يمتلك إمكانات كبيرة للتعاون والشراكة الوليقة بين مختلف األطراف، 
 السياسي.

نةيةة  ةلةى الةتةعةاون لةمةافي كلمته الترحيبه شكر الدكتور مصطفى أديب سفير الجمهورية اللبنانية و ميد مجلس السفراء العرب في برلين جمعية الصداقة العربةيةة اال 
ن مةنةذ الةعةصةور عةاوالمتمّيز، وأشار الى أن أامية التعاون الدولي وال سيما في األوقات التي تتسم بقدر كبير من الصةرا ةات واإلضةطةرابةات. وأشةار الةى وجةود تة

 الوسطى بين ألمانيا والدول العربية والذي يرجى أن يستمر في المستقبل.

 عاماً حافالً باألحداث ٩١٠٢

جمعية الصداقة العربية االلمانيةلاجتماع الهيئة العامة     



 

 

ؤى مةفةصةلةة حةول ا رقدم  الدكتور أوتو فيستهوي رئيس الجمعية والسادة نائب الرئيس السيد حسام معروف واألستاذ راندولف رودنستوك واألستاذ كةالوس بةيةتةر اةاز
، حيث نظمت جمعية الصداقة العربية األلمانية العديد من الفعاليات في مجاالت األ مةال والسةيةاسةة بةاإلضةافةة ٩١٠٢نشاطات الجمعية في مجاالت  مالها األربعة لعام 

اللمانية ورحالت الوفةود إلةى ت اإلى اللقافة والتعليم والعلوم واإل الم واالتصاالت. تضمنت نشاطات الجمعية العديد من الفعاليات ملل جوالت السفراء العرب في الواليا
رات السةيةاسةيةة حةاضة مان واإلمارات العربية المتحدة ، والمعارض واألمسيات الموسيقية للفنانين العرب وفعاليات الةتةواصةل لةلةطةالب األلةمةان والةعةرب وكةذلةك الةمة

تبادل حيوي بين ألمانيا والدول العربية. كما تّم تسليط الضوء  لى دورات اللغةة الةعةربةيةة الةتةي يةتةم   واالقتصادية والمناقشات واللقاءات الخاصة والتي ساامت في إيجاد
يةن الصةنةدوق الةدكةتةور اةارالةد أمة تقديمها   لى مدار لاللة أيام أسبو ياً، ويتم حضوراا بشكل جيد دائًما. الحقاً قّدم الدكتور أوتو فيستهوي التقرير الةمةالةي نةيةابةًة  ةن

 ماركفارت والذي أقّر من قبل الهيئة العامة للجمعية.

 نشاط مختلف في سنة واحدة ٠١ما يقارب من 

ور رانةدولةف كةتةُسلط الضوء  لى  نشاطات الجمعية في المجاالت المختلفة من خالل أ ضاء مجلس اإلدارة السادة نائب رئيةس الةجةمةعةيةة السةيةد حسةام مةعةروف والةد 
 رودنسوك والدكتور كالوس بيتر اازه فيما قدم الدكتور أوتو فيسهوي نظرة  لى التقرير المالي الخاص بالجمعية.

نشةاط مةخةتةلةف فةي مةجةاالت  ٠٣منذ اإلجتماع العام أل ضاء جمعية الصداقة العربية األلمانية في العام الماضي نظمت جمعية الصداقة العربية األلمانية ما يقارب مةن 
زة، إذ أقةيةم الةعةديةد مةن مةمةيةالسياسة واإلقتصاد وكذلك اللقافة والتعليم والعلوم واإل الم واإلتصاالت، إذ تضمنت نشاطات الجمعية العديةد مةن األحةداث والةفةعةالةيةات الة

بالطلبةة الةعةرب واأللةمةان مةن قة المعارض الفنية للفنانيين العرب إضافة إلى العديد من القراءات األدبية للعديد من الكتاب من منطقة الشرق األوسط،  والنشاطات المتعل
ألحاديث الةخةاصةة بةالةخةبةراء وا خالل العديد من اللقاءات واألحداث الخاصة إليجاد منصة للتواصل اللقافي بينهما، والعديد من اللقاءات والحوارت السياسية واإلقتصادية

وم بها جمعةيةة الصةداقةة الةعةربةيةة تق ووسائل اإل الم األلمانية وإطالع السفراء العرب  لى اإلنتخابات األلمانية. إن اذا الكم الهائل من النشاطات واأل مال المختلفة التي
لةعةربةيةة فةي مةخةتةلةف الةمةجةاالت. ل ااأللمانية تؤكد بما ال يدع مجاالً للشك أن الجمعية تعد أحدى أام الجهات الفا لة والجذابة لتعميق وتعزيز التبادل بين ألةمةانةيةا والةدو

 جمعية.ال باإلضافة إلى التقرير السنوي، قدم أمين الصندوق الدكتور اارالد ماركفارت التقرير المالي للجمعية والذي أقره اإلجتماع العام أل ضاء

 إنتخاب نائب الرئيس ومدقق حسابات ثاني 

سةيةد نةبةيةل الةخةويةطةر والةذي لةلة ضمن جدول أ مال اإلجتماع للهيئة العامة لجمعية الصداقة العربية لهذا العام تم  إنتخاب السيد محمد المسند نائب لرئيس الجمعية خةلةفةاً 
ء الةجةمةعةيةة  ةلةى  ضةاإستقال من منصبه في الجمعية نظراً إلرتبطاته الحكومية، حيث إنتخب أ ضاء الجمعية السيد محمد المسند رجل األ مال القطري والذي شةكةر أ

بية األلمانية. بةدوره شةكةر لعراللقة والتي وصفها بالشرف العظيم والمسؤولية الكبيره لهذا المنصب، وأكد  لى معرفته ألامية مهمته وسعادته للعمل مع جمعية الصداقة ا
 ة.معيالسيد نبيل الخويطر الجمعية  لى العمل المشترك ورحب بإنتخاب خليفته السيد المسند للمنصب الجديد وأكد  لى د مه المتواصل أل مال الج

 ٩١٠٢لمانية إلستقبال العام الجديد الحفل السنوي لجمعية الصداقة العربية األ

كعادتها د ت جمعية الصداقة العربية األلمانية اذا العام أ ضاؤاا والسفةراء الةعةرب 
والدبلوماسيين وممللين  ن شركائها و ن القطا ات السياسية واإلقتصادية واللةقةافةيةة 

ضةيةفةاً ومةد ةواً  ٠٢٣إلى الحفل السنوي إلستقبال العام الجديد، وقد لّبى ما يزيد  ن 
في لودفيةغ ايةراةارد اةاوس مةقةر الةغةرفةة  ٩٣٠٢يناير  ٠٠الد وة والتي ُ قدت في 

كان  ضو البرلمان األلماني  الدكةتةور يةواةان فةاديةفةول ضةيةف  التجارية في برلين.
الشرف لهذا العام حيث تحدث خالل كلمته بهذه المناسةبةة حةول الةعةالقةات األلةمةانةيةة 
العربية. الدكتور يواان فاديفول نائب رئيس المجمو ة البرلمةانةيةة إلئةتةالف اإلتةحةاد 
الديمقراطي المسيحي/ اإلتحاد اإلجتما ي المسيحي ويشغل حالياً منصب نائب رئيةس 
لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الدفاع، وكان مقرراً للمجمةو ةة الةبةرلةمةانةيةة إلئةتةالف 
اإلتحاد الديمقراطي المسيحي / اإلتةحةاد اإلجةتةمةا ةي الةمةسةيةحةي الةخةاصةة بةالشةرق 

 األوسط في الفترة التشريعية األخيرة.

في كلمته الترحيبية  ّبر الدكتور أوتو فيستهةوي رئةيةس جةمةعةيةة الصةداقةة الةعةربةيةة 
األلمانية  ن سعادته بةهةذا الةحةفةل وتةرحةيةبةه وسةروره الشةخةصةي بضةيةف الشةرف 

في تعميق العالقات العربية األلمانةيةة  ةلةى مةخةتةلةف  ٩٣٣٢الدكتور يواان فاديفول، كما لّمن الدور الكبير الذي تلعبه جمعية الصداقة العربية األلمانية منذ تأسيسها  ام 
 الصعد اإلقتصادية واللقافية والتعليمية وغيراا، فضالً  ن تبادل المعرفة واإلستفادة والتعليم بين الطرفين. 

 ألمانيا كشريك موثوق للدول العربية

نةاحةيةةخ أخةرى السةيةاسةة  مةن أشار الدكتور يواان في بداية كلمته إلى أامية تنمية العالقات مع الدول العربية، لم تحدث  ن السياسة الخارجةيةة األلةمةانةيةة والةتةي تةمةلةل
سياسة الواليات المتحدة فةي ظةل لى األوروبية. أما فيما يتعلق بالسياسة  بر األطلسي، فإن ألمانيا والدول العربية تواجه تحدياً كبيراً مع طرح السؤال حول كيفية الرد  
جةمةيةع الةقةطةا ةات وال سةيةمةا  في قيادة الرئيس دونالد ترامب. اإلجابة  لى ذلك كما أشار الدكتور يواان فاديفول تكمن في إيجاد شراكة قوية بين الدول العربية وألمانيا

 األمنية منها. وشدد  لى أن ألمانيا شريك مولوق به للدول العربية وستواصل القيام بذلك في المستقبل.

 عاماً بارزاً  ٩١٠٢

م يسةبةق لةهةا مةلةيةل مةن ة لضمن كلمته تحّدث الدكتور يواان حول المشاكل والحلول الممكنة والمختلفة لقضايا منطقة الشرق األوسط. وأشار إلى وجود ديناميكية سياسي
وريةا بةأنةه ن سةقبْل بهذا الخصوص. وأكّد  لى أنه من الضروري مواصلة العمل إليجاد حل سلمي للصرا ات في سوريا واليمن. ووصف إنسحاب الجيش األمريكي مة

 اماً بارزاً في األزمة السورية. باإلضافة إلى ذلك، ال ينبغي أن ننسى أن تنظيم دا ش موجود، ولم يهزم كلياً. كةمةا أكةد  ةلةى أن  ٩٣٠٢مفاجأة، األمر الذي يجعل  ام 
قطة أخرى مهمةة اةي دور . نألمانيا تتحمل مسؤولية المشاركة في إيجاد حل ضمن اذا السياق. وأضاف إلى أن األمم المتحدة  تلعب دوراً ااماً في  مليات السالم كذلك

يةجةب أالّ يةغةيةب  ةن لةك إيران في المنطقة، ذلك أن إيران ملزمة بإتخاذ قرارات أكلر مسؤولية والعمل بشكل بّناء  لى إستقرار منطقة الشرق األوسةط. إضةافةة إلةى ذ
يةا تةرغةب بةالةعةمةل مةانةاألذاان  إسرائيل والصراع في الشرق األوسط، حيث يقع  لى  اتق ألمانيا مسؤولية خاصة تجاه إسرائيل بسبب الهولوكوست. وأشار إلى أن ألة

 بشكل جما ي، حيث ال تزال ألمانيا تقف وراء حل الدولتين.

 



 

 

 حفل وداع سعادة السفير الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني

حفل استةقةبةال  ةلةى   9102أغسطس  1مت جمعية الصداقة العربية األلمانية في اأق
السفير القطري في برلين الشيخ سعود بن  بدالرحمن آل لاني بمناسةبةة  سعادةشرف 

انتهاء أ مالها في ألمانيا. حيث حضر الحفل العديد من السفراء العرب وأ ضاء مةن 
البرلمان األلماني وممللين  ن المؤسسات السياسية واالقةتةصةاديةة وأ ضةاء مةجةلةس 

 جمعية الصداقة العربية األلمانية والعديد من شركاء الجمعية وأصدقائها.

اغتنم رئيس جمعية الصداقة العربية األلمانية الدكتور اوتو فةيةسةهةوي اةذه الةفةرصةة  
لشكر سعادة السفير آلـ لاني  لى دوره الملمر والبّنةاء فةي د ةم نشةاطةات الةجةمةعةيةة 
كعضو في مجلس الجمعية، و لى تعاونه الةدائةم لةنةشةاطةات الةجةمةعةيةة فةي مةخةتةلةف 
القطا ات. واشار إلى دور سعادة الشيخ في د م المشاريع والفعاليةات الةتةي ُنةظةمةت 
جنباً إلى جنب مع السفارة القطرية والتي ساامت في تعزيز التعاون الوليةق وتةطةّور 
العالقات بين قطر وألمانيا، والتي أظهرت اإلمكانات الكبيرة للتةعةاون بةيةن الةبةلةديةن. 
بدوره قّدم سعادة السفير آلـ لاني الشكر والتقدير إلى الدكتور اوتو فةيةسةهةوي والسةيةد 
حسام معروف وأ ضاء الجمعية  لى اذا الحفل و لى العمةل والةتةعةاون الةمةشةتةرك 
بين الطرفين، وأّكد  لى اامية التعاون بين ألمانيا وقطر و ن وجود إمكانات كةبةيةرة 

 لمزيد من التعاون في مختلف المجاالت.

 تبع ذلك حوار ونقاش بين حضور وضيوف الحفل في موضو ات مختلفة حول العالقات األلمانية العربية.

 

 اإلحترام والصداقة مطلوبة كما لم يحدث من قبل

ترام والصداقة أمراً ضةروريةاً إلحفي نهاية حديله أشار الدكتور يواان إلى أامية تعميق وزيادة التعاون بين ألمانيا والدول العربية  لى مختلف اْلصعد والقطا ات، وأن ا
يشيةر إلةى وجةود الةكةلةيةر  لذيإلنجاح التعاون بين جميع األطراف. وأكد الدكتور يواان إلى التحديات الكبرى في السنوات القادمة والتي يجب التعامل معها واو األمر ا

 من العمل للقيام به.

 لحديث واآلراء.ل ابعد اإلنتهاء من الفعاليات الرسمية لحفل اإلفتتاح، أتيحت الفرصة للحضور خالل حفل اإلستقبال الذي أ د خصيصاً لهذه المناسبة من تباد



 

 

وبةد ةم ودي مةن  9102نةوفةمةبةر  92د ت جمعية الصداقة العربية األلمانةيةة فةي 
 ضو الجمعية في اامبورغ السيد فيليب ايرميس الرئيس التنفيذي لشركة تيليس نفةل 
المحدودة ممللين  ن القطا ات السياسية واللقافية واالقةتةصةاديةة فةي بةورسةيةنةكةلةوب 

أوتةو  مةن الةرئةيةس الةدكةتةور تاامبورغ. باإلضافة إلى رئاسة الجمعية والتةي تةكةونة
فيستهوي ونائب الرئيس األستاذ الدكتور كالوس بيتر اازا و السيد حسةام مةعةروف، 
رافق الوفد  ميد السفراء العرب في برلين الدكتور مصطفى أديب، سفير الجمهوريةة 
اللبنانية، وسعادة السفير طالل األمين، رئيس بعلة جامعة الدول الةعةربةيةة فةي بةرلةيةن 
إلى اامبورغ  للحديث حول العالم العربي كمنطقة متةنةو ةة تةمةتةلةك الةعةديةد الةفةرص 

 التنموية، فضالً  ن الحديث حول  مل الجمعية ونشاطاتها.

اامبورغ السيةدة  -رّحبت  ضو البرلمان االلماني  ن الحزب االشتراكي الديمقراطي
أيدان أوزوز والسيدة كورينا نينشتيت رئيس مكتب مسةتةشةاريةة مةجةلةس الشةيةوخ فةي 
اامبورغ  بالضيوف الكرام من جمعية الصداقة العربية األلةمةانةيةة وسةعةادة السةفةراء 
العرب في اامبورغ، و رضوا د مهم من الجانب السياسي ألنشطة جمعية الصةداقةة 

مةام بةجةمةعةيةة الصةداقةة اةتةفي المدينة الهانزية. بعد تبادل  الحوار واالحديث مع رّواد األ مال والملقفين  والسياسين في اامبورغ، تبين بشكةل واضةح وسةريةع مةدى اال
 وبا مالها ونشاطتها. لذا تخطط  الجمعية لتنظيم العديد من الفعاليات في اامبورغ العام المقبل.

 حفل جمعية الصداقة العربية األلمانية لوداع سعادة السفير الدكتور بدر عبدالعاطي

حةفةل إسةتةقةبةال  ةلةى  9102سبتةمةبةر  0أقامت جمعية الصداقة العربية األلمانية في 
شرف سعادة السفير المصري في برلين والذي أنهى أ ماله في الجمهورية األلةمةانةيةة 
وفي كلمته شكر السيد حسام معروف سعادة السفير  لى جهوده والعمل المشترك فةي 
السنوات األخيرة مع الجمعية ودوره في إنجاح العديد من الفعاليات وال سيما المتعةلةقةة 
بجمهورية مصر العربية، فقد لعب سعادة السفير دوراً ااماً  في انةجةاح زيةارة الةوفةد 
المشتركة إلى مصر مع وزارة الشؤون االقتصادية واإل الم والطاقةة والةتةكةنةولةوجةيةا 

 .9100البافارية في أبريل 

تال ذلك كلمة الشكر التي قدمها الدكتور كريستيان باك من وزارة الخارجية األلةمةانةيةة 
والمسؤول في دائرة شؤون الشرق األوسط والمةغةرب الةعةربةي والةذي شةكةر سةعةادة 
السفير  لى جهوده وتعاونه الملمر في تعزيز العالقات األلمانية المصريةة. بةعةد ذلةك 
شكر سعادة السفير المصري السيد حسام معروف نةائةب رئةيةس الةجةمةعةيةة وأ ضةاء 
الجمعية  لى التعاون الملمر خالل السنوات األخيرة والةتةأكةيةد  ةلةى أاةمةيةة تةعةمةيةق 
العالقات الجيدة بين ألمانيا ومصر وأشار إلى أنه من المهم أن يحدث ذلك فةي جةمةيةع 
المجاالت العملية واالقتصادية واللقافية والسياسية  لى مختلف الُصعد والةمةسةتةويةات. 
بةةعةةد ذلةةك أتةةيةةحةةت الةةفةةرصةةة لةةلةةحةةضةةور والضةةيةةوف الةةكةةرام لةةلةةحةةوار والةةنةةقةةاش فةةي 

 الموضو ات المختلفة .

 تقدم نفسها في هامبورغجمعية الصداقة العربية األلمانية  

 



 

 



 

 

 


