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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 

 تسهيل اللقاءات وتشجع الصداقات

 أهدافنا 
بهدف تطوير التعاون بين المانيا والعالم العربي  لى اسس من الصةداقةة والةتةفةهةم والةلةقةة الةمةتةبةادلةة.  0222تأسست 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
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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 

 0202األلمانية 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  0222والحد 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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 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
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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 السفيرعصام بن إبراهيم بيت المال

 سفير المملكة العربية السعودية 

 

 سعادة السفيرة حنان التاجوري بالساسي

 سفيرة الجمهورية التونسية 

 

 السيد حازم ابراهيم
 القائم باأل مال بعلة جامعة الدول العربية 

 

 

 

 

 سعادة السفير د. مصطفى اديب 

 سفير جمهورية لبنان و ميد السفراء العرب في المانيا 

 سعادة السفير نور الدين عوام

 سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 سعادة السفير نجيب البدر

 سفير دولة الكويت

 سعادة السفير خالد جالل عبد الحميد 

 سفير جمهورية مصر العربية

 

الرئيسنواب   

 من مجلس السفراء العرب



 

 سعادة السيد الكسندر ردوان 

  ضو البرلمان األلماني  ن حزب االتحاد االجتما ي المسيحي

 

 

 

 

 

 سعادة الدكتور نيلس شميد

  ضو البرلمان األلماني  ن الحزب االشتراكي الديمقراطي

 سعادة الدكتور يوهان ديفيد فادفول 

  ضو البرلمان األلماني  ن حزب االتحاد االجتما ي المسيحي

 

 

 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

 

 األستاذ د. أودو شتاينياأ
 مدير مركز دراسات الشرق األوسط وشمال إفريقيا  التابع لمؤسسة ماسيناتا

 

 ماريون يوهانسن 
  ضو مجلس الشيوخ

 )جامعة اوانهايم(
 

 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 بشير فواز الزعبي

 سفير المملكة األردنية الهاشمية  



 

 

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

(0202-0992 ضو سابق  البرلمان األلماني )  

 

لبروفسورة د. أولريكه فرايتاغا  

 واستاذة الدراسات االسالمية (ZMO)مديرة مركز الشرق المعاصر 

 الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح
 وزير داخلية دولة الكويت

الشيخ فواز مشعل الصباح   

مكتب األمن القومي الكويتي     

سعادة السفير عبدهللا عبداللطيف عبدهللا   

 سفير مملكة البحرين

 سعادة السفير نجيب البدر

 سفير دولة الكويت

 سعادة السفيرة  زهور العلوي

 سفيرة المملكة المغربية

 سعادة السفير خالد جالل عبد الحميد 

 سفير جمهورية مصر العربية 

 سعادة السيد جمال علي البرق 

 سفير دولة ليبيا 

العلماء  عبدهللا محمد شريف سعادة السفيرة حفصة  

 سفيرة اإلمارات العربية المتحدة 

 

 البروفسور د. سعد العجمي
 جامعة الكويت

 السيدة د. ابتسام الكتبي
 رئيسة مركز اإلمارات للسياسات

 ابو ظبي
 دولة االمارات العربية المتحدة

 البروفسور د. سعد بن عبدالرحمن بن محمد البازعي
  ضو مجلس الشورى

 المملكة العربية السعودية 

 األستاذ د. بودو هومباأ
وزير المهام الخاصة االتحادي ورئيس مكتب المشتشارية االتحادية األلمانية 

( 0999-0991الحزب الديمقراطي االجتما ي األلماني )  

 السيد يواخيم هورستير
( حزب االتحاد الديمقراطي المسيحي0202-0912 ضو البرلمان األلماني )  

 السيد عمر كركور
 رئيس المجلس االقتصادي السوري األلماني

 الدكتور ايرهارت كورتينج
 الوزير السابق للداخلية والرياضة في برلين

 السيد أيمن مزيك
رئيس المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا   

 الدكتور غونتر موالك
 سفير سابق لجمهورية ألمانيا االتحادية

 السيد راينر بتوك
راينر بتوك االستشارات الدولية   

 السيد شوكت تقال
MIDITEC Datensysteme مدير شركة 

 

 الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني
 المدير التنفيذي لمجمو ة ناصر بن خالد قطر 

 

 هارالد اليبريشت

  ضو البرلمان األلماني السابق  ن الحزب الديمقراطي الحر 

 سعادة السفيرعصام بن إبراهيم بيت المال

 سفير المملكة العربية السعودية 

 سعادة السفير الشيخ عبدهللا بن محمد بن سعود آل ثاني  

 سفير دولة قطر 

 سعادة السفيرعبد المنعم محمد أحمد عثمان البيتي 

 سفير جمهورية السودان 

 سعادة السفيرة حنان التاجوري بالساسي

 سفيرة الجمهورية التونسية

  
 سعادة السفير يوسف بن سعيد بن محمد العامري 

 سفير سلطنة  مان 

 السيد حازم ابراهيم
 القائم باأل مال بعلة جامعة الدول العربية 

 

 السيد احمد علي امين 
 القائم باأل مال سفارة جمهورية العراق 

   
 السيد نبيل الخوايطر

 مدير تطوير األ مال العالمية ،
الطاقة والموارد       Worleyparsons 

 المملكة العربية السعودية 
 األستاذة الدكتورة فيرينا ليبر

مديرة مجمو ة البردى للمتحف المصري للمتاحف القومية في برلين   



 

 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:

 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  022ضيفاً، واي قا ة ملالية إلقامة المعارض والتي يمكن أن تستو ب ما يقارب  02تستضيفها 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 

 

 

 

 

 

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...... 0202النشاطات والفعاليات في العام   



 

 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  0229ال 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  0202ُتنظم 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  0221ُيقدم 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

 



 

 0202  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 خاص مع سعادة الدكتور محمد العيسى

د ت جمعية الصداقة العربية األلمانية وبالتعاون مع المجلس المركةزي لةلةمةسةلةمةيةن 
في ألمانيا إلى حديث ولقاء خاص مع الشيخ الدكتور محمةد الةعةيةسةى، األمةيةن الةعةام 

لةةلةةحةةديةةث حةةول "حةةوار األديةةان فةةي الةةقةةرن الةةحةةادي   لةرابةةطةةة الةةعةةالةةم اإلسةةالمةي،
والعشرين". بحضور العديد من الخبراء وممللين  ن القطا ات السياسية والتعليمةيةة 
والدينية والعلوم تحدث الدكتور محمد العيسى حول الحد من التحيز وبةنةاء الةجةسةور 
بين المجتمعات الدينية المختلفةة، وكةبةح الةتةطةرف وتةعةزيةز وتةوسةيةع الةحةوار بةيةن 

 األديان.

يشغل الدكتور محمد بن  بد الكريم العيسى مةنةصةب األمةيةن الةعةام لةرابةطةة الةعةالةم 
. واو أيًضا رئيس المنظمة اإلسالمية الدولية للحالل. كمةا 0200اإلسالمي منذ  ام 

شغل في وقت سابق منصب وزير العدل في المملكة العربية السعودية. رابطة العالةم 
، ويعةمةل بةهةا 0900اإلسالمي اي منظمة إسالمية دولية غير حكومية تأسست  ام 

 لماء وخبراء دينيون من العديد من البلدان وتةعةتةبةر نةفةسةهةا مةمةلةاًل لةقةافةًيةا وديةنةًيةا 
 للشعوب اإلسالمية. 



 

 

 0202-0202مائة عام لبنان 

تعد الجمهورية اللبنانية واحدة من الدول الرئيسية في المنطقة والتي تتةمةيةز بةالةتةنةوع 
د ت مؤسسة ميسيناتا بالتعاون مةع  0202اإلجتما ي. في الحادي  شر من فبراير 

جمعية الصداقة العربية األلمانية إلى محاضرة للدكتور توماس شيفلر تةحةت  ةنةوان 
"، حةيةث تةحةدث 0202-0902"القدوة أو البناء غير الصحيح؟" مائةة  ةام لةبةنةان 

خاللها الباحث في العلوم السياسية ونائب مدير معهد الةمةشةرق السةابةق فةي بةيةروت 
 ن تاريخ البالد الحافل باألحداث وتحليلها والسيما نظةام الةزبةائةنةيةة )الةمةحةسةوبةيةة( 

 الذي يسود الدولة والمجتمع.

في البداية رّحب األستةاذ الةدكةتةور أودو شةتةايةنةبةاخ مةديةر مةركةز دراسةات الشةرق 
األوسط وشمال إفريقيا في مؤسسة ميسيناتا و ضو مجلةس إدارة جةمةعةيةة الصةداقةة 
العربية األلمانية بةالضةيةوف الةكةرام وقةّدم مةوضةوع األمسةيةة، وأشةار إلةى الةنةظةام 
السياسي متعدد األقطاب في لبنان والذي يعيق  ملةيةات صةنةع الةقةرار ويسةتةنةد إلةى 

 "الصرا ات الهيكلية التي لم يتم حلها بالكامل".

 النظام النسبي والمحاصصة في لبنان

منحت  صبة األمم فرنسا الوالية  لى سةوريةا ولةبةنةان. وفةي ذات   0902في  ام 
. ويعد التركيب السكاني لةلةبةنةان 0922العام تم إ الن لبنان الكبير وأصبح فيما بعد الدولة الحالية  لى البحر المتوسط. ونالت الدولة متعددة الطوائف إستقاللها في العام 

جما ة دينية معترف بها. ومن اذا المنطلق بدء الدكتور توماس شيفلر  محاضرته وأشار إلى أن اإلستةقةالل  فةي لةبةنةان أوجةد نةظةاًمةا  01غير متجانس للغاية إذ يضم 
د بةدرجةة  ةالةيةة مةن لةبةالتناسبًيا وحصًصا )نظام المحاصصة( والذي يقّسم المناصب في الدولة سواًء في الحكومة والبرلمةان واإلدارة وفةًقةا لةلةطةائةفةة. لةذلةك تةتةمةيةز ا
نةاحةيةة أخةرى، يةنةظةر مةن المحاصصة والمحسوبية، واو الشين الذي يتناقض مع مبدأ الجدارة والكفاءة والذي يستند  لى المؤاالت واألداء  ند التعيين في المناصب. 
ا  ةوامةل الةمةحةسةوبةيةة أنةهةإلى بلد األرز بإ تباراا "أرض الحوار" نظراً للتعدد المجتمعي فيها. وقد وصف الدكتور شيفلر العوامل التي تؤلر فةي الةمةجةتةمةع والةدولةة بة

الةقةرار الةمةراةقةة الةتةي يةتةم  صنعالمد ومة دينياً والممولة خارجياً. وأضاف أن النظام  الذي يسوده الفساد والبيروقراطية غير الفّعالة وجهاز الدولة المتضخم و مليات 
ب األموال العامة الةتةي يةتةم تذافيها تأجيل النزا ات أدى إلى تأجيل البت في  القرارات المهمة. إضافة إلى ذلك تعتمد الدولة بشدة  لى تدفق رأس المال الخارجي. فيما 

 الحصول  ليها ن طريق القروض في الدرجة األولى إلى تهدئة التنافسات المحلية.

 اإلحتجاجات واألزمة اإلقتصادية

لةرئةيةسةي لةإلحةتةجةاجةات فةي ب اتعد لبنان واحدة من أكلر الدول مديونية حول العالم وتعاني من أزمة  إقتصادية منذ سنوات  ديدة.  وأشار الدكتور شيفلر إلى أّن المطل
او القضاء  لى الفساد في البالد. وكانت اذه اإلحتجاجات قد إندلعت بعد إ الن الحكومة اللبةنةانةيةة نةيةتةهةا فةرض ضةريةبةة  0209أكتوبر  02لبنان، والتي إنطلقت منذ 

األداء فقةد تةّم تسةريةح ذا  لى إستخدام خدمة الواتس اب. وأظهرت اإلحتجاجات دور الشباب فيها، وإن األداء الحكومي في إنحدار مستمر حيث تألر الكلير من الناس به
وتوجةيةهةهةا الةخةاطةن  بةعةد مة الكلير من العمال وإنخفاض األجور، فضالً  ن الزيادة الكبيرة والنقص في أسعار السلع. وتكمن المشكلة األساسية في إادار األموال العا

( وإنتهت بإتفاق الطائف حيث ظهر اإلنقسام في المجتمع بشكل أ ةمةق.  وبةاإلضةافةة إلةى الةتةمةويةل 0992-0921 اما ) 01الحرب األالية والتي إستمرت  لى مدى 
ن. يةعةد الةنةظةام فعلى سبيل الملال ظهرت سوريا كحاكم وقوة حماية ودول الخليج كةمةمةولةية -الخارجي إل ادة اإل مار فقد ظهرت جهات دولية خارجية فا لة كوسطاء 

الةدول الةتةي تةد ةم لةى اإلجتما ي والسياسي القائم  لى المحسوبية والطائفية، فضالً  ن دور الوسطاء الخارجيين والتمويل الخارجي )القروض الةخةارجةيةة(، إضةافةة إ
 سمة من سمات دولة األرز. -األحزاب المتنافسة في لبنان والتحويالت من الخارج 

 لذا فمن الصعب تغيير اذا النظام ذو الجذور العميقة. ويعد اإلستقرار من خالل الد م المالي شيئاً مؤقتاً ضمن اذا اإلطار. 



 

 تونس في أزمة كورونا 

 

تضع أزمة كورونا الديمقراطية التونسية الشابة وحكةومةة رئةيةس الةوزراء الةيةاس 
أمةام تةحةديةات اةائةلةة  0202الفخفاخ والتي تقود الحكومة في البالد منذ  فبةرايةر 

سيكون لها  واقب إجتما ية وإقتصادية خطيرة  ةلةى الةدولةة الةواقةعةة فةي شةمةال 
إفريقيا. حيث تم إغالق الحدود ووقف الطيران وفرض القيود  لى الحةركةة داخةل 
البالد منذ إنطالق أزمة كورونا. من اذا المنطلق نظمت جمعية الصداقةة الةعةربةيةة 

 بر اإلنترنت تحت  ةنةوان "اةل تةنةجةو  0202أبريل  01األلمانية محاضرة في 
الديمقراطية العربية في تونس من أزمة كورونا؟".  خالل اذه المحاضةرة نةاقشةت 
السيدة أمال سعيدان، رائدة أ مال وخبيرة في التحول الرقمي الوضةع الةحةالةي فةي 
تونس مع كريستيان اانلت خبير الشؤون األوروبية وجواراا الجنوبةيةيةن والشةرق 
األوسط في مؤسسة برتلسمان آلار جائحة كورنا في تونةس. وقةد أدارالةمةحةاضةرة 

  بر اإلنترنت المدير التنفيذي للجمعية بيورن انريش.

 

 تقرير من تونس -الوضع الحالي في تونس 

 

أن الةنةاتةج الةمةحةلةي  ًيةاأمال سعيدان والتي شاركت في المحاضرة من تونس تحدلت في البداية حول آلار أزمة كورونا  لى اإلقتصاد التونسي. حيث يعتقد الخبةراء حةالة
بالمائة، وحسب الخبيرة التونسية فإن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة لن تنجو من اذه األزمة. و لى وجه الةخةصةوص،  02اإلجمالي سينهار بنسبة تصل إلى 

الةمةصةابةيةن بةفةيةروس اص توقف قطاع السياحة المهم في اإلقتصاد التونسي، فمن المتوقع أن ترتفع البطالة والفقر بشكل ملحوظ في البالد. ومع ذلةك، فةإن  ةدد األشةخة
عةيةدان األزمةة بةأنةهةا ت سةكورونا منخفض نسبًيا مقارنة مع الدول األخرى، حيث يتقبل السكان إلى حد كبير تدابير الحماية الصحية التي تقوم بها الحكومة. كةمةا وصةفة

ة وأن يةكةون اةنةاك زمةد وة لإلستيقاظ، وأوضحت أنه من المهم مواصلة التحول الرقمي في مجاالت األ مال والحكم والتعليم. فهناك أمل في أن يتةعةلةم الةنةاس مةن األ
محتاجين والةمةتةضةرريةن لل تسريع في  مليات التحول الرقمي. في الوقت الحالي، اناك بالفعل تطورات وا دة في اذا المجال، فعلى سبيل الملال في مجال الدفع الرقمي

، تةجةري يةاقمن األزمة. باإلضافة إلى ذلك، يمكن مالحظة إقامة شبكات تواصل أفضل بين مختلف أصحاب المصلحة في قةطةاع األ ةمةال والةمةجةتةمةع. وفةي اةذا السة
 ا. رونمحادلات أيًضا بين خبراء التحول الرقمي ووزارة الشؤون الرقمية التونسية من أجل مواصلة الزخم الحالي للتحول الرقمي حتى بعد أزمة كو

 

ر وغةيةراةم لةتةطةويةر يةوتةاناك موجة كبيرة من التضامن والتعاون في مواجهة اذه األزمة فقد تّم بالفعل تنفيذ أحداث الهاكالون "او لقاء يةجةتةمةع فةيةه مةبةرمةجةو الةكةمةبة
اآلن شةامةالً ومةمةكةنةاً تةى البرمجيات" إليجاد حلول لألزمة ولربط األفكار والمشاريع. ومع ذلك لم يكن التدريس الرقمي  أو التدريس  ن بعد في المدارس التةونسةيةة حة

 لجميع الطالب، لذا فقد إنتهى العام الدراسي مبكًرا.

 

 كورونا يعزز التحديات الهيكلية لتونس

 

د مت ألمانيا واإلتحاد األوروبي العةمةلةيةات اإلنةتةقةالةيةة فةي  0200أوجز كريستيان اانلت في البداية التطورات اإليجابية في تونس منذ بدء المرحلة اإلنتقالية. فمنذ  ام 
لةتةونةس. وأشةار اةانةلةت لةي تونس بشكل مكلف في جميع المجاالت. وفي األزمة الحالية يقدم اإلتحاد األوروبي ومؤسساته باإلضافة إلى صندوق النقد الدولي الد م المةا

إلى الةمةجةتةمةع الةمةدنةي الةقةوي، فة إلى العديد من التطورات اإليجابية ملل: الحريات المضمونة دستورًيا واإلنتخابات الحّرة والنزيهة والديمقراطية المرتبطة بها، باإلضا
الداخلية فةي تةونةس  ةلةى  راتوالذي يلبت أيًضا أنه قوي جًدا في األزمة الحالية. كما ظهر أامية التماسك األسري القوي في األزمة. وأشار كريستيان اانلت إلى التطو
 شاركة الدولية. الممختلف المستويات السياسية واإلجتما ية، إضافة إلى العالقة الوليقة للبالد مع اإلتحاد األوروبي والسوق الداخلية لإلتحاد األوروبي و

آطار اذه األزمة قةد تةؤلةر في و لى الرغم من العديد من التطورات اإليجابية، ال تزال اناك تحديات ايكلية رئيسية مهددة بالعواقب السلبية ألزمة كورونا. فالتطورات 
في المائة من ميزانية الدولة  لى خةدمةات الةديةن الةعةام،  01 لى إرتفاع الدين العام ومعدل التضخم وكذلك  جز صناديق الضمان اإلجتما ي. بينما تنفق تونس بالفعل 

في المائة أخرى. كما أدت األزمة إلى خسائر كبيرة في الوظائف في قطاع السةيةاحةة  01وتعتقد معااد البحث التونسية أن جائحة كورونا ستزيد من  بء الديون بنسبة 
في المائة، مع  واقب إجتما ية وإقتصادية كبيرة. إضافة إلى ذلك فأن العديد من الةنةاس فةي الةبةلةد  21وفي إنتاج الصادرات. بناًء  لى ذلك يمكن أن ترتفع البطالة إلى 

وفةرنسةا وإسةبةانةيةا يا يعملون في القطا ات غير الرسمية وكعمال مياومة، واو األمر الذي سيؤدي إلى تألرام بشكل خاص بسبب اإلغالق. كما سيؤلر الوضع في إيطال
ضةح مةن اةذه االزمةة وا  لى تحويالت العمال والمهاجرين التونسيين. ونظًرا للعالقات اإلقتصادية الوليقة لتونس مع اإلتحاد األوروبي، فسيعتمد خروج تةونةس بشةكةل

صةادي فةي أوروبةا قتة لى كيفية خروج منطقة اليورو من أزمة كورونا. كما سوف تتسبب سالسل التوريد المترابطة في معضالت كبيرة في تونس إذا توقف اإلنتاج اإل
 لفترة طويلة.



 

 

أفةكةار إدارتةه لةحةل  0202قّدم الرئيس األمريكي دونالد ترامب فةي أوائةل  ةام 
الصراع في الشرق األوسط  فيما يسمى بــ "صفةقةة الةقةرن". مةن اةذا الةمةنةطةلةق 

مةايةو  2نظمت جمعية الصداقة العربية األلمانية مةحةاضةرة  ةبةر اإلنةتةرنةت فةي 
للدكتورة موريل أسةيةبةورغ، زمةيةلةة مةجةمةو ةة أبةحةاث الشةرق األوسةط  0202

وأفريقيا لمؤسسة العلوم والسياسة حول "صفقة القرن األمريكية ومستقبةل  ةمةلةيةة 
السالم في الشرق األوسط ". كانت اذه المحاضرة  بر اإلنترنت جزًء من سلسلةة 
محاضرات الجمعية "ال السالم فةي الشةرق األوسةط مةمةكةن؟" وأداراةا الةمةديةر 

 التنفيذي للجمعية السيد بيورن انريش.

 العناصر السياسية واإلقتصادية لخطة ترامب

في بداية المحاضرة أشارت الدكتورة موريل أسيبورغ إلى أن ما يسمى بـ "صفةقةة 
القرن" تتألف من مكونين: جزء إقتصادي، وتم تقديمه في دولة البحرين في يونيةو 

 09، وجزء سياسي، قدمه الرئيس ترامب وفةريةقةه لةلةشةرق األوسةط فةي 0209
. ويتضمن الجزء السياسي، والذي تمت صياغته  لى تسوية الةنةزاع 0202يناير 

اإلسرائيلي الفلسطيني بشكل شامل ونهائي فةي الةمةنةطةقةة. وبةنةاًء  ةلةى الةتةسةويةة 
السياسية للصراع، فإن المكون اإلقتصادي للصراع يةجةب أن يةوفةر إسةتةلةمةارات 

يتم إزالةتةه. ومةن س مليار دوالر أمريكي في فلسطين والمنطقة. وذكرت المتحدلة أنه إذا تم تنفيذ الخطة، فإن واقع الدولة الواحدة سيستمر، وأن حل الدولتين 12بحوالي 
وارد المنصوص  ليهةا فةي المخالل العديد من األمللة والتي تشير إلى محاولة إلغاء حل الدولتين فقد أظهرت الخطة السيطرة اإلسرائيلية  لى الحدود والمجال الجوي و

مني الوحيد في المنطةقةة بةأكةمةلةهةا. األالخطة وأن سيادة الدولة الفلسطينية مقيدة بشدة وأن الدولة بالمعنى الدقيق للكلمة لم ُتمنح للفلسطينيين. وستكون إسرائيل اي الفا ل 
٪ من الضفة الغربية إلسرائيل. وأظهرت الخطة األراضي الفلسطينية منطقة غير متماسكة ومتبا دة، إضافةة إلةى ذلةك 22كما تضفي الخطة الشر ية  لى ضم حوالي 

تي ستتم خةالل الةمةرحةلةة ال تنص الخطة  لى مقايضة األراضي، واو األمر غير العادل نو ًيا وكمًيا. وتنص المبادرة بعد ذلك  لى تدابير بناء اللقة ومفاوضات السالم
 اإلنتقالية.

 موقف أوروبا من صراع الشرق األوسط

كما تحدلت جامعة الةدول  طة.أشارت الدكتورة موريل أسيبورغ إلى أن "صفقة القرن" تتجاال تقريباً المصالح الفلسطينية، وقد رفضت القيادة الفلسطينية  لى الفور الخ
طينيون فةي الةمةفةاوضةات فلسالعربية ضد الخطة. ومن الواضح أن اذا ليس أساساً للتسوية السلمية وإنه يتعارض مع مبادئ القانون الدولي ويتخلف  ن كل ما وِ د به ال

خةشةى أن تةكةون ث تةالسابقة. وأ ربت الدكتورة موريل أسيبورغ  ن قلقها البالغ من أن المبادرة سوف تشكل  نصر حاسم في مستقبل الصراع في الشرق األوسط، حي
 نزاع المشترك.ال اذه اي النقطة المرجعية للمفاوضات وتحديد المواقع في المستقبل، وإن الو د بضم األراضي يطّبق  لى الفور وليس بعد اإلتفاق  لى تسوية

ريةحةات تصة خالل المناقشة التي تضمنتها المحاضرة أشارت الدكتورة أسيبورغ إلى  دم وجود إجماع أوروبي مّوحد حةول اةذا الةمةوضةوع،  ةلةى الةرغةم مةن وجةود
قرن"، إالّ أنةه ال واضحة من مملل اإلتحاد األوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل والدول األ ضاء بشكل فردي والتي إنتقدت فيها خطط ضم األراضي في "صفقة

جةذريةة مةن اإلتةحةاد  اإلتحاد األوروبي. اذا النهج إشكالي يخلق اإلنطباع بةأنةه ال يةتةوقةع إتةخةاذ تةدابةيةر أو ردود فةعةل في لم يتم إصدار بيان مشترك للدول األ ضاء
ولي، ومةع ذلةك، فةال الداألوروبي. وينبغي  لى اإلتحاد األوروبي أن يوضح أن  مليات ترسيم الحدود من جانب واحد غير معترف بها واو األمر الذي ينتهك القانون 
الخةطةة. لةذا يةجةب   لىيوجد إتفاق موحد داخل اإلتحاد األوروبي تجاه خطة ترامب. ومن المهم بذل كافة الجهود ووقف كافة اإلجراءت التي يمكن أن تضفي الشر ية 

 أال تعتبر اللجنة الربا ية للشرق األوسط المبادرة كأساس للمفاوضات بين األطراف المختلفة.

 خطة ترامب ومستقبل الصراع في الشرق األوسط 



 

نظمت جمعية الصداقة العربية األلمانية بالتعاون مع مؤسسة ماتسينةاتةا مةحةاضةرة 
 بر اإلنترنت تحت   نوان "المجتمع المدني ومستةقةبةل الشةرق األوسةط" تةحةدث 
خاللها األستاذ الدكتور أودو شةتةايةنةبةاخ،  ضةو مةجةلةس إدارة جةمةعةيةة الصةداقةة 
العربية األلمانية ورئيس مركز دراسات الشرق األوسط التابع لمؤسسة ماتسيةنةاتةا. 
حيث أكد األستاذ الدكتور أودو شتاينباخ خالل اذه المحاضةرة بشةكةل خةاص الةى 
الحاجة لشراكة وليقة بين أوروبا والةدول الةعةربةيةة الةمةجةاورة وأكةد  ةلةى الةدور 

 المركزي للمجتمع في المنطقة ومشاركته المدنية الهامة.

 الدور الهام إلشراك المجتمع المدني

أشةةار الةةمةةتةةحةةدث فةةي الةةبةةدايةةة إلةةى أن قةةرارات مةةؤتةةمةةر بةةاريةةس لةةلةةسةةالم  ةةام 
كان لها تألير كبير  لى أوروبا والشرق األوسط. وبينمةا سةقةطةت  0909/0902

أوروبا بسر ة في كارلة كبرى، كان لها آلاًرا مز ز ة لإلستقةرار  ةلةى الةمةدى 
الطويل في الشرق األوسط. ومن أجل الخروج من ذلك  الةوضةع الصةعةب، كةان 
للناس في المنطقة والسيما إلتزامهم تجاه المجتمع المدني دوراً حاسماً في التةعةامةل 
مع العديد من األزمات، فعلى سبيل الملال أشار الةمةتةحةدث إلةى الةتةطةورات الةتةي 
أ قبت اللورة في تونس كنموذج، إذ رافقت الجهات الفا لة في المةجةتةمةع الةمةدنةي 

لةتةي طةالةبةت بةالةديةمةقةراطةيةة ى االعملية اإلنتقالية وشكلتها بشكل حاسم. وقال شتاينباخ إن البالد لن تكون في مكانها اليوم بدون منظمات المجتمع المدني. حيث أن الةقةو
منتشرة ولها إيقا ات وخصائص مختلفة في كل بلد  لةى حةدى. فةبةيةنةمةا كةانةت  0200/0200والتغيير والكرامة جاءت من المجتمع نفسه. لقد كانت اإلضطرابات في 

النةظةام السةوري  طرةالمرحلة اإلنتقالية في تونس ناجحة، أدت اإلضطرابات في سوريا إلى حرب أالية. وقد تطورت في بعض الحاالت في المناطق التي ال تخضع لسي
حوار إجةتةمةا ةي وا ةدة قةد ية إلى نوع من الحكم الذاتي لعبت فيها منظمات المجتمع المدني دوراً ااماً. سيناريو ممالل لذلك ما حدث في اليمن، فعلى الرغم من أن  مل

دور مةركةزي، بةمةا عةب تطورت اناك في البداية بعد سقوط  لي  بد هللا صالح األ أن الوضع تطور إلى حرب أالية طويلة األمد، ومع ذلك، يواصل المجتمع المدني ل
 في ذلك أيضا الشراكة مع المنظمات اإلنسانية في البالد.

 الشراكة األوروبية مع منطقة الشرق األوسط

ب أقةرب مةا يةكةون لةعةرأكد شتاينباخ أنه يجب  لى أوروبا تحت أي ظرف من الظروف  دم التخلي  ن  المنطقة. ويكاد الحال الذي يتعايش به األوروبيين وجيرانهم ا
فقد تلقت منظمات المجتمع المدنةي فةي شةرق ووسةط أوروبةا د ةًمةا  0919إلى الجلوس في نفس القارب. فعلى سبيل الملال وبالنظر إلى اإلضطرابات في أوروبا  ام 

وروبةا داخةلةًيةا يةمةكةن ا أكبيًرا. ومن اذا المنطلق كان الناس في الشرق األوسط في ذات الوقت يأملون في مزيد من الد م من أوروبا وأوضح أن النجاحات التي حققتةهة
لةهةا لةيةكةون لةهةا  دوراً أكةبةر  ورةتوقعها خارجياً ايضاً. كما إنتقد شتاينباخ إنتقال أوروبا إلى الوضع الهامشي ود ا إلى شراكة وليقة بين أوروبا والدول العربية المةجةا

 وأقوى في المنطقة. 

 المجتمع المدني ومستقبل الشرق األوسط 



 

 

في الوقت الذي تهيمن فيه أزمة كورونا حالًيا  لى الةجةدل الةعةام، ال يةزال الةنةزاع 
السوري في  امه العاشر وال تظهر في األفق نهاية قريبة لهذا الصراع. ومن أجةل 
تسليط الضوء  لى الوضع الحالي وتقديم لمحة  ن سيناريواات الحلول المحتمةلةة، 

مةايةو  09نظمت جمعية الصداقة العربية األلمانية بالتعاون مع مؤسسة كانةديةد فةي 
ندوة  بر اإلنترنت  تحت  نوان "مستقبةل سةوريةا ودور أوروبةا" تةحةدث  0202

خاللها  الدكتور ناصيف نعيم، الباحث القانوني ومدير البحوث بةمةجةمةو ةة زيةنةيةت 
للدراسات ومستشار مجمو ة زينيت  والباحث دانيال جيرالش رئيس تحرير مجلةة 
الشرق األوسط زينيت  ومدير منظمة كانديد. وقد أدار الندوة  بر اإلنترنت المةديةر 

 التنفيذي للجمعية السيد بيورن انريش.

بالنظر إلى األشهر القليلة الماضية، فقد أشار دانيال جيرالش إلى أن إاتمام وسةائةل 
واو تطور مةقةلةق ذلةك  -اإل الم بالصراع السوري قد إنخفض بشكل كبير مؤخًرا 

أّن الصراع في سوريا واحد من أكلر األزمات تدميراً في الةمةاضةي الةقةريةب. وقةد 
لعبت ألمانيا دوًرا محدودا في مسألة حل الةنةزاع مةنةذ الةبةدايةة. أمةا  ةلةى مسةتةوى 
اإلتحاد األوروبي فقط كان اناك بعض المرونة فةي الةمةمةارسةات فةي اةذا السةيةاق 
والذي يمكن أن يفسر كنوع من حماية المصالح اإلستراتيجية. وفي الةوقةت الةرااةن 
فإن الوضع السياسي بحاجة ماسة إلةى الةتةحةرك مةن أجةل الةوصةول إلةى الةحةلةول 

تعلق بالجهات الفا ةلةة ا يالشاملة. و لى الرغم  من اإلفتراض بأن الجيش السوري قد أنهى الصراع العسكري، فإن التحدي األكبر اآلن او صنع السالم في سوريا. وفيم
طق الشماليةة مةن سةوريةا مناالخارجية المعنية، فقد لبت أن تركيا ستظل ال باً رئيسياً  لى المدى الطويل في المنطقة، واي بصدد "خلق حقائق  لى أرض الواقع" في ال
الجانب السةوري بةمةا يةكةاد دى مع إدخال األنظمة اإلدارية التركية والتعليم المدرسي وإستقرار المجمو ات السكانية. واو األمر الذي يؤدي إلى إيجاد نوع من الشعور ل

وضةاع والةظةروف األيطلق  ليه "سياسة اإلحتالل العلماني الجديد". ومن جانب الحكومة السورية فأن األوضاع المحةلةيةة تةلةعةبةت أيًضةا دوًرا مةهةمةاً، حةيةث تسةتةخةدم 
قضية الصةراع السةوري،  في الخارجية كوسيلة من أجل اإللهاء  ن المشاكل الداخلية. كما تعد روسيا أحد أام الال بين السياسيين في سوريا وتمتلك العديد من الخطوط

القول بأنه ال تةوجةد قةوة كن حيث يعتقد جيرالخ ان روسيا تسعى إليجاد المخارج المناسب لحّل األزمة السورية، ولكن اناك تنافر متكرر بين األسد وبوتين. وبإيجاز يم
الجهةات الةفةا ةلةة اإلقةلةيةمةيةة بت سياسية حقيقية للجهات الخارجية الناشطة في سوريا حالًيا. حيث تضع الواليات المتحدة حالًيا أولويات أخرى لسياستها الخارجية، وقد لع
المنةطةقةة والةذي يةنةظةر إلةيةه في ملل دول الخليج دوًرا لانوًيا فقط في الوضع القائم. ونظراً لهذا الوضع الراان فإن اناك إمكانات كبيرة ألوروبا للعب دور نشط ومبدع 

ا  ةن الصةراع بسةبةب جةدً من الجانب السوري بشكل فا ل ويمكن بناء اللقة  ليه. ومع ذلك، ال تزال السياسة الخارجية األوروبية المشتركة في الةوقةت الةحةالةي بةعةيةدة 
 اإلختالف في المصالح. 

الفةئةات اإلجةتةمةا ةيةة  ظوروكما او الحال  ند جيرالش فقد أوضح الدكتور نعيم أنه  ند تحليل الوضع وصياغة السياسة األلمانية بشأن سوريا، فإنه يجب  دم تجاال من
مةل ذلةك أيًضةا يشة والسكان، إضافة إلى ذلك يجب أن يكون بناء العالقات مع المجتمع )المدني( مكوًنا مركزًيا في أي إستراتيجية، و ةلةى وجةه الةخةصةوص، يةجةب أن

زولةة الةتةي ال تةتةلةقةى أي لمةعةالمعارضة في المنطقة الحكومية، والتي تم تجاالها كليًرا. واو األمر الذي من شأنه أن يقلل من روايات النظام التي ترسم صورة سوريا ا
 الحل الدائم. او مسا دات خارجية. فضالً  ن ذلك فأنه ال يجب للوضع الراان المتعلق بالنازحين اإلستمرار بما او  ليه، وأن يصبح موضوع التسوية المؤقتة

مةرار فةي الةوجةود كةدولةة مةا ستةواشار الدكتور نعيم إلى أن سوريا في مفترق طرق حالًيا، وأن السؤال القائم او: ما إذا كانت الدولة السورية قادرة  لى التماسك أو اإل
وحةدة لةهةذا الصةراع. ل مةقبل الحرب. وقد أظهرت المناقشات مع ممللي المجمو ات المختلفة التي تشكل السكان المحليين الحاليين في سوريا أنه ال تةوجةد حةالةًيةا حةلةو
مةكةن أن يةكةون اةنةاك  يةفهناك الكلير من المناقشات حول إستمرار محتمل لعملية جنيف، في حين تم قبول الوضع الراان في إدلب إلى حد كبير. واذا يشير إلى أنةه ال

شةات والةمةقةتةرحةات نةاقسوى الحل السياسي لهذا الصراع. ومع ذلك يعتقد الدكتور نعيم إن الحل الدستوري الخارجي سوف يملل مشكلة. ويمكن أن يكون للمزيد من الةمة
ومةا تةزال اةنةالةك  بةه.المكلفة دوراً في إيجاد حلول للصراع وتوزيع السلطة ويمكن أن يكون النموذج العراقي في توزيع السلطة  لى شكل مجلس رئاسي مةلةالً يةؤخةذ 

ة والسيةاسةيةة والةعةسةكةريةة اةي اديالعديد من القوى األقليمية والمحلية التي تلعب دوراً في الصراع واو األمر الذي يزيد من تعقيده ويمكن اإل تقاد أن المتطلبات اإلقتص
تةظةار دون الةبةدء فةي إلنةاألسس التي يجب أن تؤخذ بعين اإل تبار  ند إيجاد أية مناقشات أو حوار فيما يعد العمل السياسي مةطةلةبةاً رئةيةسةيةاً لةحةل اةذا الصةراع وإن ا

حةة لةحةل الصةراع فةي واضةالمشاورات والحوار لن يؤدي إالّ إلى مزيد من تعقيد األزمة. في نهاية اللقاء أكد جيرالش  لى أامية صياغة أاداف سياسية وإستراتيجةيةة 
 سوريا مع إيجاد خطة واضحة ممكنة التنفيذ،  لذا د ا بشكل خاص إلى تحليل وفهم أفضل للعالقة بين الحكومة والمجتمع المدني.

 الصراع السوري ودور أوروبا 



 

تطرح العواقب السياسية الجيواستراتيجية واإلقتصادية لجائحة كورونا العديد من 
التحديات الكبيرة للعالقات بين أوروبا ومنطقة الخليج العربي، ولكنها تتيح في 
الوقت نفسه العديد من الفرص لتوسيع أطر التعاون بين الطرفين  لى مختلف 
المستويات. من اذا المنطلق ناقش خبراء السياسة الخارجية ممللة بالمدير 
التنفيذي لمجمو ة مراقبة الخليج العقيد ركن متقا د الدكتور ظافر العجمي 
وسعادة السفير السابق و ضو مجلس إدارة جمعية الصداقة العربية األلمانية السيد 
برند موتزيلبورج  وضمن اللقاء الخاص للجمعية والذي  قد  بر اإلنترنت في 

تحت  نوان "الحاجة إلى تعاون أ مق بين دول مجلس التعاون  0202مايو  01
الخليجي وألمانيا / اإلتحاد األوروبي في  الم يواجه تحديات جائحة كورونا 
وإنهيار أسعار النفط" آلار جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط  لى السياسات 
واإلقتصاد العالمي والدور المستقبلي لإلتحاد األوروبي ودول الخليج. في حديلهما 
أشار الدكتور العجمي وسعادة السفير موتزيلبورج إلى أن ألمانيا واإلتحاد 
األوروبي ُينظر إليهما اآلن بإ تباراما ال بين جديدين في منطقة الخليج وشددا 
 لى أامية التعاون المكلف في مجاالت ملل الصحة والبحوث العلمية والطاقة 

ة تعزيز التعاون اميواألمن. ومن اذا المنطلق يجب النظر إلى األزمة بأنها فرصة ود وة إلى توسيع الشراكة والتعاون بين الطرفين حيث أظهرت جائحة كورونا أ
 متعدد األطراف في مواجهة األزمات.

ر اذا اللقاء المدير التنفيذي أدافي نهاية اللقاء أتحيت الفرصة للمشاركين من القطا ات المختلفة السياسية والعلمية واإلقتصادية من تبادل األفكار مع المتحدلان. وقد 
 للجمعية السيد بيورن انريش. 

لقاء جمعية الصداقة العربية األلمانية الخاص حول العالقة بين اإلتحاد األوروبي 
 ودول مجلس التعاون الخليجي 



 

 

، اندلعةت مةرة أخةرى 0202أغسطس  2بعد االنفجار المدمر في مرفأ بيروت في 
احتجاجات وأ مال شغب كبيرة في لبنان و ادت الد وات إلى  إصةالحةات بةعةيةدة 
المدى. واو االمر الذي ادى إلى  استقالة رئيس الةوزراء حسةان ديةاب وحةكةومةتةه 
وتم الد وة إلى  انتخابات جديدة. إضافة إلى ذلةك فةإن اقةتةصةاد الةبةالد يةعةانةي مةن 
وضع متدني جدا إلى  جانب وباء كورونا والذي ادى إلى  أزمة إمدادات كبيرة فةي 

تسلم سفيةر لةبةنةان السةابةق فةي ألةمةانةيةا الةدكةتةور  0202أغسطس  20لبنان. وفي 
مصطفى أديب رئاسة الوزراء في لبنان حيث يةواجةه تةحةديةات صةعةبةة ومةخةتةلةفةة. 
كانت التطورات الحالية في لبنان والسؤال حول كيفية تقديم ألمانيا الد م للبةنةان فةي 
الظروف الحالية محور اللقاء الذي نظمته جمعية الصداقة العةربةيةة األلةمةانةيةة  ةبةر 

تحت  نوان "لبنان في أزمة: كيف يةمةكةن أللةمةانةيةا  0202سبتمبر  2االنترنت في 
د م البلد واإلصالحات الالزمة؟" حيث تحدث الدكتور نيلس شميد المةتةحةدث بةاسةم 
السياسة الخارجية للمجمو ة البرلمانية للحزب الديمقةراطةي االجةتةمةا ةي األلةمةانةي 
و ضو مجلس إدارة جمعية الصداقة العربية األلمانية، وروبةرت تشةاتةرجةي نةائةب 
رئيس تحرير موقع زينيت. وقد أدار اةذا الةلةقةاء السةيةد بةيةورن اةنةريةش، الةمةديةر 

 التنفيذي لجمعية الصداقة العربية األلمانية.

 لبنان مهم جدا للسياسة الخارجية األلمانية

هةمةة الةيةونةيةفةيةل فةي لةبةنةان مةنةذ ي مةفي البداية  أكد الدكتور شميد أن لبنان كان منذ فترة طويلة في بؤرة السياسة الخارجية األلمانية، فعلى سبيل الملال تشارك ألمانيا ف
مةر الةذي يةعةطةي لةهةا اال سنوات طويلة. اضافة إلى  ذلك تعد لبنان دولة متعددة الطوائف واألديان مع نظام ديمقراطي  في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيةا، واةو

 أامية خاصة. كما أظهر البلد وشعبه مراًرا وتكراًرا تضامناً كامالً  مع الالجئين واستقبالهم. 

دة ود م الر اية الصةحةيةة تعاوقال النائب إنه  لى خلفية التفجيرات التي شهداا ميناء بيروت وأزمة كورونا، ينبغي أن يكون التركيز األول للمسا دات الطارئة  لى اس
يةتةعةلةق بةإ ةادة إ ةمةار  يةمةاوالخدمات الصحية، باإلضافة إلى  ذلك، يجب التأكيد من استمرار دخول واردات األدوية إلى  البالد  لى الرغم من األزمة االقتصاديةة. وفة

الةمةسةا ةدة الةمةالةيةة  ربةطأحياء بيروت المدمرة من االنفجار فقد اشار  الدكتور شميد أنه يجب إشراك المجتمع المحلي  في  ملية التةخةطةيةط وإ ةادة الةبةنةاء. لةذا يةجةب 
الةمةزيةد مةن الةفةرص  يةيةنبالشروط. ومن المهم مأسسة الهياكل الجديدة في النظام السياسي الذي يتميز بالمحسوبية من أجل إ طاء النشطاء السياسيةيةن والسةكةان الةمةحةلة

 للمشاركة. اال ان قضية إصالح النظام السياسي في لبنان تبقى مهمة لبنانية داخلية.

 الشفافية واإلصالحات مهمة للحصول على المنح

بطت المسا دات الخةارجةيةة ارتاحد الجوانب االخرى المهمة او تحديث إمدادات الطاقة في البالد، حيث يمكن للشركات األلمانية واألوروبية أن تلعب دوًرا في ذلك. لقد 
ناء المسا دات الطارئة. لةذا يةجةب ستلالمالية ارتباطا وليقا بوضع الدولة اللبنانية. ونظراً لوضع الدولة المتعسر، فان اناك قيود قانونية  لى الد م المالي طويل األجل با

لةدولةة، فةإن اةنةاك ي ا لى الحكومة اللبنانية توضيح اذا السؤال مع المؤسسات الدولية ملل صندوق النقد الدولي في أسرع وقت ممكن. وفي ضوء الفساد المستشةري فة
 ةدات الةدولةيةة صةعةب مةسةاحاجة ماسة للتغيير والسيما في الطبقات السياسية. دون الشفافية واإلصالحات في ميزانية الدولة والشؤون المالية، سيكون الحصول  لةى الة

 للغاية ومن المهم مسا دة السكان بسر ة، ولكن في الوقت نفسه  مواصلة الضغط  لى الطبقات السياسية إلجراء اإلصالحات.

 العديد من نقاط االنطالق لإلصالحات والتغييرات

انةخةفةضةت قةيةمةة  رج،في حديله ركز روبرت تشاترجي كذلك  لى األزمة المصرفية في البالد المستمرة منذ شهور. ففي حين تم نقل لروات ضخمة من البلد إلى  الخةا
الةتةدفةقةات الةنةقةديةة فةي  فةي المدخرات واحتياطيات المعاشات التقا دية للعديد من المواطنين بشكل كبير. وسيكون من المهم ا طاء المزيد من شفافية الحسابات والتحكةم
يدة للبنان  ةنةدمةا يةتةعةلةق ل جالحسابات الخارجية واو االمر الذي يمكن ان يلعب االتحاد األوروبي دوراً مهما به، اضافة إلى  ذلك سيكون االتحاد األوروبي نقطة اتصا

بةأكةمةلةه وبةنةاء كةل شةيء مةن  ظاماألمر بإدخال اللوائح والمعايير األمنية في اال مال المصرفية. وفيما يتعلق بالنظام السياسي فقد اشار شاترجي أنه "ليس  ليك قلب الن
ا مهًما، حيث ان اإلصةالحةات أمرً جديد".فهناك العديد من نقاط االتصال لإلصالح والتغيير. فعلى سبيل الملال  يعد إصالح القانون االنتخابي وإصالح الدوائر االنتخابية 

كةلةيةر مةن األحةيةان  في انا يمكن أن تزيد من فرص المرشحين المستقلين والبدالء. المشكلة الكبرى في لبنان اي أن صانعي القرار المهمين ال يشغلون مناصب رسمية
 تهم الخاصة.سلطاال انهم يمارسون نفوذام من خلف الكواليس. فضالً  ن ذلك سيكون لدى التكنوقراط في الحكومة مهمة صعبة، حيث ال يمتلكون  ادًة قا دة ل

م والنشاط السياسي. كمةا لةفةت لعللكن وجد أن لبنان لديه أفضل الشروط إل ادة تشكيل نفسه، حيث يوجد في البالد العديد من الجامعات المتميزة وتشكل حالًيا رابطاً بين ا
ر بشكل نهائةي. اةذا فجاشاترجي االنتباه إلى  مشكلة رفض شركات التأمين حالًيا دفع تعويضات  ن األضرارالناتجة  ن االنفجار في بيروت قبل توضيح سبب ذلك االن

أوضةح  ا،النهج يخلق مشكلة كبيرة للسكان ويصب في أيدي المضاربين  لى الممتلكات. سيكون من المهةم ألاةالةي بةيةروت أن يةتةلةقةوا مةخةصةصةات تةجةسةيةر. وأخةيةرً 
 األوروبي.  حادالمتحدلون أنه من المهم العمل  لى د م  لبنان  لى المدى الطويل، كما تم التأكيد  لى التضامن الكبير مع لبنان من قبل ألمانيا واالت

 كيف يمكن أللمانيا أن تدعم لبنان؟



 

تؤلر آلار تغير المناخ بشكل خاص  لى منطقة الشرق األوسط. حيث االرتفاع 
الشديدة في درجات الحرارة ونقص المياه والجفاف والتي تضرب المناطق ذات 
النمو السكاني الكبير. باإلضافة إلى التحديات الرئيسية التي تواجهها شعوب الدول 
العربية تواجه تلك الدول كذلك تدا يات أمنية كبيرة من  ملية تغير المناخ. 
بالتعاون مع جمعية السياسة األمنية  قدت جمعية الصداقة العربية األلمانية في 

محاضرة  بر اإلنترنت تحت  نوان "تغير المناخ و واقبه  0202سبتمبر  02
 لى السياسة األمنية في الشرق األوسط". حيث تحدلت الدكتورة كيرا فينك من 
معهد بوتسدام لبحوث تألير المناخ و ستيفان لوكاس محاضر في جامعة يينا 
ومحاضر زائر في أكاديمية اإلدارة للقوات المسلحة. وقد أدار اذا اللقاء السيد 

 بيورن انريش، المدير التنفيذي لجمعية الصداقة العربية األلمانية.

في البداية قدمت الدكتورة كيرا فينك لمحة موجزة  ن التغير المناخي وتطور 
درجات الحرارة العالمية. حيث شملت تركيز لاني أكسيد الكربون وزيادة متوسط 

اآللار المناخية الملحوظة زيادة حرائق الغابات وندرة المياه والجفاف الشديد.  
ة الشديدة ونقص الغذاء جويومن المالحظ أن التأليرات الناتجة  ن التغير المناخي تتزايد بشكل مطرد، واو االمر الذي يؤدي إلى مخاطر أمنية كبيرة ملل الظواار ال

 ط.احتمالية خلق نزا ات والسيما في المناطق او "البؤر الساخنة" والتي تشمل أيضا منطقة الشرق األوس وزيادة نسبة الفقر مما يؤدي إلى تزايد

 تغير المناأ كعامل إضافي في الصراع 

رية. واشارت إلى لحضأوضحت المتحدلة كذلك أن تغير المناخ يرتبط بالنزا ات المحتملة  لى الموارد ويؤدي إلى نزوح جما ي من الريف أو الهجرة إلى المراكز ا
تطورات إلى توترات ال سوريا كملال  لى ذلك حيث ألر الجفاف المدمر  لى وسائل العيش في المناطق الريفية واو االمر الذي أدى إلى الهجرة للمدن. لقد أدت اذه

الستبدادية والمجزأة  رقياً ل اواحتجاجات كبيرة في سوريا  واجهتها الحكومة بعد ذلك بالعنف. يعد تغير المناخ  امالً إضافًيا في النزا ات العنيفة  والسيما في الدو
آلية ادارة التطور ة ووالتي ال توجد لديها آليات لتحقيق التوازن بين المصالح. ومع ذلك فإن تألير المناخ  لى الصراع يعتمد بشكل كبير  لى السياقات المحلي

ر إلى انه في المستقبل سيحل اشاالحضاري والنمو في تلك الدول.بدوره أشار ستيفان لوكاس إلى أن التأليرات المناخية السلبية غالًبا ما ترتبط بقضية المياه وندرتها. و
في بداية حديله  مشكلة  اولالماء محل النفط با تباره أام مورد في المنطقة، حيث ستتألر دول المنطقة بشكل كبير بمخاطر المياه واإلجهاد المائي في المستقبل. وتن

اقب وخيمة  لى  و ارتفاع مستوى سطح البحر وملوحة التربة في منطقة الشرق األوسط.  فعلى سبيل الملال سوف تتألر مصر بشدة بهذه الظواار في المستقبل، مع
را ات بين مجمو ات ك صالزرا ة ولكن أيًضا  لى إمدادات المياه لمناطق الدولة بأكملها. كما سيتألر شط العرب بهذه العواقب المناخية، بحيث يمكن أن يكون انا

ة إلمدادات المياه ومن يسيسكانية وصدامات مع الحكومة المركزية التي يتعين  ليها التعامل مع اذه المشكلة. كما أن ذوبان األنهار الجليدية يملل أيًضا مشكلة رئ
 واقب وخيمة  لى الدول  إلىاالمللة  لى ذلك نهر سياشين الجليدى في باكستان. سوف تختفي خزانات المياه العذبة لألنهار الجليدية تدريجياً واو االمر الذي سيؤدي 

لبحيرات وخزانات المياه ي االتي ستضطر إلى اال تماد  لى موارد المياه سيئة التنوع. اضافة إلى ذلك اناك مشكلة أخرى تتملل في التعامل مع موارد المياه العذبة ف
 الجوفية والتي تحتوي  لى كميات أقل من المياه بشكل مطرد بسبب اإلفراط في الزرا ة.

 تغير المناأ باعتباره "مسرعا لإلشتعال"

ي كأحد االمللة  لى يوبيؤدي توزيع الموارد المائية أيًضا إلى التوتر بين الدول، حيث استشهد لوك بالصراع بين مصر وإليوبيا حول إجراءات ملن سد النهضة اإلل
اه دوًرا رئيسًيا في لمياذا النوع من التوترات، فمصر تخشى حدوث انخفاض كبير في المياه الصالحة لالستخدام من نهر النيل مورد المياه المهم لها. يلعب مورد ا

مع ذلك  غالًبا ما يتم . والعديد من النزا ات بما في ذلك النزاع في الشرق األوسط. وتعتمد العديد من الدول ملل دول الخليج العربي أيًضا  لى تحلية مياه البحر
مات المادية أو لهجاال تماد في تشغيل محطات تحلية المياه  لى الوقود األحفوري وتوفر البنية التحتية الحيوية في المنطقة المضطربة التي تتعرض لمخاطر ا

مر الذي سيؤدي إلى االالهجمات اإللكترونية. ووصف لوكاس تغير المناخ بأنه "مسّرع لإلشتعال" حيث ستؤدي  واقبه إلى تفاقم المشاكل القائمة في المنطقة، واو 
 زيادة االضطرابات والنزا ات في البلدان المتضررة.

ي لديها اياكل حوكمة التأما الدكتورة كيرا فينك  فقد اشارت إلى أن تغير المناخ يمكن ان يكون  امل إضافي في زيادة ظروف العنف والفوضى وال سيما في البلدان 
 غير كافية.  

 السياسة األمنية وتغير المناأ في  منطقة الشرق األوسط 



 

 

أصبحت دولة اإلمارات العربية المتحةدة قةوة إقةلةيةمةيةة رائةدة فةي مةنةطةقةة الةخةلةيةج 
و نصر فا ل نشط  لى نحو متزايد في السياسة الخارجية، حيث أصبةحةت الةدولةة 
شريًكا ال غنى  نه أللمانيا واالتحاد األوروبي في القضايا اإلقليمةيةة وفةي مةجةاالت 

 الدبلوماسية وإدارة األزمات في العالم العربي.

مةنةاقشةة خةاصةة  0202سةبةتةمةبةر  00نظمت جمعية الصداقة العربية األلمانية في 
افتراضية مع الباحث السياسي اإلماراتي وخبير السياسة الخارجية واألمنية االسةتةاذ 
الدكتور  بد الخالق  بدهللا والدكتور جويدو شتاينبرغ والباحث في مجمو ة أبحةاث 
الشرق األدنى / الشرق األوسط وأفريقيا في مؤسسة العلوم والسةيةاسةة، حةيةث أدار 

 المناقشة السيد بيورن انريش المدير التنفيذي لجمعية الصداقة العربية األلمانية.

كان تطور دور دولة اإلمارات العربية المتحدة لتصبح قوة إقليمية رائدة  لةى مةدى 
العقود القليلة الماضية احد اام محاور النقاش، اضةافةة الةى ذلةك نةاقةش الةخةبةيةران 
التطبيع المعلن للعالقات الدبلوماسية بين اإلمارات وإسرائيل، وآلةار الةتةقةارب بةيةن 

 الدولتين  لى المنطقة والسيما  لى  ملية السالم في الشرق األوسط.

الدراسة الحالية للدكتور شتاينبرغ حول موضوع "القوة اإلقليةمةيةة لةدولةة اإلمةارات 
 العربية المتحدة. أبو ظبي تخرج من ظل المملكة العربية السعودية" تجدونها انا.

 صعود اإلمارات العربية المتحدة كقوة إقليمية 



 

بعد النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر االول "الحوار األلماني العربي الخليجي 
، نظمت جمعية 0209حول األمن والتعاون" الذي  قد في برلين في يونيو 

الصداقة العربية األلمانية بالتعاون مع األمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي 
من  0202نوفمبر  0واألكاديمية الفدرالية للسياسة األمنية مؤتمراً افتراضيا في 

أجل مواصلة الحوار حول مواضيع التعاون االقتصادي والسياسة الخارجية 
 والبناء  لى النتائج التي تم تحقيقها في المؤتمر السابق. 

ال يزال الحوار مع دول منطقة الخليج العربي الست ذو أايمة مستمراً، وال سيما 
في ضوء أولويات السياسة الخارجية األلمانية متعددة األطراف وخاصة التحديات 
الجديدة أو المكلفة في مجاالت السياسة الخارجية واالقتصادية الناتجة  ن أزمة 
فيروس كورونا. جمع المؤتمر االفتراضي مرة أخرى  دًدا كبيًرا من صانعي 
القرار من القطاع السياسي واأل مال مع خبراء وباحلين من ألمانيا ومنطقة 
الخليج وأتاح تباداًل حيوًيا وملمراً حول العديد من القضايا والسيما في المجاالت 
التي يمكن تحقيق التعاون فيها والعمل المشترك الوليق من منظور قصير وطويل 

س التعاون الخليجي وضم مجلالمدى بما في ذلك إدارة الصراع للحفاظ  لى األمن اإلقليمي والطاقة المتجددة. في اللقاء االفتراضي والذي استضافته األمانة العامة ل
ي وممللين من مانمجمو ة واسعة من الممللين العرب واأللمان رفيعي المستوى في مجاالت السياسة واالقتصاد واأل مال، بما في ذلك أ ضاء من البرلمان األل

ويت، ووزير الكالجانب العربي من جميع األطراف ودول الخليج الست، من بينها وزير خارجية المملكة العربية السعودية، ورئيس مكتب األمن الوطني لدولة 
كورونا، حيث أكدت  ئحةاالقتصاد لسلطنة ُ مان، حيث كان اناك إجماع بين المشاركين  لى أن الجهود المبذولة لزيادة التعاون والذي أصبح أكلر إلحاًحا بسبب جا

 األزمة مرة أخرى  لى أامية التعاون المتعدد األطراف  لى الصعيد الدولي.

 منتدى الخليج العربي األلماني: حوار على قدم المساواة

رد بروس رئيس يهافي كلمتهم االفتتاحية رحب معالي الدكتور نايف فالح مبارك الحجرف األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي وسعادة السفير إيك
ى أامية استمرار الحوار األلمانية بالمشاركين في اذا اللقاء وأكدو  ل اوتو فستهوي رئيس جمعية الصداقة العربية األكاديمية الفدرالية للسياسة األمنية والدكتور

يلز أنين وزير الدولة ون والتعاون في اذه األوقات العصيبة لوباء كورونا. تبع ذلك كلمات رئيسية ألقااا وزير الخارجية السعودي األمير فيصل بن فرحان آل سعود،
داار في المنطقة او الزفي وزارة الخارجية االلمانية، والشيخ لامر  لي الصباح، رئيس جهاز االمن الوطني الكويتي. بدوره أكد الحجرف أن السالم واالستقرار وا

المستوى لى الهدف األسمى لدول مجلس التعاون الخليجي وأن ألمانيا تشاركه اذا الهدف،  لى وجه الخصوص وفي ضوء جائحة كورونا، فإن زيادة التعاون  
 ات، واشار إلى أن قطااالقتصادي والسياسي أمر مهم للغاية. كما أكد األمير فيصل استعداد دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز التعاون مع ألمانيا في مختلف ال

ي في المنطقة وشدد  لى مانالتعاون البناء يتطلب إضفاء الطابع المؤسسي  لى التنسيق في القضايا الدولية واإلقليمية. وتطرق وزير الدولة أنين إلى االنخراط األل
لذين حدداما أمير البالد ال التزام السياسة الخارجية األلمانية باألدوات والحلول المتعددة األطراف. كما أكد الشيخ لامر أن الكويت ستبقى ملتزمة بالنهج والرؤية

 الراحل الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح، كدا ية لالستقرار اإلقليمي.

 جائحة كورونا تسلط الضوء على أهمية التعاون متعدد األطراف

حالي والمستقبلي أللمانيا ال أ قب الجلسة االفتتاحية حلقة نقاش رفيعة المستوى حول "وجهات النظر الخليجية األلمانية بشأن األمن اإلقليمي"، مع التركيز  لى الدور
للشؤون السياسية لمنطقة الخليج  لى وجه الخصوص. أدار الجلسة الدكتور  بد العزيز العويشق، األمين العام المسا د واالتحاد األوروبي في الهيكل األمني 

ة والدولية ودراسات يجيوالمفاوضات لمجلس التعاون الخليجي والدكتور الشيخ  بد هللا بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس األمناء في مركز البحرين للدراسات االسترات
لدكتور ظافر العجمي المدير بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية وا بكلية العلوم االستراتيجية األستاذ المسا د الكبير، سعود بن الطاقة والدكتور  بد هللا بن خالد

االتحاد االجتما ي  لمجمو ة مراقبة الخليج والدكتور يواان ديفيد وادفول، نائب رئيس المجمو ة البرلمانية لـ ائتالف االتحاد الديمقراطي المسيحي / التنفيذي
راطي االشتراكي يمقالمسيحي للسياسة الخارجية والدفا ية واألمنية، مجلس أوروبا، والدكتور نيلس شميد، المتحدث باسم السياسة الخارجية لمجمو ة الحزب الد

ة له، وال سيما بسبب اإلقليمي المتقلب والشكوك المصاحباأللماني البرلمانية والدكتور فولكر بيرتيس المستشار في مؤسسة العلوم والسياسة. كان الوضع األمني 
سلوك إيران، أكد أ ضاء  شأنأنشطة إيران في أ قاب إنهاء الواليات المتحدة لالتفاقية النووية، المحور الرئيسي للمناقشة. في حين كرر ممللو منطقة الخليج قلقهم ب

ألمانيا تنظر أيًضا إلى  أن البرلمان األلماني، الدكتور شميد والدكتور وادفل،  لى د م ألمانيا الرئيسي لخطة العمل الشاملة المشتركة لالتفاقية النووية وأوضحوا
ا النسبي، يجب أن ُينظر إلى ربهاألنشطة اإلقليمية اإليرانية بشكل دقيق. وبالنظر إلى البنية الجيوسياسية المتطورة للمنطقة بسبب الدور المتغير للواليات المتحدة وق

والخليج يجب أن تصل إلى يا ألمانيا واالتحاد األوروبي  لى أنهما شريكان استراتيجيان طبيعيان لدول الخليج. وقد اتفق جميع المتحدلون  لى أن العالقات بين ألمان
الحوكمة الضعيفة، كل مستوى جديد من خالل التعزيز المستمر للتعاون  لى مختلف المستويات. وشملت مواضيع النقاش األخرى التهديدات المختلفة في المنطقة وايا

يل يعتبر تطوراً إيجابياً رائومكافحة اإلرااب واألمن السيبراني. كما تم التأكيد من الجانب األلماني  لى أن تطبيع العالقات الدبلوماسية بين  دة دول  ربية مع إس
 للغاية.

 مة: التعاون بين دول لناأ قب ذلك نقاشان للمائدة للمستديرة حول السياسة الخارجية والتعاون االقتصادي. حيث أدار المناقشة األولى حول "الدبلوماسية والقوة ا
قة العربية األلمانية صدامجلس التعاون الخليجي وألمانيا في الدبلوماسية وإدارة األزمات" سعادة السفير )المتقا د( بيرند موتزلبورج،  ضو مجلس إدارة جمعية ال

إفريقيا لمؤسسة  مالوالذي رحب بالمتحديلين السادة كريستيان اانلت، كبير الخبراء في مؤسسة برتلسمان، والدكتورأوليفر ويلس، مدير برنامج الشرق األوسط وش
امة والدكتور  بد السياسات الع لبحوث مركز دبي بااارون، مدير  ام بيرغوف، والدكتور جويدو شتاينبرغ، مسا د أول في مؤسسة العلوم والسياسة، والدكتور محمد

 واليمن والعراق. بياالعزيز بن صقر، رئيس مجلس إدارة مركز الخليج لألبحاث والذين ناقشوا إمكانيات وآليات حل النزا ات المشتركة للقضايا اإلقليمية في لي

 المنتدى االفتراضي الخليجي األلماني 



 

 

خويطر، نائب رئيس جمعية ال فيما ركزت مناقشة المائدة المستديرة اللانية، والتي أداراا  ضو مجلس إدارة جمعية الصداقة العربية األلمانية ولف شوبرت والسيد نبيل
ة لزيادته بعد جائحة ديدالصداقة العربية األلمانية السابق ومدير تطوير األ مال العالمية في شركة وورلي للطاقة،  لى التعاون االقتصادي و لى االحتماالت الع
ور سعيد بن محمد بن دكتكورونا، ال سيما في مجاالت الطاقات المتجددة والصحة وفي تنويع سالسل التوريد ومواقع اإلنتاج. بعد كلمة افتتاحية قصيرة من معالي ال

ي الوزارة االتحادية ا فأحمد الصقري، وزير االقتصاد في سلطنة ُ مان، ناقش المتحدلون السادة الدكتورة كريستينا اوسنر، رئيسة قسم الشرق األوسط وشمال إفريقي
و بد اللطيف العامر،  دة،لالقتصاد والدكتور محمد الصبان المستشار السابق في وزارة النفط السعودية، ودومينيك فيلسكي من شركة رينيش ويستفاليان للطاقة المتجد

الدولية وسياسة ون رئيس قسم الدول األوروبية، قسم الشؤون السياسية والتفاوض في األمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، جان كناك، مدير أول مشروع للشؤ
راسات االستراتيجية للدالبحوث، جمعية صنا ة الطاقة الشمسية األلمانية، والدكتور مر العبيدلي القائم بأ مال مدير إدارة الدراسات والبحوث في مركز البحرين 

ضافة إلى توسيع التعاون في اإلوالدولية والطاقة "دراسات" في البحرين، تحديد التعاون الخليجي األلماني بعد جائحة كورونا، وتنويع سالسل التوريد ومواقع اإلنتاج، ب
 مجال الطاقة المتجددة.

 المنتدى الخليجي األلماني كمنصة مستدامة لتوسيع الحوار متعدد األطراف

رجية األلمانية وسعادة لخافي ختام المؤتمر االفتراضي تحدث السادة الدكتور كريستيان باك المدير اإلقليمي لمنطقة الشرق األدنى واألوسط وشمال إفريقيا بوزارة ا
كتور  بد العزيز العويشق، الدالسفير إيكيهارد بروس رئيس األكاديمية الفدرالية للسياسة األمنية، والسيد حسام معروف نائب رئيس جمعية الصداقة العربية األلمانية و
ى المعززة للحوار وأكدوا نتداألمين العام المسا د للشؤون السياسية والمفاوضات لمجلس التعاون الخليجي حول أامية اذا المنتدى وأشاد الجميع بفعاليات ومعطيات الم

 أن التبادل والتعاون بين ألمانيا ودول الخليج العربي لهما أامية كبيرى للسالم واألمن في المنطقة.



 

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



 

 

0202النشاطات 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 

 األثر اإلقتصادي لوباء كورونا 

لقاء خاص لشركاء جمعية الصداقة العربية األلةمةانةيةة   0202أبريل  02ُنظم في 
من ممللي جمعيات األ مال ومراكز الفكر والمنظمات والمؤسسات األخرى الةتةي 
تعمل وتتعاون معها الجمعية بشكل وليق. ونظراً للظروف الراانة بسبةب جةائةحةة 
كورونا وتدابير الحماية والقيود المرتبطة بها، فقد جرى اذا اللقاء  بر اإلنةتةرنةت 
"كندوة  بر اإلنترنت". لقد كان اذا اللةقةاء بةدايةة نةاجةحةة لسةلةسةلةة مةن األحةداث 
والمحاضرات  بر اإلنترنت التي تخطط لها جمعية الصةداقةة الةعةربةيةة األلةمةانةيةة 

 حول مواضيع مختلفة خالل ما يسمى "بفترة اإلغالق".

  

من أجل دراسة األلراإلقتصادي لوباء كورونا  لى العالم العربةي، ومةن مةنةظةور 
ألماني قدم فيليب أندري، رئيس قسم شمال إفةريةقةيةا والشةرق األوسةط فةي غةرفةة 
الصنا ة والتجارة األلمانية، نظرة  امة حول الحالة العامة للشركات األلمانية فةي 

ِحَدة. كما تقوم الغةرفةة الةتةجةاريةة األلةمةانةيةة فةي الةخةارج  البلدان العربية كلٌّ  لى
بمسح دوري بين أ ضائها حول الوضع اإلقةتةصةادي الةحةالةي ووضةع الشةركةات 
ونشاطاتها في البلدان المختلفة. من خالل صفحة الغرفة الةتةجةاريةة األلةمةانةيةة فةي 

يمكن اإلطالع  لى تقارير مفّصلة من مختلةف دول الةعةالةم.   "ahk.de"الخارج 
القيود المرتبطةة بةهةا. ا وبدوره قّدم السيد فرانك جوست، مدير شركة طيران الخليج في ألمانيا وجهة  نظره حول أحد القطا ات التي تألرت بشكل مباشر بجائحة كورون
طةيةران، إضةافةة إلةى  ركةةونظًرا ألن السيد جوست يعمل لدى شركة الطيران البحرينية في ألمانيا، فقد كان قادًرا  لى تقديم نظرة لاقبة للوضع الحالي مةن مةنةظةور شة

أخةرى مةلةل قةطةاع   اتمقارنة الوضع في كال البلدين بشكل جيد. في  رضه قدم السيد فرانك جوست تحليالً متكامالً حول قطاع السفر بشكل  ام وما يتضمنه من قطا
الةدولةيةة بةإتةحةاد  سةوقالسياحة والفنادق والخدمات المرتبطة بذلك سواء الرحالت السياحية أوالتجارية. باإلضافة إلى ذلك إستعرض السيةد بةنةجةامةيةن جةودل مسةؤول ال

جائةحةة كةورونةا  ةلةى الةدول د لالصنا ات األلمانية للشرق األوسط وشمال إفريقيا ومنسق مبادرة شمال أفريقيا للشرق األوسط لأل مال األلمانية التألير اإلقتصادي الحا
اإلسةتةجةابةة  مةن العربية. حيث كان لكل دولة  ربية وضع مختلف  ن الدول األخرى، فيم كانت دول الخليج في وضع ُمغاير، ذلك أن دول الخليج فةي وضةع يةمةكةنةهةا

 لى النةفةط وأسةعةاره الةمةتةدنةيةة مي بشكل جيد للغاية لألزمة الحالية بسبب إحتياطياتها المالية، كما يمكن لهذه الدول التعايش لفترة زمنية مناسبة مع إنخفاض الطلب العال
سةيةمةا فةيةمةا يةتةعةلةق وال حالياً. ضمن اذا اآلطار فمن المؤكد أن مشاريع اإلصالح التي تهدف إلى تنويع اإلقتصاد سوف يتم النظر إليها بشكل مغاير في اةذه الةظةروف

نظًرا ألن رحالت الةعةمةل  حة،بإ ادة تعديل الجدول الزمني لها. حيث يعد قطاع الهندسة الميكانيكية واندسة المصانع  لى وجه الخصوص قطاً ا متألًرا بشدة بهذه الجائ
 للموظفين القائمين  لى اذه القطا ات غير ممكنة حالًيا.

 

، اذا التأجيل كان له تألير طبيعي  لى أ مال المشةروع ونشةاط 0202بسبب اذه الجائحة كان البد من تأجيل بعض األحداث الرئيسية المخطط لها ملل معرض إكسبو 
مليون زائر لهذا المعةرض. إضةافةة إلةى ذلةك سةيةكةون لةهةذا  01البناء، ولكن قبل كل شيء  لى صنا ة السفر والسياحة: فقد كان من المتوقع في األصل  قدوم حوالي 

قوية داخل المنطةقةة والةتةي ال الوباء ضرر كبير والسيما في البلدان التي تعاني بالفعل من صعوبات إقتصادية اائلة. وانالك جانب آخر اليمكن إغفاله واو اجرة العمالة
عديد من دول الةمةنةطةقةة ال تعيش اآلن حالة من الجمود والتي يجب أن تتوقف اآلن إلى حد كبير، إضافة إلى توقف تحويالت العمال المهاجرين كما او متوقع؛ نظًرا ألن

 ليس لديها أنظمة ضمان إجتما ي مرنة، فمن المؤسف أن الخوف يكمن انا في زيادة الفقر بين فئات العمال المختلفة.

ستفسةاراتةهةم مةكةتةوبةة ل أوفي نهاية اللقاء كان انالك حوار ونقاش أداره  ضو مجلس إدارة الجمعية السيد وولف شفيبرت أتيحت الفرصة للمشاركين في اللقاء من إرسا
 مباشرة وقرأتها من قبل السيد وولف والرد  ليها من المتحدلين، واو األمر الذي مكن المشاركين من إجراء وتبادل الحوار  بر اإلنترنت.

حةداث  ةبةر اإلنةتةرنةت األ سوف تعمل جمعية الصداقة العربية األلمانية بمناقشة اذه الموضو ات من خالل المزيد من الندوات  بر اإلنترنت وستقدم قريًبا المزيةد مةن
 حول مواضو ات مختلفة في مجال العالقات األلمانية العربية.

 



 

تواجه المملكة العربية السعودية تةحةديةات إقةتةصةاديةة اةائةلةة فةي أ ةقةاب جةائةحةة  
فيروس كورونا وإنخفاض أسعار النفط. وقد أشار السةيةد نةبةيةل الةخةويةطةر  ضةو 
المجلس اإلستشاري لجمعية الصداقة العربيةة األلةمةانةيةة ومةديةر تةطةويةر الةقةطةاع 
العالمي في شركة الطاقة الةعةالةمةيةة وورلةي بةارسةونةز فةي الةحةديةث والةذي أقةيةم 

تحت  نوان "التأليرات المستقبليةة اجةتةمةا ةيةاُ  0202أبريل  22 براإلنترنت في 
واقتصادياُ لالنخفاص الهيكلي ألسعار النفط" إلى أن التغيير الهيكلي الةذي بةدأ فةي 

  هد ولي العهد محمد بن سلمان يمكن أن يتسارع أكلر في الفترة القادمة. 

جاء ذلك خالل الحديث الخاص للجمعية والذي تحدث فيه السةيةد نةبةيةل الةخةويةطةر 
المسؤول التنفيذي األول في أرامكو السعودية ومستشار وزير الطةاقةة والصةنةا ةة 
والموارد الطبيعية السعودي السابق حول العواقب اإلستراتيجية إلنخفةاض أسةعةار 
النفط  إضافة إلى الواقع المتغير للعمل اليومي في المملكة العربية السعودية نتيجةة 
للقيود المتعلقة بفيروس كورونا. حيث يمكن ان ُيسبب ذلك تغير جةذري فةي نةمةط 

 بيئة العمل اليومية السعودية من خالل تسريع التحول الرقمي. 

يةر الةتةنةفةيةذي السةيةد بةيةورن لةمةدكما أتاحت المناقشة مع ممللين من رجال األ مال والعلوم والسياسة الفرصة لتبادل األفكار مع السيد  نبيل الخويطر. وقد أدار الةلةقةاء ا
 انريش.

 يمكن اإلطالع انا  لى مقالة السيد نبيل الخويطر في صحيفة وول ستريت جورنال "من يحتاج النفط حتى  ندما تعمل أوبك  ن بعد؟" 

 حديث جمعية الصداقة العربية األلمانية الخاص مع السيد نبيل الخويطر 



 

 



 

 

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  0202والعلوم، 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

0202في 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



 

 

كيف يمكن الحفاظ  لى مواقع التنقيب األلري من جهة والتعريف بها إلى أوسع 
شريحة من الجمهور من جهة أخرى؟ كان اذا السؤال محور سلسلة المحاضرات 

المشتركة الجديدة " لم اآللار والتراث اللقافي في العالم العربي" والتي تنظم من قبل 
معهد اآللار األلماني وجمعية الصداقة العربية األلمانية. انطلقت سلسلة المحاضرات 

ان إيس من معهد اآللار األلماني قسم ڤمن خالل محاضرة الدكتورة مارغريت 
تحت  نوان "موقع  0202يناير  02في   المشرق والقائمة بأ مال رئيس فرع بغداد

التراث العالمي أوروك: من الحفظ والتعريف بموقع ألري ". وقد شهدت المحاضرة 
 اقباالً جماايرياً كبير.

إضافة إلى نقل أحدث النتائج البحلية للمشاريع الحالية لمعهد اآللار األلماني في العالم 
العربي بطريقة مفهومة تهدف سلسلة المحاضرات إلى تقديم رؤيا حول جانبين آخرين 

من العمل األلري االول: الحفاظ  لى التراث اللقافي واللاني: إيصال نتائج ا مال 
التنقيب االلري إلى اوسع شريحة من الجمهور. فضالً  ن ذلك تستهدف سلسلة 

المحاضرات كافة المستويات من الخبراء واألشخاص العاديين والمهتمين، واو االمر 
الذي يجعل من سلسلة المحاضرات الجديدة حدلاً مميزاً ابدا ياً كما اشار نائب رئيس 
الجمعية االستاذ الدكتور كالوس بيتر اازه في كلمته االفتاحية، وقدم شكره لمعهد 

وسليتار والمتحدلة ف ااآللار األلماني والسيما مدير قسم المشرق األستاذ الدكتور ريكاردو ايخمان والمستشار العلمي ومنسق السلسلة في المعهد الدكتور أرنول
اء ان إيس  لى الد م والتعاون مع جمعية الصداقة العربية األلمانية في إطالق اذه السلسلة من المحاضرات إل طاء رؤيا  امة أوسع لعمل  لمڤالدكتورة مارغريت 

 اآللار والتعرف  لى  لم اآللار والتراث اللقافي في العالم العربي.

ن أنفسهم ألناء ا مال ألوبدوره أكد الدكتور أرنولف اوسليتار  لى اامية اذا التعاون في التعريف بعمل المعهد في العالم العربي، واشار إلى ان  لماء اآللار يس
ن. موقع التنقيب في أوروك سكاالتنقيب دائًما إلى أي مدى يعتبر الحفاظ  لى موقع التنقيب جزًء من العمل العلمي وكيف يمكن أيًضا ايصال نتائج الحفريات وإتاحتها لل

 عريف بها للجمهور.التفي جنوب العراق، موضوع المحاضرة االفتتاحية، او ملال مناسب لإلجابة  لى التساؤالت المختلفة ضمن اطار الحفاظ  لى المواقع االلرية و

 التراث العالمي الثقافي والطبيعي لليونسكو -أوروك 

تقرار السياسي  راقي واسع النطاق تحت اشراف معهد اآللار األلماني، والذي يحاول من ناحية وقف التهديد الناجم  ن  دم االس-أوروك اي محور مشروع ألماني
واشارت الدكتورة ع. والمناخي والبيئي، ولكن من ناحية أخرى وللمره االولى، يركز  لى  ااتمام الزوار في موقع التنقيب وآلية ايصال المعلومة للزوار الموق

بة كتاان إيس إلى ان موقع اوروك "موقع ألري أصيل بشكل خاص" حيث يعد نقطة انطالق مهمة للمستوطنات البشرية في المنطقة، ويعتقد أنه منشأ الڤمارغريت 
دالئل  لى النظام اإلدارية ال وملحمة جلجامش الشهيرة. االكتشافات األلرية المختلفة في الموقع، ملل سور المدينة الترابي الضخم من األلفية الرابعة قبل الميالد أو

اوروك واي ملال بارز  في والتجاري في المدينة تشير إلى ما وصلت اليه المدينة من حضارة ولقافة متطورة للغاية في المنطقة. فعلى سبيل الملال، توجد زقورة اينا
قبل  022إلى  2222ًرا من كرا لى أحد أبراج المعابد المتدرجة النموذجية في المنطقة، والتي تعد نموذج لتاريخ تطور الزقورة في كل بالد ما بين النهرين. مراًرا وت
تطوراا بطريقة حية وبشكل د والميالد تم ا ادة بناء وترميم زقورة اينا في اوروك بشكل شبه دائم اال انها حافظة  لى اصالتها مما ساام في توليق إنشاء أبراج المعب

 .0200خاص. ونظراً الاميتها الخاصة كنموذج فريد للزقورات فقد تم إدراج أوروك في قائمة اليونسكو للتراث العالمي في  ام 

 التهديد من التأثيرات المناخية والبيئية

كان ال بد من قطعها مراًرا وتكراًرا بسبب  0900 لى الرغم من أنه تم التنقيب في خمسة بالمائة فقط من مساحة أوروك الضخمة، اال ان الحفريات التي بدأت في  ام 
أسس المباني المختلفة ية الحروب العالمية والصرا ات السياسية، ولقد كشفت الحفريات مراًرا وتكراًرا  ن بقايا معمارية مذالة  لمًيا. فحتى لو كان باإلمكان رؤ
لعلمية وا ادة تصّور الحياة ج االمبنية من الطوب، يمكن لعلماء اآللار استخدام المعلومات التي يتم الحصول  ليها من بقايا تلك المباني في استخالص العديد من النتائ
صور المعابد المدمرة وأسوار ة تاليومية التي كانت سائدة في المدينة آنذاك. إضافة إلى ذلك فإن استخدام التقنيات الحديلة  كالرسومات لاللية األبعاد  تساام في ا اد

ان إيس انه يجب  دم اجراء ا مال تنقيب في كل اجزاء الموقع حتى لو كان مهم  لمياً للكشف  ن ڤالمدينة وتعيداا إلى الحياة من جديد، واشارت الدكتورة مارغريت 
 المدينة، ذلك أن ما يتم الكشف  نه يتعرض إلى الدمار والتخريب البشري والطبيعي وال سيما العوامل الجوية.

ر. كما ان الوضع السياسي مطافعلى سبيل الملال فإن المعبد األبيض في أوروك، والذي تم التنقيب فيه في لاللينيات القرن الماضي، قد تآكل بالكامل بسبب الرياح واأل
ة وبقايا المباني، والتي تتكون دينغير المستقر والذي ياتي معه الصعوبة في إغالق تدفقات المياه الطبيعية المختلفة والتي  ادًة ما تساام في تدمير العديد من اجزاء الم

بير الحماية تدافي الغالب من طوب اللبن، ومعرضة للخطر بعد كل اطول أمطار وتستمر الظروف الجوية القاسية في االزدياد في جنوب العراق، وبالتالي فإن 
من الجامعات وادارة اآللار اء الطارئة اي أيًضا جزء من  مل  لماء اآللار المحليين. يتم ذلك بالتعاون الوليق مع ايئة اآللار العراقية، حيث يشكل العراقيون والخبر

ان إيس في اوروك. ويؤمل أن تسا د الدورات التدريبية المستمرة التي يقدمها معهد اآللار األلماني في ڤالمحلية خمسين بالمائة من الفريق بقيادة الدكتورة مارغريت 
 ضمان إمكانية تسليم أ مال الترميم إلى العراقيين  لى المدى الطويل، بحيث ال يكون معهد اآللار األلماني موجوًدا دائًما في الموقع.

 بين الحفاظ على التراث الثقافي والتعريف به: أوروك للجمهور

لألايمة اللقافية والتاريخية   ناسإن ردم المواقع التي يتم التنقيب بها غالًبا ما يكون الطريقة الوحيدة لحماية المكتشفات االلرية بها. مما يساام في  دم فهم  امة ال
الموجودة في الموقع يفتقر ار واأللرية للمواقع، حيث تعد أوروك أحد االمللة  لى ذلك فبينما يمتلك الخبراء و لماء اآللار الكلير من المعلومات حول المباني  واآلل

ان إيس، فإن المهمة اي الحفاظ  لى ڤالزّوار والجمهور إلى ملل اذه المعلومات وغالباً ما يرى الزائرون التالل الرملية غير المداشة للواله األولى. ووفًقا لمارغريت 
 ما يمكن رؤيته وتقديمه بطريقة يمكن من خاللها للشخص العادي أن يتعرف  لى أامية الموقع وتاريخه ومكانته الحضارية.

صة بالمكان وبالسيرة خايعمل معهد اآللار األلماني أيًضا بشكل وليق مع زمالئه العراقيين في تطوير استراتيجيات خاصة للموقع من اجل الحفاظ  ليه وتقديم قصة  
ان إيس فإنه ال يمكن شرح ڤالحضارية له. حيث يعد الحفاظ  لى الموقع من اام  ناصر استراتيجية تطوير وا ادة تأايل المنطقة االلرية. ووفًقا للدكتورة مارغريت 

ان إيس أيًضا بتطوير جولة  بر مناطق التنقيب، والتي ڤأي شيء لم يتم حفظه. إضافة إلى تدابير الحفاظ الضرورية في حاالت الطوارئ  قام فريق الدكتورة مارغريت 
هواتف المحمولة إمكانية بالتقود الزوار إلى االماكن األكلر إلارة لالاتمام واألساسية للعمارة القديمة. وفي المستقبل، ستتيح األفالم ووحدات المعلومات الخاصة 

وك إلى الحياة ويمكن أورالوصول إلى المعلومات االفتراضية والتصورات لاللية األبعاد للزوار والتي كانت مقتصره مسبًقا  لى الباحلين، وبالتالي يمكن أن تعود 
في األدب العالمي من  حمللجمهور التعرف  ليها  ن قرب. كما يمكن كذلك مرا اة القيمة الملالية للموقع االلري حيث نشأت الكتابة واإلدارة وواحدة من أشهر المال

 خالل آليات العرض المختلفة.

ان إيس محاضرتها بشكل مليرة لالاتمام وحيوية ومفهومة لكافة المستويات العلمية حيث تم التعرف  ن قرب  لى البحث االلري في مدينة ڤقدمت الدكتورة مارغريت 
 للمدينة. ضريأوروك والتهديدات المختلفة التي يتعرض له التراث اللقافي في المدينة ودور معهد اآللار األلماني في الحفاظ  لى التراث اللقافة والح

سوف تكون ت. قد كانت بداية ناجحة لسلسلة محاضرات الجمعية "اآللار والتراث اللقافي في الوطن العربي"، والتي  ستستمر من خالل العديد من المحاضرا
 نيواوف حول المستوطنات المبكرة في صحراء البازلت في األردن.-ويقدمها الباحث في معهد اآللار األلماني بيرند مولر 0202فبراير  02المحاضرة القادمة يوم 

 يمكنك العلور  لى مزيد من المعلومات حول سلسلة المحاضرات واألحداث القادمة انا 

انطالق سلسلة محاضرات جمعية الصداقة العربية األلمانية ومعهد اآلثار األلماني مع 
 ان إيسڤالدكتورة مارغريت 



 

كانت مستوطنات العصر البرونزي المبكر في شمال شرق األردن محور محاضرة 
الدكتور  بيرند مولر نيواوف والتي جاءت ضمن سلسلة محاضرات معهد 

اآللاراأللماني وجمعية الصداقة العربية األلمانية الجديدة "اآللار والتراث اللقافي في 
 .0202فبراير  02العالم العربي" والتي إنطلقت بنجاح في 

وكالعادة كانت المحاضرة محط إاتمام العديد من الجهات كممللي المعهد اآللار 
األلماني، ووزارة الخارجية األلمانية ومتاحف برلين والعديد من الضيوف من 

القطا ات المختلفة حيث إملتئت قا ة مكتب الجمعية بالحضور. بدوره رحب األستاذ 
الدكتور كالوس بيتر اازا  نائب رئيس الجمعية بالضيوف وشكر معهد اآللاراأللماني 
 لى تقديم سلسلة المحاضرات الجديدة والتي تم من خاللها إتاحة الفرصة أل ضاء 

الجمعية والمهتمين من مختلف القطا ات من اإلطالع  لى الموضو ات المختلفة في 
  لوم اآللار والتراث في العالم العربي والسيما المناطق المهمشة.

 المناطق المهمشة أثرياً: مصدر هام للبحث عن المعلومات 

في كلمته الترحيبية أوضح الدكتور أرنولف اوسليتر منسق سلسلة المحاضرات 
نتائج البحوث في اذه ير والمستشار العلمي في معهد اآللار األلماني مدى أامية البحث العلمي واأللري في اذه المناطق وأشار إلى إنه ألمر مداش أن نرى مدى تأل
ري في المناطق المعروفة لنظالمناطق واي األقل شهرة وغير المعروفة  لى التفسيرات األلرية، ووجهات النظر العلمية في المجال ذو العالقة وإ ادة البناء العلمي وا

 والمتقدمة.

ازلتية المنطقة )منطقة نيواوف والذي يعمل في منطقة البادية الشمالية الشرقية االردنية منذ  دة سنوات حيث تغطي الحجارة الب-محاضر األمسية الدكتور بيرند مولر
الشرق األوسط، واي منطقة  وسطالحَرة االردنية( ومن بعداا الصحراء الجيرية )منطقة الحماد األردنية( والتي يتعذر الوصول إليها بسهولة. جغرافياً  تقع المنطقة في 
نيواوف  لرت -ر بيرند مولركتومعروفة ألرياً منذ فترة طويلة. وللوالة األولى، تبدو اذه المنطقة شديدة الجفاف وغير قابلة للحياة، ولكن األبحاث التي يقوم بها الد

األلف / الرابع قبل ي ) لى دليل يشير إلى وجود مستوطنات سابقة في المنطقة، حيث تشير الدالئل إلى أن منطقة البادية االردنية  كانت في أوائل العصر البرونز
 الميالد( منطقة  بور للتبادل اللقافي في وقت مبكر.

 دليل على صناعة تصديرية في العصر البرونزي المبكر

العجل( وإنتاج الفخار ب )في اذه األلفية تم  تطوير أشكال جديدة من  تدجين الحيوانات وأساليب جديدة للزرا ة، إضافة إلى إختراع  تكنولوجيات جديدة ملل الدوال
خالل األبحاث التي أجريت  ."Cortexوالبيروقراطية، وأصبحت البادية مصدر إنتاجي لألدوات الصوانية الموجهة للتصدير وال سيما األدوات التي تسمى         " 

إستخراجها من المناجم والتي  نيواوف دليالً  لى أّن األدوات الصوانية التي قد تم-في البادية الشمالية الشرقية األردنية، وجد الباحلون تحت أشرف الدكتور بيرند مولر
كطرق تصدير  يهاكانت مخصصة لصنا ة األدوات الصوانية بعشرات الماليين قد تّم تصديراا إلى مناطق أخرى. حيث تّم إستخدام الوديان التي يصعب الوصول إل

تصال. وتد م اذه األطروحة اإلفي البادية البازلتية. وربما تم تنفيذ اذه التجارة إلى حد كبير من قبل البدو الذين كانوا يديرون أيًضا مرا ى الماشية  لى طول طرق 
 ي واإلقتصادي.قافالمستوطنات  والمواقع التي تم الكشف  نها في المنطقة والتي تعود إلى العصر البرونزي، والتي تؤكد  لى أامية المنطقة في التبادل الل

 المستوطنات المحصنة وأنظمة الهندسة الهيدروليكية الذكية

جعبرية وتلول الغصين ال لكن المنطقة لم تستخدم فقط من قبل البدو الرحل حيث أظهرت النتائج التي تم التوصل إليها في المستوطنات المحصنة في مدينة جاوا وخربة
قد بنيت اذه . ووخربة أبو الحصين )مناطق ألرية في االردن( أن المنطقة كانت ذات إستقرار بشري ومكان صالح للعيش بشكل دائم في العصر البرونزي المبكر
البوابات مع المستوطنات بشكل محّصن في الغالب و لى إرتفا ات بركانية ذات موقع إستراتيجي، وغالًبا ما كان لها جدران تحصين ضخمة مزدوجة الجدران 

محافظة المفرق وإلى في واألبراج، ومن األمللة البارزة بشكل خاص  لى اذه المستوطنات المحصنة مدينة جاوا  في البادية الشمالية الشرقية األردنية والتي تقع 
ار. وتعد مستوطنات أمتالقرب من الحدود السورية األردنية، حيث يصل سماكة الجدران والتي تهدف إلى حماية المستوطنة من المتسللين في بعض األحيان إلى أربعة 

مع المياه من خالل  نظام ذكي م جالبادية أحد أام الدالئل  لى الهندسة الهيدروليكية المعقّدة )نظم الحصاد المائي( التي تم تنفيذاا في أوائل العصر البرونزي، حيث يت
عروفة في العالم في الممن السدود والقنوات والمدرجات وبرك المياه خالل موسم األمطار وجعلها مصدر لعملية الزرا ة في المنطقة. ويمكن رؤية أحد أقدم السدود 
حيث تم اإلستخدام   ية،منطقة جاوا، حيث بلغت  ملية تطوير الزرا ة والري في المنطقة ذروتها. تتميز أنظمة الري الزرا ي في منطقة جاوا بأنظمة ايدروليكية ذك

مناخ الجاف في المنطقة، كان ال األملل لمياه األمطار والفيضانات والسيول وإنشاء الممرات والقنوات المائية إضافة إلى  ملية التخزين في المنطقة. لذا و لى الرغم من
اه المعقّدة المبكرة في العصر لمياناك إمكانية لعلمية الزرا ة المكّلفة خارج مواسم األمطار.  وتعد مدينة جاوا األلرية من أوئل الدالئل المعروفة   لى أنظمة إدارة ا

 البرونزي في المنطقة.

 مناطق األطراف )الضواحي( األثرية ، ولكن ليست معزولة ثقافياً 

ناطق المجاورة األخرى، فقد الم لى الرغم من صعوبة الوصول إليها. إالّ أن نتائج األ مال األلرية والبحلية  تشير إلى أن منطقة البادية األردنية لم تكن معزولة  ن 
بحاث المستقبلية نيواوف  لى فخار والذي يمكن تمييز التأليرالواضح لحضارة أوروك  ليه. ويجب أن تلقي األ- لر الفريق البحلي تحت إشراف الدكتور بيرند مولر

صحراء النقب والتي لل مزيًدا من الضوء  لى اذه الروابط. كذلك  يمكن العلور في البادية  لى صفوف من النصب الحجرية والمعروفة في المناطق القاحلة األخرى م
بر والمعروفة بأسم  مقاخدمت  لى األرجح الطقوس الدينية ووظائف التأريخ، وبالتالي تأسيس  القة إجتما ية لقافية بين المناطق. ومن األمللة المشابهة لتلك ال

 الدولمين والتي يمكن العلور  ليها في منطقة جاوا وكذلك في اليمن واألردن.

قارنات اإلكتشافات نيواوف حالًيا نظرية وطرق تصدير األدوات الصوانية من اذه المنطقة إلى المناطق األخرى. حيث  لم تسفر م-يبحث الفريق الدكتور بيرند مولر
توليق التبادل اإلقتصادي  أجلمن المناطق المجاورة مع تلك الموجودة في منطقة مناجم التعدين في منطقة البادية  ن نتائج مولوقة. ومع ذلك ال يزال البحث جارياً من 

ولة أو مهمشة في العصر معزواللقافي في المنطقة وإلقاء الضوء  لى أامية البادية في الهيكل اإلقليمي.  لم تكن منطقة البادية االردنية الشمالية الشرقية منطقة 
اإلستمتاع بها وفهمها نيواوف في محاضرته المعلوماتية والسلسة والتي تمّكن الحضور من -البرونزي بأي حال من األحوال واو األمر الذي قّدمه الدكتور بيرند مولر

أللمانية والتي ة ابشكل واضح. كانت المحاضرة مساامة أخرى ناجحة وملمرة ضمن سلسلة المحاضرات المشتركة بين معهد اآللار األلماني وجمعية الصداقة العربي
لمناطق والمواقع األلرية ى اتهدف باإلضافة إلى وضع وتقديم أخر التطوارت واألبحاث في مجال التراث واآللار في المنطقة العربية ولفت إنتباه الجمهور والمهتمين إل

 غير المعروفة وغير المشهورة.

من خالل  محاضرة المهندس الدكتور محمد الفتح أحمد  حول "ميناء مدينة جدة: العمارة وتجارة مواد  0202مارس  00تستكمل سلسلة المحاضرات نشاطها في 
 البناء واللوجستيات في العهد العلماني" وسوف تكون المحاضرة باللغة اإلنجليزية. يمكن اإلطالع  لى المزيد من المعلومات انا.

 

 سلسلة محاضرات معهد اآلثار األلماني وجمعية الصداقة العربية األلمانية

 محاضرة الدكتور الدكتور  بيرند مولر نيوهوف 



 

 

ناقش سعادة السفير السابق و ضو مجلس إدارة جمعية الصداقة العربية األلمانية 
مع طلبة جامعة فريدريش شيلر في يينا   0202يونيو  0السيد برند موتزيلبورج في 

السياسة الخارجية واألمنية األلمانية واألوروبية تجاه الشرق األوسط. ونظراً 
للظروف الراانة وبسبب جائحة كورونا و دم القدرة  لى تنفيذ الزيارة المخطط لها 

كرسي العالقات الدولية نظم المحاضر و ضو  -إلى برلين لبرنامج العلوم السياسية 
جمعية الصداقة العربية األلمانية شتيفان لوكاس اللقاء بالتعاون مع الجمعية  بر 
اإلنترنت.  بعد موجز مختصر حول الجمعية ونشاطاتها قّدمه مدير الجمعية التنفيذي 
السيد بيورن انريش،  رض سعادة السفير شرحاً لقضايا السياسة الخارجية واألمنية 
في المنطقة. ولقد أتيحت الفرصة للطلبة في النقاش الختامي والذي تبع المحاضرة 
لتبادل اآلراء وطرح األسئلة واإلستفسارات مع سعادة السفير وتمكنوا من اإلستفادة 

 من سنوات خبرته الطويلة في وزارة الخارجية اإلتحادية.

تنظم جمعية الصداقة العربية األلمانية العديد من اللقاءات والمحاضرات ضمن سلسلة 
 محاضراتها المنتظمة والدورية للطلبة والمهنيين الشباب

 محاضرة عبر اإلنترنت مع طلبة من جامعة ينا 

كورونا والتي  فيروس جائحة واألنشطة اللقافية بسبب الفّعاليات الغيت العديد من
خططت لها جمعية الصداقة العربية األلمانية، إالً أنه وبعد فترة إنقطاع طويل إنطلقت 

مرة أخرى سلسلة محاضرات جمعية الصداقة العربية  0202أغسطس  02في 
األلمانية بالتعاون مع معهد اآللار األلماني"اآللار والتراث اللقافي في العالم العربي"، 
حيث قّدم الدكتور المهندس محمد الفاتح احمد خالل المحاضرة والتي القيت  بر 
اإلنترنت تحت  نوان:"مدينة ميناء جدة: الهندسة المعمارية وتجارة مواد البناء 
والخدمات اللوجستية خالل العهد العلماني" رؤيا مليرة لإلاتمام حول التاريخ 

 المعماري لمدينة جدة الساحلية في المملكة العربية السعودية. 

رّحب األستاذ الدكتور كالوس بيتراازه نائب رئيس الجمعية بالضيوف الكرام  بر 
المنصة اإللكترونية المخصصة لذلك حيث تمكن العديد من الحضور من المانيا 
والعالم العربي من مشاادة واإلستماع إلى المحاضرة وشكر نائب رئيس الجمعية 
الدكتور كالوس معهد االلار األلماني  لى التعاون مع الجمعية في تقديم العديد من 

لعالم العربي، واو ي ااألماكن الجديدة واألقل شهرة  ضمن سلسلة محاضرات الجمعية واإلجابة  لى اإلستفسارات ومعالجة قضايا التراث اللقافي والمحافظة  ليه ف
اضرة ولفت اإلنتباه من لمحاألمر الذي أكد  ليه الدكتور أرنولف ااوسليترالمستشارالعلمي لقسم الشرق في معهد اآللار األلماني ومنسق سلسلة المحاضرات، حيث قدم ا

ة السعودية بمبانيها السكنية ربيخالل كلمته إلى جوانب غير معروفة في "البلد القديمة" لمدينة جدة واي المدينة القديمة الوحيدة األصيلة والمعتنى بها في المملكة الع
المعماري للمدينة في يخ والتجارية والمخازن الفسيحة والنوافذ الخشبية المميزة واي فرصة دائًما إللتقاط الصور التذكارية، ولكن الُيعرف سوى القليل  ن التار

 العصرالعلماني.

 التوثيق والفهرسة الحديًثة -البلدة القديمة في جدة

إشراف الدكتور زنفتنبيرغ )جامعة براندنبورغ للتكنولوجيا( والممول من جمعية البحث األلماني وتحت  اذا األمر يجب أن يتغير من خالل مشروع جامعة كوتبوس
ك إلى فحص مواد البناء كذلالمهندس محمد الفاتح احمد والذي يهدف لتوليق العمارة التقليدية لمدينة جدة في العهد العلماني بشكل مفّصل ومتكامل. كما يهدف البحث 
محاضرته الوضع الحالي في المستخدمة في جدة، وأصولها وتجارتها، مما يكشف  ن التبادل اللقافي الذي ألر لى  مارة جدة في ذلك الوقت. قّدم الدكتور محمد الفاتح 

اط التي يركز لنقللبحث ولمحة  امة  ن منهجية البحث وأاداف المشروع. حيث يعد تقييم المصادر والمخطوطات في مدينة إسطنبول أحد أام محاور البحث وأام ا
إمكانية تحليل المباني نفسها،   –خاصة تحديد مراألخشاب المستخدمة، مايسمى بالتحقيق الشجري   – ليها الباحلين. كما تتيح التحقيقات األلرية للمنازل نفسها 

ء كتالوج للمباني نشاوتأريخها ومقارنة النتائج بالمعلومات الواردة في األرشيف. من خالل اذه النتائج يقوم الباحلون المشاركون في المشروع بشكل تدريجي بإ
لبنية اإلجتما ية في وا التاريخية في جدة، واو األمر الذي يوفرمعلومات حول مراحل البناء في مختلف العصور والتقنيات المستخدمة والتأليرات اللقافية السائدة

 المدينة.

 التجارة في مواد البناء كعنصر للتبادل الثقافي

منطقة، ومع ذلك، ُتظهرالمباني ال يشير الدكتور الفاتح إلى األامية الخاصة لمواد البناء نظراً لطبيعة المناخ والتي أدت إلى وجود نقص في مواد البناء  الية الجودة في
ية الرديئة للمواد نو إستخدام األخشاب األصلية والمستوردة وإستخدام طرق البناء التي تعتمد بشكل كبير لى الخشب. و لى الرغم من الجهد اللوجستي الهائل وال

 عقدة في تلك المباني.المالحجرية الموجودة، ظل البناؤون مخلصين لمخطط األرضية التقليدي وتصميم واجهات البناء العلمانية ولم يستغنوا  ن المنحوتات والزخارف 

 ضمان الحفاظ على التراث الثقافي ودعم تدابيرالحفظ المستقبلية في مدينة جدة

إلى توليق العالقات التجارية مع شمال أوروبا وبالتالي تكليف التبادل اللقافي بين  0100أدت التجارة السريعة والمرتبطة بمواد البناء قبل وبعد بناء قناة السويس  ام 
د أاداف المشروع. من خالل وأحالمناطق المختلفة، وقد أوضح الدكتور الفاتح أن دراسة اذه التأليرات الجديدة  لى صنا ة البناء وتوليقها في جدة في العهد العلماني ا

اء والتجارة، حيث يمكن أن تساام لبنالمعلومات المكتسبة  ن تاريخ العمارة لمدينة جدة يتم تدريجًيا إنشاء قا دة بيانات مفّصلة يتم فيها دمج النتائج الجديدة حول مواد ا
 ينة.لمدقا دة البيانات في أ مال وتدابيرالحفاظ المستقبلية لمدينة جدة التاريخية والمساامة في الحفاظ  لى المادة التاريخية والترالية في ا

ر وأ مال التوليق لصوقّدم الدكتور المهندس الفاتح لمحة مفّصلة حول أ مال البحث المميز لتوليق المدنية التاريخية في جدة والتي ظهرت بشكل نادر من خالل ا
ى مدى تفا ل إل للمدينة الساحلية. تبع المحاضرة  حوار ومناقشة بين المستمعين والمشاادين للمحاضرة والدكتور الفاتح حول موضوع المحاضرة والتي أشارت
ر األلماني، والتي لاالحضور مع موضوع المحاضرة. كانت اذه المحاضرة بداية ناجحة للنسخة اإللكترونية من سلسلة المحاضرات المشتركة مابين الجمعية ومعهد اآل

 ستستمرقريًبا بهذا الشكل من خالل المزيد من المحاضرات حول اآللار والتراث اللقافي في العالم العربي.

 –سلسلة محاضرات معهد اآلثار األلماني وجمعية الصداقة العربية األلمانية 
 محاضرة لدكتور المهندس محمد الفاتح احمد 



 

 -من خالل سلسلة محاضرات جمعية الصداقة العربية األلمانةيةة الةجةديةدة " نةظةرة 
متاحف برلين تقدم نفسها"، يمكن ال ضاء جمعية الصداقة والمهتمةيةن الةقةاء نةظةرة 
إلى  مل المتاحف من خلف الكواليس والتعرف  لى أ مةال الةمةتةحةف مةن وجةهةة 

نوفمةبةر  00نظر المسؤولين والقائمين  لى المتاحف. بدأت سلسلة المحاضرات في 
مةتةاحةف الةدولةة  -من خالل التعرف  لى  لى متحف الشرق األدنى القةديةم 0202

في برلين. في محاضرتها "متحف الشرق األدنى في جزيرة المتةاحةف فةي بةرلةيةن. 
موقع تراث  المي في القرن الحادي والعشرين"، قدمت مديرة المةتةحةف الةدكةتةورة 
باربرا ايلوينج رؤيا مليرة حول تاريخ المتحف ورؤيتها لمتحف الشرق األدنى فةي 

 السنوات القادمة.

 متاحف برلين تقدم نفسها" -سلسلة محاضرات جمعية الصداقة الجديدة "نظرة 

رحب نائب رئيس جمعية الصداقة العربية األلمانية والمدير السةابةق لةمةتةحةف الةفةن 
اإلسالمي االستاذ الدكتور كالوس بيتر اازه بالضيوف والمشااديةن والةمةسةتةمةعةيةن 
من المانيا وكافة أنحاء العالم وقدم سلسلة محاضرات الجمعية الةجةديةدة. مةن خةالل 
سلسلة المحاضرات الجديدة سيتم تقديم متاحف برلين ذات العالقة بالفن واللقافة فةي 
العالم العربي الكبر شريحة ممكنة من الجمهور والمهتمةيةن. وقةبةل كةل شةيء فةان 

مةهةمةة إللةتةقةاء  ًرامتحف الشرق األدنى القديم والمتحف االسالمي والمتحف المصري ومجمو ة البرديات ليست فقط متاحف مشهورة  المًيا، بل اي قبل كل شيء جسةو
اون الدولةي. سةواء كةان الةتةعةاون لتعاللقافة األلمانية العربية، والتي ال تجعل التراث اللقافي للعالم العربي أكلر أصالة وملموسة فحسب، بل أيضا دا م لنشاط الحفاظ في ا

من جوانب العمل المتةحةفةي  يجب أن تكون مجاالت العمل المتنو ة والعديد -الدولي للحفاظ  لى التراث اللقافي، أو مبادرات التكامل اللقافي، أو تحديات وفرص الرقمنة 
الةمةتةحةف الةمةصةري ي والناجح محور المحاضرات في السلسلة الجديدة. باإلضافة إلى متحف الشرق األدنى القديم، سيتم تقديم محاضرتين لكل من متحف الةفةن اإلسةالمة

 .0200ومجمو ة البرديات بحلول منتصف  ام 

 عمل المتحف في زمن الوباء: تحدياً 

متحفي للخبيرة في آلةار ال من خالل تقديم متحف الشرق األدنى القديم، تبدء سلسلة المحاضرات الجديدة مسيرتها في التعرف  لى المتاحف بشكل ملير ومميز. كان العمل
بعد نشاط بحلي وتدريسي طويل يملل تحدًيا خاًصا وجةديةًدا  0209الشرق األدنى االستاذة الدكتورة باربرا ايلوينج والتي تسلمت منصبها الجديد كمديرة للمتحف في  ام 

 والسيما في ضوء إغالق المتاحف بسبب جائحة كورونا. –

 

قةتةه الصةعةب إلةى مةؤقريًبا، من المقرر إ ادة تصميم الجناح األيسر لمتحف البيرغامون كجزء من "المخطط الرئيسي لجزيرة المتاحف" ومعه سيتةم نةقةل الةمةعةارض الة 
االنفصال التام  ن تةاريةخ ان األرشيف وغرف التخزين وإ ادة التصميم الدقيق لمفهوم المتحف للمهندس والتر أندريه. وقد أوضحت باربرا ايلوينج في كلماتها التمهيدية 

قد سااموا في اذا المةتةحةف.  راءالمتحف والمفاايم واألفكار ليس بأي حال من األحوال ادفاً لها، واي ال تريد المبالغة في تقدير دوراا كمديرة، وأشارت إلى أن كل المد
صةفةتةه األسةتةاذة بةاربةرا ي وفالمتحف ليس  مل مدير واحد فقط، بل  مل جميع المدراء السابقين. حيث يسترجع متحف الشرق األدنى القديم تاريًخا طوياًل ورائًعا، والةذ

 ايلوينج باختصار في محاضرتها.

 من مجموعة متحفية إلى متحف -متحف الشرق األدنى 

، يعد متحف الشرق األدنى أحد المتاحف الخمسة العظيةمةة لةتةاريةخ 0999كجزء من جزيرة المتاحف الشهيرة في برلين، والتي تعتبر أحد مواقع التراث العالمي منذ  ام 
ى في جميع أنحاء الةعةالةم بةعةد دنالعالم في جزيرة المتاحف في برلين. تعود بدايات المتحف إلى النصف اللاني من القرن التاسع  شر،  ندما نما االاتمام بلقافة الشرق األ

قةبةل الةمةلةك الةبةروسةي العراق اآلن. حيث تم شراء بعض اذه النقوش مةن  -اكتشاف بعض النقوش البارزة من مدينة نينوى، المدينة األسطورية في بالد ما بين النهرين 
 ليس فقط من أجل اإللارة، ولكن قبل كل شيء، كما أكدت ايلوينج، ألسباب تتعلق بالتعليم والتدريب. -فريدريش فيلهلم الرابع لبرلين 

نمت المجمو ة المتحفية من خالل الحفريات الةخةاصةة بةعةلةمةاء  0120كان ذلك بداية مجمو ة آلار الشرق األدنى في برلين، وبعد إنشاء اإلمبراطورية األلمانية في  ام 
فات ومةواقةع الةتةنةقةيةب تشااآللار األلمان في بابل وآشور ومجديدو وأريحا وتل حلف وأوروك. اصبحت الحفريات في ذلك الوقت ملاال يحتذى به، الرسومات اليدوية لالك
أدى ااةتةمةام الةقةيةصةر  وم.من قبل المهندس المعماري المشارك روبرت كولدفاي ذات جودة ودقة ال يزال بإمكانها مواكبة القياسات والتسجيالت بمسا دة الكمبةيةوتةر الةية

 .0199فيلهلم اللاني الكبير بعلم اآللار والد م المالي من الر اة ملل جيمس سيمون إلى استقالل مجمو ة آلار الشرق األدنى في  ام 

 متحف الشرق األدنى كمكان ذو رؤيا

، وجدت المجمو ة المتحفية الشرقية مقام دائًما لها، وكان مدير المتحف آنذاك والتر أندريه قادًرا  لى تنةفةيةذ رؤيةتةه لةمةتةحةف 0922مع بناء متحف البيرغامون في  ام 
الةمةتةحةفةيةة اةي أن تةه حي. حيث أ يد بناء المكتشفات المعمارية ملل بوابة  شتار أو شارع الموكب في بابل بحجمها األصلي وتركيبها في المتحف. الةفةكةرة فةي طةريةقة
يةة ومةفةااةيةم مةكةانةيةة دارالعمارة يجب أن تكون قادرة  لى نقل تجربة فريدة وفي حجمها الطبيعي وتكون  لى تواصل مباشر مع الزائر، ويتم استكمال اآللار بلوحات جة

متحةف آلةار الشةرق نهج غير  ادي في  مل المتحف في ذلك الوقت، وحتى اليوم مايزال ذلك نقطة مميزة للعرض في  -تملل سياق االكتشافات وتجعلها ملموسة للزائر 
(. اضافة إلى ذلةك تةم 0202-0220األدنى القديم. بعد إ ادة التوحيد، ظهرت فرص جديدة للبحث الميداني والحفريات الجديدة في تل كنديج وتل حلف في سوريا اليوم )

لةلةانةيةة. تةم انةتةشةال ة اإجراء  مليات تنقيب أيًضا في المتحف نفسه، حيث تم تخزين بقايا آلار تل حلف لمتحف تل حلف في قبو متحف البيرغامون منذ الةحةرب الةعةالةمةية
 ام وتم تجميعها بشق األنفس. واو موضع محاضرة سلسلة المحاضرات القادمة والذي تقدمة الدكتورة ناديا كوليديس، نائةبةة مةديةر  2222شظايا التماليل التي تعود إلى 
 .  0202نوفمبر  00متاحف الدولة في برلين  بر اإلنترنت في  -متحف آلار الشرق األدنى 

 المتاحف كأماكن للتغيير المستمر: التحديات المستقبلية لمتحف آثار الشرق األدنى 

كةاري"، والةذي كةان لةتةذولكن ما الذي يحمله المستقبل لمتحف آلار الشرق األدنى؟ ومع اإلغالقات المتجددة بسبب جائحة كورونا فان معرض "من القطعة إلى النةصةب ا
ار. ان الةمةضةي قةدًمةا فةي زو من المفترض ان يقام في الوقت الحالي ويقدم نظرة لاقبة إل ادة بناء بوابة  شتار في متحف آلار الشرق األدنى ، سيكون في البداية بةدون

تةبةطةة بةمةتةحةف باإلضافة إلى "الخطة الرئيسية" لجةزيةرة الةمةتةاحةف وإ ةادة الةهةيةكةلةة الةمةر -في أوقات الوباء أكلر أامية من أي وقت مضى  -رقمنة  روض المتاحف 
 مةن  ةمةل الةمةتةحةف، وقةالةت جةزءً البيرغامون اي التحديات األكلر إلحاًحا التي يتعين  لى مديرته ايلوينج وفريقها مواجهتها. لكن بالنسبة إلى ايلوينج، يعتبر التغةيةيةر 

 لم تعد مجرد مواقع تخزين لألشياء المتحجرة". -ايلوينج ان "المتاحف  رضة للتغيير المستمر 

 

  متاحف برلين تقدم نفسها -نظرة 



 

 

الًبا ما تبدو الموسيقى العربية الكالسيكية غريبة  للةمةسةامةع الةغةربةيةة  ةنةد سةمةا ةهةا  
للوالة األولى ذلك أن نظام الميزان واإليقاع  الموسيقي يةبةدو مةعةقةًدا بةعةض الشةيء 
فيما اآلالت الموسيقية العربية غةيةر مةألةوفةة كةذلةك. لةتةغةيةيةر ذلةك وإليصةال سةحةر 
الموسيقى العربية إلى اوسع شريحة من المهتمين، د ت جمةعةيةة الصةداقةة الةعةربةيةة 

 00و 02األلمانية ومؤسسة قطر الدولية بالتعاون مةع إكسةبةولةيةنةجةوا أونةاليةن فةي 
إلى ورشة  مل لمدة يومين تحت  نوان "الموسيقى العربية للمبتدئيةن  0202نوفمبر

والمهتمين" شملت جزأين من العمل للموسيقى العربية الكالسيكية مع أفالم قصيةرة  -
لفرقة" حسام العلي "الموسقية. أدار اذه الفعالية الموسيقي المةعةروف شةون بةريسةك 
والذي يقدم  البودكاست  المعروف  لى نطاق واسع "حديث الةمةوسةيةقةة" إلةى جةنةب 
مؤسس والمغني الرئيسي لفرقة حسام العلي الموسيقية، السيد حسةام الةعةلةي،  حةيةث 
قام شون بريسك بإصطحاب الجمهور والمستمعين في جةولةة فةي  ةالةم الةمةوسةيةقةى 
 العربية بشكل ملهم وجذاب ومسلي في  الم "المقام" و "المقسم" والقانون والعمود.

 نقل العناصر األساسية للموسيقى العربية وإثارة اللهفة

تركزت الفعالية  لى أربعة أفالم قصيرة أنةتةجةتةهةا فةرقةة حسةام الةعةلةي الةمةوسةيةقةيةة  
لصالح مؤسسة قطر الدولية. تشرح اذه األفالم أصل الموسيقى العربية الكالةسةيةكةيةة 
وآالتها وإيقا اتها ونظام مقياسها بطريقة مسلية ومفهومة بشكل خاص للمبتدئيةن فةي 

ة مةن خةالل ورشةة الةعةمةل عةرفةالموسيقى. وقد  ظهرت حقيقة أن فرقة حسام العلي الموسيقية لديها موابة خاصة لهذا النوع من الموسيقى واإلمكانية اللقافية في نقل الم
بالتعاون ما بين جمعية الصداقة العربية األلمانية ومؤسسة قطر الدولية، حيث نجحت الفرقة في إلارة حماس الجمهور للمةوسةيةقةى  0201"يال موسيقا" والتي اقيمت  ام 

نةت الةفةرقةة بةأفةالمةهةا  تةمةكةالعربية آنذاك وتفا لوا معها وغنوا  باللغة العربية كذلك. و لى الرغم من جائحة كورونا والوضع الوبائي واقامت الةورشةة  ةبةر اإلنةتةرنةت 
الةعةربةيةة الةبةسةيةط "مةقةسةم" قة القصيرة من نقل العناصر التي تبدو معقدة للموسيقى العربية الكالسيكية للشخص العادي، وتعلم المستمعين والمستمعات أول إيقاع  الموسي

 نظام نغمات الموسيقى الكالسيكية العربية. -والفرق مع موازين الموسيقى الغربية وشرح "المقامات" 

 يمكن الوصول إليها وتعلمها للجميع  -الموسيقى العربية 

لةمةجةال.  السةيةد حسةام ا الالجابة  ن جميع االسئلة واالستفسارات للمشاادين والمستمعين ألناء  رض االفالم  قدم الخبيران شون بريسك وحسام العلي خبرتهما في اةذ
حةفةالت الةمةوسةيةقةيةة والةالعلي مؤسس الفرقة الموسيقية التي تحمل اسمه، والقادم من  حمص في سوريا، حيث درس الغناء واألوبرا اناك وقدم حةفةالً فةي دور األوبةرا 

بةيةر. لةقةد وضةع لةنةفةسةه الكالكبرى في بالده وكان له برنامجه التلفزيوني الخاص "سماي أوغاريت"  لى التلفزيون السوري. وتملل الموسيقى العربية الكالسيكية شغفه 
وأظةهةر حسةام الةعةلةي ة، ادًفا يتملل في تقديم الموسيقى العربية إلى أكبر  دد ممكن من األشخاص في ألمانيا. وأجاب بحماس  لى أسئلة الجمهور بالتفةصةيةل والةمةعةرفة

 وشون بريسك مًعا الفرق بين العود والغيتار بشكل مباشر.

الموسةيةقةيةون مةن جةمةيةع  اذه اي الرسالة األساسية للفا لية وفرقة حسام العلي. يلعب -الموسيقى العربية ليست حكراً للعرب فقط، وال يمكن  زفها من قبل العرب فقط 
ل المجاني  لى مةوقةع مةؤسةسةة قةطةر من روسيا إلى إيطاليا إلى اليابان. لهذا السبب فإن األفالم المقدمة متاحة للتنزي -أنحاء العالم في الفرقة الموسيقية متعددة الجنسيات 

 الدولية اإللكتروني ويمكن استخدامها،  لى سبيل الملال، كمواد دا مة في دروس الموسيقى.

 ا موطًنا جديًدا لها.ان كانت االستفسارات العديدة من الجمهور خالل جزأي الفا لية دليل واضح  لى االاتمام الكبير بالموسيقى العربية في ألمانيا، والتي وجدت

 .www.qfi.orgإذا كنت ترغب في مشاادة مقاطع الفيديو مرة أخرى، فيمكنك القيام بذلك قريًبا  لى موقع المؤسسة االلكتروني 

والمهتمين  –الموسيقى العربية للمبتدئين   

 أعمال التبادل تكتسب أهمية بالغة

المةؤسةسةات والةبةاحةلةيةن مع تعد المتاحف من افضل االمكان للتبادل اللقافي، لذا سيكون تركيز  مل متحف الشرق األدنى  لى تطوير شبكات العالقات الدولية والتعاون 
. كما اشةارت اةيةلةويةنةج إلةى تحففي بلدان القطع االصلية. كما يعد التعاون الدولي، وال سيما في حماية التراث اللقافي نقاط محورية مهمة في السنوات القادمة لعمل الم

دأ فةي مةتةحةف الةفةن المتحف نقطة االلةتةقةاء" الةذي بة -اامية العمل مع االشخاص من بلدان القطع المتحفية التي تعرض في المتحف، فعلي سبيل الملال مشروع "ملتقى 
بةة لةمةتةحةف آلةار لةنةسةاإلسالمي. حيث يقوم المشروع بتدريب الالجئين من سوريا والعراق كمرشدين يقدمون بدورام جوالت إرشادية باللغة العربية فةي الةمةتةاحةف. بةا

وإشةراك الةمةجةتةمةع  ظورالشرق األدنى ، تخطط ايلوينج لتكليف المرشدين المشاركين بتصميم منطقة العرض من أجل إنشاء  القات وليقة، وإجراء تغيير ملهم في المن
 في تنو ه بشكل أولق في المتحف. وتشير أنشطة ايلوينج بشكل بسيط، إلى ان المتحف ليس مكاًنا نخبوًيا، بل مكان للجميع. 

 جعل الصلة االجتماعية للمتحف مرئية

تقول ايلةويةنةج إنةه مةن يث اذا او االنفتاح  لى المجتمع، واو اندماج أفضل للمتحف في المجتمع، االمر الذي تعتبره ايلوينج ال غنى  نه الستمرار وجود المتاحف. ح
ئًما وال غنى  نه لةعةامةة مالأجل الحصول  لى تمويل، من األقل أامية العلور  لى ر اة كبار. بدالً من ذلك، يجب أن يلبت المتحف  القته بالمجتمع، ليصبح طبيعًيا، و
، يجب أن يعّرف المةتةحةف ذلكالناس. في أوقات ما بعد الجائحة، تتوقع ايلوينج، سيكون من األقل أامية تنظيم معارض "ضخمة" تجذب جمهوًرا  المًيا كبيًرا، بدالً من 
ل الةمةسةااةمةة فةي تةغةيةر مةلة نفسه بأنه مكان ُتطرح فيه أسئلة مهمة وذات صلة اجتما ياً. يمكن للمتاحف ملل متحف آلار الشرق األدنى المشاركة في المناقشات الحالةيةة

وكةمةسةاحةة ديةنةامةيةكةيةة ع، المناخ من خالل نقل المعرفة حول لقافات الماضي وطرح األسئلة وبالتالي إبراز دوراا وأاميتها في المناقشة. المتحف كمكان مفتوح للةجةمةية
 ي الناجح.اذه اي رؤية االستاذ الدكتورايلوينج للعمل المتحف -للقاءات بين اللقافات، وكمكان لألسئلة واألجوبة  لى الموضو ات ذات الصلة بالمجتمع 

ة ناجحة ومليرة لسةلةسةلةة متاحف برلين تقدم نفسها"، واشارة إلى بداي -كانت اذه المحاضرة واحدة من سلسلة محاضرات جمعية الصداقة العربية األلمانية الجديدة "نظرة
 ويأمل أن تؤدي إلى تبادل حيوي بين زوار المتحف وصناع القرار في المتاحف. 0200المحاضرات التي تستمر حتى ربيع 



 

 ام لتشةكةل  2222قطعة حجرية مدمرة  مراا  02222كيف يمكن للمرء إ ادة تجميع 
تملاالً؟ ما اي قصص الدمار وإ ادة اإل مار التي يمكن أن تخبةرنةا بةهةا تةلةك الةحةجةارة؟ 
كان اذا السؤال محور المحاضرة اللانية في سلسلة محاضرات جمعية الصداقةة الةعةربةيةة 

 00متاحف برلين تقدم نفسها"، والتي  قدت  بر اإلنترنةت فةي  -األلمانية الجديدة "نظرة
 .0202نوفمبر 

مةتةاحةف الةدولةة  -تحدلت الدكتورة ناديا كوليديس، نائبة مدير متحف آلار الشرق األدنةى 
في برلين في محاضرتها والتي كانت تحت  نةوان " تةحةدث  مةع الةحةجةارة والةحةجةارة 
تتحدث إليك: ما يمكن أن نتعلمه من إ ادة بناء تمةالةيةل تةل حةلةف" حةول مشةروع ا ةادة 
ترميم التماليل التي دمرت في الحرب العالمية اللانية بشةكةل مةلةيةر ومشةوق. فةيةمةا اشةار 
ُمضيف المحاضرة نائب رئيس جمعية الصداقة العربية األلمانية االستاذ الدكتةور كةالوس 
بيتر اازه في كلمته االفتاحية إلى ا مال الترميم المليرة لةإل ةجةاب الةتةي قةام بةهةا فةريةق 
الدكتورة ناديا كوليديس والذي يعد بملةابةة مةعةجةزة. خةالل جةولةة لةه فةي أقةبةيةة مةتةحةف 
البيرغامون في تسعينيات القرن الماضي، رأى قطع حجريةة غةيةر مةفةروزة ومةلةقةاة فةي 
الممرات في او ية خاصة بالفحم، وكان من غير المعقول تقريًبا تشكيل تمالةيةل تةذكةاريةة 

 من أكوام تلك الحجارة.

 

 تل حلف: قصة دمار

ألناء أ مال التنقيب التي قةام بةهةا  ليلتدمير التماليل األلرية في الحرب العالمية اللانية لم يكن األول في تاريخ تلك التماليل. حيث  لر  ماكس فون أوبنهايم  لى تلك التما
انةهةا   –كةمةا يةعةتةقةد الةعةلةمةاء  - ام، والةتةي  2222في تل حلف في سوريا والتي تم إحضاراا إلى برلين، حيث تملل تلك البقايا مقر االميراآلرامي والذي يبلغ  مراا 

والذي يظهر مةن خةالل قصةة الةتةمةالةيةل اةو السةمةة السةائةدة لةهةا. فةقةد  –دمرت الناء حملة  قابية  بر المنطقة اآلشورية في القرن اللامن قبل الميالد. الدمار بالحرب 
قةام  0922 ةام  وفةياضطرت حفريات أوبنهايم التوقف بسبب الحرب العالمية األولى والتي دمرت جزًء من المعلورات االلرية التي تم اكتشافهةا حةتةى ذلةك الةحةيةن. 
غةم مةن الةمةوقةع غةيةر الةرأوبنهايم  بعرض المنحوتات التي تم ترميمها وإ ادة بناؤاا جزئًيا  في متحف تل حلف المؤقت والذي تم بناؤه في ورشة آالت سابةقةة. و ةلةى 

ء الةمةدخةل الةمةهةيةب لةقةصةر بةنةاالمناسب والمنافسة من متحف البيرغامون، والذي تم افتتاحه للتو آنذاك،  فقد تركت المجمو ة انطباً ا مميزاً لدى الزوار. كانةت إ ةادة 
 يلهلم ليهمبروك.ت فكابارا رائعة بشكل خاص مع منحوتات الحيوانات واأل مدة لتماليل اآللهة حيث تركت آلًرا واضحة في أ مال الفنانين المعاصرين ملل النحا

 كيف نجحت معجزة االستعادة  -قطعة  00222أحجية ثالثية األبعاد مكونة من 

تم جمع قطع التماليل الةمةدمةرة وتةكةديسةهةا فةي  0922مأساوًيا للغاية. وفي أغسطس  0922كان التدمير المتجدد للمعلورات االلرية بواسطة قنبلة فوسفورية في نوفمبر 
لص من قةطةع الةتةمةالةيةل لتخالطابق السفلي من متحف البيرغامون وا تبرت لفترة طويلة غير قابلة لإلصالح وال يمكن ترميمها. وا تبرت الدكتورة ناديا كوليديس  دم ا

معجزة، واستندت إلى حقيقة أن المعلورات االلرية كانت مملوكة رسمًيا من قبل ورلة أوبنهايم والذين كانوا يقيمون فةي غةرب ألةمةانةيةا،  0992واالحتفاظ بها حتى  ام 
المتاحةف فةي بةرلةيةن".  يرةلكن اآللار نفسها كانت في برلين الشرقية.ومع سقوط جدار برلين، تم توضيح الملكية وإ ادة تقييم األجزاء كجزء من" المخطط الرئيسي لجز

قةام فةريةق الةدكةتةورة نةاديةا كةولةيةديةس / مةتةاحةف الةدولةة فةي  0220وتم الحصول  لى د م مؤسسة ماكس فون أوبنهايم المالي لمحاولة ترميم الةتةمةالةيةل.  فةي  ةام 
م يةتةم تةطةويةر بةرامةج مع توقعات منخفضة وفرص ضئيلة للةنةجةاح. ولة -فريدريششاجين بمهمة غير قابلة للتحقيق تقريًبا تتملل في فرز وتجميع أجزاء التماليل المدمرة 

ان ملل أحجية لاللية األبةعةاد ل كالكمبيوتر التي يمكن أن تسا د في العملية في ذلك الوقت، لذا كان  لى الفريق فرز األجزاء يدوًيا. واشارت الدكتورة كوليديس "ان العم
قةطةع  وفةي الةقطعة". تم فرز الحجارة مراًرا وتكراًرا وتم فحص األجزاء بحًلا  ن األسطح المعالجة والشوائب من أجل التمكن من إنشاء روابط بين تةلةك  02222مع 

 مسار إضافي من العملية، تم تجميع المنحوتات األولى تدريجياً بمسا دة نقاط الغراء الملونة واألشرطة والغراء الساخن.

 "االستمع إلى الحجارة"

ان الةتةسةاؤل الةنةقةدي الةدائةم  وك في اشارة الى  نوان المحاضرة فقد تحدلت الدكتورة ناديا كوليديس إلى ان فريق العمل تعلم الحديث الى الحجارة وقطع التماليل المدمرة.
رق تةرمةيةم جةديةدة. واةو ر طة ن  مدى نجاح  ملية ا اد تاايل وترميم التماليل، لذا كان من الضروري دائًما فك األجزاء التي تم ربطها بالفعل وإ ادة تجميعها وتطوي
تل حلف إلى حد كةبةيةر. فةي  ليلاالمر الذي يتطلب الكلير  الصبر وااللتزام من فريق المرمم ستيفان جايزميير. لكن الجهود آتت أكلها: فبعد تسع سنوات، أ يد تجميع تما

زال قد وضعت بشكل غير صحةيةح  تبعض الحاالت، نجح العلماء أحياناً في تحسين  مليات إ ادة بناء التماليل التي قام  أوبنهايم في بنائها، وجلبوا األجزاء التي كانت ال
قطعة، معظمها من داخل المنحوتات لم يتم تحديد مكانها الدقيق، واكدت الدكتورة ناديا كوليديس ان  ةمةلةيةة  0222ألناء  ملية الترميم األولى إلى المكان الصحيح.  فقط 

 الترميم وا ادة تأايل التماليل لم تكن ممكنة إال من خالل العمل الجما ي المتميز وظروف العمل الملالية إلنجاز اذا العمل.

 مستقبل منحوتات تل حلف

تةات فةي رحةلةة نحوال تزال معظم المنحوتات في المستودع وتنتظر إ ادة تصميم متحف الشرق األدنى في جزيرة المتاحف في برلين. في غضون ذلك، تنطلق بعض الم
ي الةتةصةمةيةم م فةحيث تّم إ ارتها إلى متاحف أخرى، ملل متحف اللوفر. اضاف الى ذلك سيوضع مدخل قصر كابارا  ليرحب بالزوار في متحةف الشةرق االدنةى الةقةدية

ة كافية  لى الةنةسةخةة الةتةي لميالحديث للمتحف، ولكن ليس مع شخصيات اآللهة ملل تماليل الكارياتيات، كما نفذاا أوبنهايم، ولكن مع أ مدة بسيطة، ألنه ال توجد أدلة  
فةي فةريةدريشةشةاجةيةن  ودعيفضلها أوبنهايم. وإلى أن تصبح المنحوتات المهيبة ملل طائر الغريفين واألسد ورجل العقرب متاحة للجميع مرة أخرى، يمكنك زيارة المسةتة

 وبعد رفع القيود المتعلقة بـجائحة كورونا مرة أخرى. -بعد التسجيل 

لةمةانةيةة والةمةهةتةمةيةن. األ من خالل اذه المحاضرة قدمت الدكتورة ناديا كوليديس فرصة رائعة إللقاء نظرة خلف كواليس العمل المتحفي ال ضاء جمعية الصداقة العربية
، يقدم االستاذ الدكتور ستةيةفةان ويةبةر، مةديةر 0202يناير  00في المحاضرة اللاللة لسلسلة محاضرات جمعية الصداقة العربية األلمانية الجديدة "نظرة" والتي ستقام يوم 

 ، يقدم العاملين في المتحف رشا كنجوارى ومريم كورتز تقريراً حول مشاريع المتحف العديدة.0202فبراير  00متحف الفن اإلسالمي  متحفه. وفي 

 يمكنك االطالع  لى مزيد من المعلومات حول سلسلة المحاضرات والبرنامج انا

 نظرة مع الدكتورة كوليديس: تماثيل تل حلف



 

 

كانت الفعالية االفتراضية التي أقامتها جمعية الصداقة العربية األلمانةيةة والةبةيةت الةلةقةافةي 
بمةنةاسةبةة االحةتةفةال بةالةيةوم  0202ديسمبر  01العربي وجمعية معلمي اللغة العربية في 

العالمي للغة العربية فرصة فريدة للعديد من المهتمةيةن لةلةتةعةرف  ةن قةرب  ةلةى الةلةغةة 
 العربية، واكتشاف تنوع الخط العربي أو الغوص في الموسيقى العربية الكالسيكية.

 

في سفارة دولة قطر، ضيةوف الةفةعةالةيةة  حّي السيد شافي الهاجري القائم باأل مال باإلنابة
بتحية قصيرة باللغة العربية، وشكر جمعية الصداقة العربية األلمةانةيةة وجةمةعةيةة مةعةلةمةي 
اللغة العربية  لى التعاون الناجح في اقامة اذه الفعالية. وقةال الةهةاجةري إن غةوتةه كةان 
متحمًسا بالفعل لجمال اللغة العربية والكتابة العربية. جمال وتنةوع يةحةتةفةل بةه أيًضةا فةي 

والذي التةزمةت بةه دولةة  0921"اليوم العالمي للغة العربية" الذي اطالقته اليونسكو  ام 
الديوان. يهدف "اليوم العالمي للغة العربية" إلى بناء جسةور  -قطر والبيت اللقافة العربي 

 بين اللقافات وتقريب اللغة واللقافة العربية من جميع األطراف المهتمة.

 

 اللغة العربية في المدارس األلمانية

تابع ادارة الفعالية الدكتور جيرمياس كيتنر رئيس البيت اللقافي العةربةي "الةديةوان". فةفةي 
عربيةة فةي ألةمةانةيةا. فةمةا ال البدء قدمت  ائشة حمداني، مدرسة اللغة العربية في مدرسة والدورف برلين ورئيسة جمعية معلمي اللغة العربية نظرة لاقبة  لى وضع اللغة
تةزايةد االاةتةمةام بةالةلةغةة مةع زال تدريس اللغة العربية يتم بشكل حصري تقريًبا في المدارس الخاصة ونادًرا ما تكون مادة كاملة، وفي الغالب كدورات لغوية مسائيةة. و
ل اللغة العربية  ةلةى نةطةاق قبوالعربية في ألمانيا بشكل مستمر فإن جمعية معلمي اللغة العربية التي تأسست حديًلا جعلت من أ مالها د م المدارس والمعلمين بحيث يتم 

 اء ألمانيا.أنحواسع كموضوع مدرسيفي ألمانيا. ويتم التعاون مع الجامعات لتطوير المنااج والكتب المدرسية والتواصل مع معلمي اللغة العربية في جميع 

 فرقة حسام العلي -موسيقى عربية للجميع 

بية تم  رض فةيةلةمةان لةفةرقةة عرمن اجل الارة الفضول لدى العديد من الطلبة الذين ال يتواصلون مع اللغة العربية بشكل مباشر ولديهم الرغبة في التعرف  لى اللقافة ال 
اؤاةا مةن جةمةيةع أنةحةاء أ ضةبرلين الموسيقية المشهورة فرقة حسام العلي، حيث تم انتاج اذه االفالم بتعاون مع مؤسسة قطر الدولية. تهدف  ا مال الفرقة الةتةي يةأتةي 

ولية، ينقل أ ضةاء فةرقةة حسةام الدالعالم، إلى جلب الموسيقى العربية الكالسيكي للجمهور األلماني. ففي األفالم األربعة األصلية التي تم انتاجها بتعاون مع مؤسسة قطر 
ت واإليةقةاع ونةظةام الةنةغةمةات. من أكلر األشكال تنوً ا في البلدان العربية المةخةتةلةفةة إلةى اآلال -العلي متعددي اللقافات العناصر األساسية للموسيقى العربية الكالسيكية 

ى الةعةربةيةة فةي دروسةهةم سيقتستهدف األفالم االشخاص المهتمين بالموسيقة العربية، ولكنها تستهدف في الدرجة األولى معلمي الموسيقى الذين يريدون التعامل مع المو
لمية"، فةقةد نةقةلةت سةحةر لعاويبحلون  ن مواد تعليمية ممتعة. وحتى وبسبب ضيق الوقت، تم  رض األفالم المتعلقة بأصل وإيقاع الموسيقى العربية فقط في "يوم اللغة ا

، سيتم توفير األفالم  لى موقع مؤسسة قطر الدوليةة االلةكةتةرونةي 0200الموسيقى الكالسيكية العربية مما ساام في ألارت فضوًل المزيد من الجمهور. ا تباًرا من  ام 
 حيث يمكن للمدرسين العلور  لى مواد تعليمية.

 من الخط التقليدي إلى الخط العربي -الخط العربي 

ولد في ألمانيا، ونشأ فةي لةبةنةان. ذي اختتمت الفعالية الخاصة بــ "اليوم العالمي للغة العربية" بمحاضرة ألقااا الخطاط األلماني اللبناني ومصمم الجرافيك دانيال  رب، ال
لةقةصةيةرة تةاريةخ الةخةط ه اويبيع تصميماته التي تتمحور حول الخط العربي وباألبيض واألسود من متجره في منطقة فيدينغ إلى جميع أنحاء العالم. لم يقدم في محاضةرتة
ة الةخةط الةعةربةي. واةذا جةربةالعربي وتطوره من بداياته إلى التفسيرات الحديلة ملل الرسم بالحركة فحسب، بل قدم أيًضا نصائح  ملية جًدا ألولئك الذين يرغبون فةي تة
 ممكن أيًضا بدون معرفة اللغة العربية، ولكن ليس بدون صبر، ألن الخط العربي، حسب رأي العرب، "او بحث ال ينتهي  ن الكمال".

ي تةم االجةابةة  ةنةهةا مةدى الةتةلقد أظهر  دد الحضور الكبير الذين شاركوا في الفعالية االفتراضية الخاصة باليوم العالمي للغة العربية، وطرحهم العديةد مةن األسةئةلةة و
 التبادل بين اللقافات.مو االاتمام المتزايد في اللغة واللقافة العربية في ألمانيا، كما أظهر مدى أامية العمل اللقافي األلماني العربي في تعميق واستمرار ون

 اليوم العالمي للغة العربية 



 



 

 

 

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 222والذي 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



 

 

0202النشاطات 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 



 



 

 

 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

 0202النشاطات والفعاليات في 



 

 0202اجتماع الهيئة العامة لجمعية الصداقة العربية األلمانية 

عقدت جمعية الصداقة العربية انلمانية اجتماع الهيئة العامة للجمعية تزامناً مع الحفمل 
ال نوي للجمعية إلستقبال العام الجديد في قاعة أوتو براون التابعة لمكتمبمة المدولمة فمي 

، حيث حضر االجتممماع المعمديمد 0202يناير  71اإلرث الثقافّي الپُُروِسّي في  -برلين  
من اعضاء الجمعية وضيوف من مختلف القطاعات، وقد ضم جدول أعمممال اجمتممماع 
الهيئة العامة العديد من النقاط مثل التقرير الممالمي ورجمراء انمتمخماء اعضماء ممجملم  
االدارة للجمعية بناًء على النظام انساسي لجمعية الصداقة المعمربميمة انلمممانميمة والم ي 
 ينص على االنتخاء كل ثالث سنوات رضافة رلى عرض أداء هيئة الرئاسة للجمعية.

 مؤتمر الخليج كأبرز أحداث العام الماضي

في كلمته الترحيبية عبر الدكتور أوتو في متمهموي رئميم  جمممعميمة الصمداقمة المعمربميمة 
انلمانية عن سعادته به ا الحفل وقدم لمحة ايجابية عن نشاطات المجمممعميمة فمي ال منمة 

عربي" وال ي نظمته جمعية الصداقة العربميمة انلمممانميمة   –الماضية، وتحدث الدكتور أوتو في تهوي عن النجاح الكبير لـ "المنتدى انول للحوار انمني انلماني الخليجي 
االقتصادية والثقافية والعلوم والتعلميمم مع انكاديمية الفدرالية لل ياسة انمنية لمدة يومين. وقد كان للبرامج الناحجة للجمعية في مجاالت عملها المختلفة ال ياسية و بالتعاون

لمعمممل المممشمتمر  بميمن ق اواإلعالم واإلتصاالت انثر الكبير في تحقيق أهداف وغايات الجمعية المختلفة. حيث تعمل الجمعية من خالل نهج شامل من اجل تعزيز وتعممميم
أشمار  ن المدول المعمربميمة وألمممانميما. بي المانيا والعالم العربي رضافة رلى العمل بشكل فاعل للحد من الصورة ال لبية الم بقة والمتحيزة وتعزيز االهتمام والتفاهم المتبادلين

د تخطت وبكل فخر عاماً مملميمئماً ة قسعادة الدكتور مصطفى أديب، سفير الجمهورية اللبنانية وعميد ال فراء العرء في ألمانيا في كلمته بأن جمعية الصداقة العربية انلماني
دل بميمن المدول والمثمقمافمات. تبمابانحداث والنجاحات على مختلف االصعدة كما في ال نوات الماضية؛ وأكد على ان التعاون والتواصل الدوليين أمر مهم لتعزيز التفاهم الم

 ة والتعليم.قافواشار رلى انه يرى أن جمعية الصداقة العربية انلمانية شريك له قيمته وجدير بالثقة، وكمفتاح مهم في مجاالت ال ياسة واالقتصاد والث

 9102برامج متنوعة في 

ر كالوس هازا تقاريرهمم بيتقدم رئي  الجمعية الدكتور أوتو في تهوي ونائب رئي  الجمعية ال يد ح ام معروف وانستاذ الدكتور راندولف رودنشتو  وانستاذ الدكتور 
. بماالضمافمة رلمى المنمجماح 0272 حول نشاطات الجمعية في مجاالت عمالها االربعة المختلفة ال ياسية واالقتصادية والثقافية والعلوم والتعليم واإلعالم واإلتصماالت لمعمام

عربي" وال ي نظمته جمعية الصداقة العربية انلمانية وساهم فمي تمعممميمق ممكمانمة المجمممعميمة والسميممما عملمى   –الكبير لـ "المنتدى انول للحوار انمني انلماني الخليجي 
ا، والمممعمارض المتمرويمجميمة نجميمالم توى المسس ي وبين صانعي القرار ال ياسي، كما تم تقديم زيارة ال فراء العرء رلى الواليات انلمانية وخاصة واليتي بافاريا وتوري

ل الثقافي. تمعمكم  مجاحول فرص االستثمار في مصر في ميونيخ ونورمبرغ، باإلضافة رلى المعارض والفعاليات والتي كانت محط اهتم كبير من الحضور والسيما في ال
ج المعمربمي، رلمى بمودكماسمت خليممجاالت عمل الجمعية التنوع الكبير والغني في نشاطات والفعاليات المختلفة التي ت اهم فيها الجمعية فمن فعاليات حول دور الصين في ال

الجمعية في بمرلميمن.  مقرجديد حول تاريخ وثقافة الشرق انوسط، رلى محاضرات حول ال ردية القصصية في برلين والمعارض من قبل الفنانين المغاربة والتون يين في 
 بعد ذلك قدم ال يد امين الصندوق الدكتور هارالد ماركفارت التقرير المالي، حيث تم اعتماده باإلجماع من قبل الجمعية العامة.

 انتخابات جديدة لمجلس إدارة جمعية الصداقة العربية األلمانية

بية انلمانيمة، فمقمد د عمي اعضماء لعرضمن جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة للجمعية له ا العام تم اجراء االنتخابات الجديدة المنتظمة للمجل  التنفي ي لـجمعية الصداقة ا
تماذ المدكمتمور رانمدولمف نسمالجمعية إلنتخاء اعضاء مجل  الجمعية، حيث اعيد التاكيد على رئاسة الدكتور أوتو في تهوي لجمعية الصداقة المعمربميمة انلمممانميمة ونموابمه ا
عضوية ال ادة: سمعمادة لى رودنشتو  وال يد ح ام معروف وانستاذ الدكتور بيتر كالوس هازا وال يد محمد الم ند وأمين الصندوق الدكتور هارالد ماركفارت. رضافة ر
نميملمز شممميمد )المحمزء ور ال يد الك ندر ردوان )حزء االتحاد االجتماعي الم يحي( وسعادة الدكتور يوهان ديفيد فادفول )حزء اإلتحاد الديمقراطي الم ميمحمي( والمدكمتم
عميمد وانسمتماذ المدكمتمور ال مالديمقراطي االجتماعي انلماني( كممثل عن البوندستاغ انلماني وانستاذ الدكتور توماس رديج والمهندس نصير بير  هولز وال يد مصطفى 

 فير ال ابق بيرنمد مموتمزيملمبمر  ال هاينريش فون بيرير وال يد فولف شفيبرت وانستاذ الدكتور أودو شتاينياخ و انستاذ الدكتور ماتياس فيتر، كما تم انتخاء ال ادة سعادة
 و ماريون يوهان ن، سناتور سابق )جامعة هوهنهايم( كأعضاء جدد في المجل .

 .0202الجديد  ام في نهاية االجتماع اغتنم الحضور حفل االستقبال المفعم بأجواء المريحة للنقاش وللحوار وبناء عالقات جديدة. تلى ذلك حفل استقبال الع



 

 

 حفل استقبال العام الجديد 

أ قيم حفل جمعية الصداقة العربية انلمانية إلستقبال العام الجديد في قاعة أوتمو بمراون 
اإلرث الثقافّي الپُُروِسّي، بعد االنمتمهماء ممن اجمتممماع  -التابعة لمكتبة الدولة في برلين  

. وكعادتها دعت جمعيمة الصمداقمة المعمربميمة 0202يناير  71الهئية العامة للجمعية في 
انلمانية ه ا العام أعضاؤها وال فراء العرء والدبلوماسيين وممثلميمن عمن شمركمائمهما 
وممثلين عن القطاعات ال ياسية واالقتصادية والثقافية رلى  الحفل ال منموي إلسمتمقمبمال 

شخص ه ه الدعوة. كانت صاحبة ال مو انميمرة  022العام الجديد، وقد لبّى مايقارء 
الهنوف بنت فيصل بن محمد تركي آلـ سعود من المملكة المعمربميمة ال معموديمة ضميمف 
الشرف له ا العام، حيث تحدثت في كلمتها حول التقدم والتطور في المملمكمة المعمربميمة 

( وأكدت علمى اهممميمة تمعمزيمز 0202ال عودية  وأجندة اإلصالح في ال عودية )رؤية 
العالقات على مختلف الصعد بين ألمانيا والمملكة العربية ال عودية. وقد تضمن حمفمل 
االستقبال برنامج موسيقي خاص أ عّد له ه الغاية حيث قدمت فرقمة دارنما الممموسميمقميمة 
والتي تأس ت العام الماضي ممجممموعمة ممن المممقمطموعمات الممموسميمقميمة تمكمّونمت ممن 
مقطوعات موسيقية مختلفة من الموسيقى العربية الكالسيكية، وقد اس تمتع المحمضمور 

 بمجموعة الشباء الموسيقية والتي قدمت مجموعة من المقطوعات الغنائية بمرافقة أصوات العود والناي والطبل.
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تبة ال يد كري متموف راوخ  كيمبف ورئي  ق م الشرق في المك-في كلمته الترحيبية شكر رئي  الجمعية الدكتور أوتو في تهوي مديرة مكتبة الدولة في برلين بابارا شنايدر
پُمُروِسمّي. اسمتمعمرض المدكمتمور أوتمو اإلرث الثقافمّي الم -على رتاحة الفرصة إلقامة حفل االستقبال للجمعية له ا العام في قاعة  أوتو براون التابعة لمكتبة الدولة في برلين  

، وال ي كان ناجحاً وحافالً باالحداث والنشاطات التي شمهمدت 0272في تهوي رئي  جمعية الصداقة العربية انلمانية في كلمته الترحيبية نشاطات الجمعية للعام المنصرم 
المنمجماح المكمبميمر لـ   وال سميمممات، ات اعاً ملحوظاً في نشاطات الجمعية في مجاالت عملها المختلفة ال ياسية واالقتصادية والثقافية والعلوم والتعلميمم واإلعمالم واإلتصماال

مع انكاديمية الفدرالية لل ياسة انممنميمة لمممدة يمومميمن.  عربي" وال ي نظمته جمعية الصداقة العربية انلمانية بالتعاون  –"المنتدى انول للحوار انمني انلماني الخليجي 
ة عمن اهمم االحمداث ممعميمحيث كان لمشاركة العديد من صناع القرار ال ياسي والدبلوماسيين والخبراء انثر الكبير في رنجاح المستمر. كمما تمحمدث المدكمتمور رئميم  المجم

يجية حول فرص االسمتمثمممار ترووالنشاطات االخرى للجمعية مثل زيارة ال فراء العرء رلى  الواليات انلمانية المختلفة وخاصة واليتي بافاريا وتورينجيا، والمعارض ال
ن، وأكمد المدكمتمور أوتمو رلميمفي مصر في ميونيخ ونورمبرغ، باإلضافة رلى  المعارض والفعاليات المختلفة وال سيما معرض حكايات الف ليلة وليلة في مكتبة الدولة في ب

سموف ت معمى رلمى  يمة في تهوي على ان الجمعية تعمل من خالل نهج شامل من اجل تعزيز وتعميق العمل المشتر  بين المانيا والمعمالمم المعمربمي. واشمار رلمى أن المجمممعم
أشار سعادة الدكتور مصطفى أديب، سفير الجمهورية اللبنانية وعميد ال مفمراء المعمرء فمي  . فيما 0202استمرار النشاطات والفعاليات على مختلف الم تويات في العام  

ل نوات الماضيمة والمتمي همدفمت ي األمانيا في كلمته بأن جمعية الصداقة العربية انلمانية قد تخطت وبكل فخر عاماً مليئاً بانحداث والنجاحات على مختلف االصعدة كما ف
 رلى  تعميق وتعزيز العالقات العربية انلمانية.

 ضيف الشرف صاحبة السمو األميرة الهنوف بنت فيصل

حدثت صاحب ال مممو عمن ث تكانت صاحبة ال مو انميرة الهنوف بنت فيصل ضيف الشرف لحفل استقبال العام الجديد وال ي اقامته جمعية الصداقة العربية انلمانية، حي
الح المطممموح "رؤيمة إلصمسعادتها للمشاركة في ه ا الحفل، رضافة رلى  ذلك تحدث صاحبة ال مو والتي تعمل ك يدة أعمال في المملكة العربية ال عودية عمن بمرنماممج ا

د ممن المتمحمديمات ممثمل عمديم" ، ال ي يهدف رلى  تطوير القطاعات المختلفة على كافة الم تويات في المملكة العربية ال عودية. واشارت رلى  أن المملكة تقف امام الم0202
بأنه مشروع جيل طموح ومميز. وبالطبع ال يمكن تحمقميمق ممثمل  0202ايجاد تنوع في اقتصادها وتقديم فرص متواصلة للشباء، ومن ه ا المنطلق يجب النظر رلى  رؤية 

ال معمي رلمى    رلمىه ا المشروع دون بعض العثرات ولكنه خلق روح التفاؤل بين الشباء امر مهم في ال ير في نجاح ه ا المشروع الطمموح. واشمارت صماحمبمة ال مممو 
 رشرا  الن اء في سوق العمل وتوسيع المشاركة االجتماعية.

 فرص رائعة للشركات األلمانية في المملكة العربية السعودية

ادلة من أجمل تمكمويمن شمراكمات متبنمت العالقات انلمانية ال عودية بشكل م تمر وما يزال هنا  العديد من الفرص للتعزيزها وتعميقها ومن اهمها تعزيز التفاهم والثقة ال
لكة العمربميمة ال معموديمة. لمموثيقة بين الطرفين. تقدم جهود اإلصالح في القطاع االقتصادي على وجه الخصوص فرًصا كبيرة لالستثمار والتعاون للشركات انلمانية في ا

فرصة جيدة للتعرف علمى الممممملمكمة بشمكمل أفضمل وعمن  0202وفي ه ا الصدد تقدم رحلة وفد جمعية الصداقة العربية انلمانية رلى  المملكة العربية ال عودية في أبريل 
 قرء.

 االنفتاح في القطاع السياحي

وهو االممر  0272من  أكتوبر  الديلعب قطاع ال ياحة أيًضا دوًرا رئي يًا في عملية االنفتاح االقتصادي، حيث سمحت المملكة العربية ال عودية لل ياح االجانب بدخول الب
راً فمي ممديمنمة المريماض مموخمال ي ادى رلى  فتح البالد امام الضيوف من جميع أنحاء العالم. حيث يمكن مشاهدة أثر ه ا االنفتاح من خالل مهرجان الرياض والم ي اقميمم 
لمانية على رتماحمة المفمرصمة انالعاصمة ال عودية وحضره اآلف الزّوار، وفي النهاية شددت سمو انميرة على أهمية التبادل بين الثقافات وشكرت جمعية الصداقة العربية 

 للتحدث رلى  الحضور من الجمهور االلماني.

  له ه المناسبة.يصاً في ختام الجزء الرسمي من حفل استقبال العام الجديد، أ تحيت الفرصة للحضور لتبادل الحديث والحوار اثناء حفل االستقبال ال ي أ عد خص



 


