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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



أهدافنا 

 

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

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

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

 السياسية واالقتصادية واألكاديمية المختلفة بغية تعزيز وتعميق العالقات األلمانية العربية.

  

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

 والعربية.

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

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

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

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

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

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

 0222األلمانية 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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 ايكل جمعية الصداقة العربية األلمانية

 

 مجلس اإلدارة

 أمين الصندوق

 د. هارالد ماركفارت

 نائب رئيس  اتحاد صنا ة الحديد وااللكترونيات والية بادن فورتمبرغ  

Marquardt GmbH ومديرأ مال 

 رئيس

 د. أوتو فيْسهوي

سابق لالقتصاد والمرافق العامة والمواصالت والتكنولوجيا اوزير دولة بفاري  

 البروفسور راندولف رودنشتوك 

 شركة محدودة وشركاه مالك مصانع البصريات ،مدير اداري 

 نائب رئيس الجمعية االلمانية التحادات أرباب العمل األلمان

  ضو مجلس رئاسة االتحاد العام للصنا ة االلمانية  

 حسام معروف

ومديراا االداري  MediaAgent صاحب وكالة اال النات       

 البروفسور د. كالوس بيتر هازه

 المدير السابق لمتحف الفن اإلسالمي في برلين

   محمد المسند

  مؤسس شركة المسند للتجارة

 

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

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

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

 أعضاء الجمعية

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

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

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

 واإل المية واو ما تملله نشاطات وفعاليات جمعيتنا.

 سعادة 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

(0222-2992 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 

( 2999-2991الحزب الديمقراطي االجتما ي األلماني )  

 السيد يواخيم هورستير

( حزب االتحاد الديمقراطي المسيحي0222-2912 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  222ضيفاً، 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 م22جمعية 

 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  0222ُتنظم 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 

 سد النهضة من منظور مصري

للتوتر   سبًبا  0222وتشغيل سد النهضة اإلليوبي منذ  ام   كان بناء ومأل
والمفاوضات المطولة بين دول النيل اللالث مصر والسودان وإليوبيا، حيث تريد 
إليوبيا من خالل اذا المشروع الكبير استخدام الطاقة الكهرومائية لتوليد الطاقة، 

مصر والسودان مخاوف اقتصادية وبيئية خطيرة وندرة   فيما تخشى دولتا المصب
المياه نتيجة بناء اذا السد، و لى الرغم من المفاوضات الطويلة لم تتوصل الدول 

 اللالث إلى اتفاق نهائي حتى اآلن.
 

إلى  0202مارس  2من اذا المنطلق د ت جمعية الصداقة العربية األلمانية في 
حوار افتراضي ) بر االنترنت( حول "المفاوضات حول سد النهضة اإلليوبي من 

 ارف غريب نائب وزير الموارد المائية   المنظور المصري"، حيث قدم الدكتور
وجهة نظره حول التطورات الحالية والعقبات   في جمهورية مصر العربية  والري

والمخاوف وكذلك فرص تسوية النزاع حول السد. باإلضافة إلى الدكتور  ارف 
غريب تحدث في اذا الحوار خبراء المياه االستاذ الدكتور  الء الظوااري  ضو 
اللجنة الفنية، أستاذ الهندسة بجامعة القاارة، والدكتور اشام بخيت مستشار وزير 
الري، والدكتور ااني سويلم أستاذ المياه والتنمية في الجامعة الراينية الفستفالية 

لسفير المتقا د بيرند واالستاذ الدكتور محمد االل من جامعة والية أواايو. وقد أدار الحوار  ضو مجلس إدارة جمعية الصداقة العربية األلمانية ا  العليا بآخن،
لي لها والتي بعد افتتاح موجز لسعادة السفير خالد جالل  بد الحميد، قدم الفريق المفاوض المصري تقريراً  ن مسار المفاوضات والوضع الحا  موتزيلبورق.
 كما تمت مناقشة اآللار  سنوات وكذلك  ن الدراسات والتكهنات حول آلار السد اإلليوبي  لى مصر، وإمدادات المياه وكذلك الطبيعة والبيئة. 22استمرت لمدة 

% من ميااها الصنا ية من نهر النيل. بعد ذلك أتيحت الفرصة للعديد من الخبراء  92االجتما ية واالقتصادية المحتملة لسد النهضة  لى مصر، والتي تستخدم 
 المد وين من ألمانيا ومصر للتعليق والسؤال.

     
واأل مال من ألمانيا  لومفي سياق المناقشات واللقاءات الخاصة التي تنظمها جمعية الصداقة العربية األلمانية يلتقي ويتحاور الصحفيين وممللين  ن السياسة والع

 والدول العربية في موضو ات مختلفة، حيث يتم التركيز بشكل خاص  لى الموضو ات الحالية للعالقات األلمانية العربية. 

 ٠٢٠٢حوار حول اإلنتخابات الفلسطينية 

من اإلدالء بأصواتهم في اإلنتخابات التي طال إنتظاراا في   سيتمكن الفلسطينيون
، حيث ستجرى إنتخابات 0202الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس في  ام 

. فيما ستجرى بعد ذلك إنتخابات 0202مايو  00المجلس التشريعي الفلسطيني في 
. وفقاً للجنة اإلنتخابات المركزية، 0202يوليو  22الرئاسة للسلطة الفلسطينية في 

٪ من الناخبين المؤالين في الضفة الغربية وقطاع غزة قد سجلوا 92فإن أكلر من 
أسماؤام للمشاركة في اإلنتخابات. ومن اذا المنطلق، نظمت جمعية الصداقة 

العربية األلمانية حوار ونقاش خاص مع السياسي والكاتب الفلسطيني السيد نبيل 
النتائج  - 0202"اإلنتخابات الفلسطينية    مرو  بر اإلنترنت لمناقشة

والسيناريواات المحتملة" حيث جرت المناقشة باللغة العربية وأدارت المناقشة سناء 
 مكركر شفيبرت.

ناقش السياسي والكاتب السياسي الفلسطيني نبيل  مرو اإلنتخابات المقبلة 
والتطورات الحالية ونتائج اإلنتخابات المحتملة والسيناريواات واإلتجااات مع 
مدير الجلسة. خالل الحدث التفا لي، قام أيًضا بالرد  لى العديد من األسئلة 

 والمالحظات والتعليقات من الجمهور.
السيد نبيل  مرو: وزير اإل الم السابق في السلطة الفلسطينية، وصحفي ومحام منذ 

ية في مصر طينفترة طويلة ومستشار إ المي لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية الراحل ياسر  رفات. شغل السيد نبيل  مرو منصب سفير منظمة التحرير الفلس
 واالتحاد السوفيتي السابق. كما كان السيد نبيل  مرو رئيس تحرير جريدة الحياة الجديدة ومدير إذا ة صوت فلسطين. 



 

 

 المنتدى الثالث للحوار األلماني الخليجي حول األمن والتعاون

نظمت جمعية الصداقة العربية األلمانية بالتعاون مع األكاديمية الفيدرالية للسياسة 
المنتدى اللالث للحوار األلماني الخليجي حول األمن  0202يونيو  02األمنية في 

والتعاون. حيث يوفر المنتدى لصانعي القرار رفيعي المستوى من رجال األ مال 
والسياسة وكذلك الخبراء من ألمانيا ودول الخليج العربي الست فرصة لتبادل مفتوح 
ووليق حول مواضيع السياسة الخارجية واألمنية وكذلك التعاون اإلقتصادي. وقد 

ألار المنتدى اذا العام أيًضا إاتمام الكلير من المشاركين. ولقد كان للتعاون 
األمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي و مؤسسة كونراد أديناور ومركز   مع

تريندز للبحوث واإلستشارات من دولة اإلمارات العربية المتحدة دور رئيس في 
نجاح فعاليات اذا اللقاء. نظراً للظروف الصحية السائدة وبسبب جائحة كورونا فقد 

 ُ قد اذا المنتدى  بر تقنية االتصال المرئي.
 
إضافة إلى الكلمة الترحيبية من رئيس األكاديمية الفيدرالية للسياسة األمنية سعادة  

السفير السابق إيكيهارد بروس و ضو مجلس إدارة الجمعية بيرند موتزيلبرج، 
ناقشت اللجنة رفيعة المستوى سبل تعميق التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي 

وقد شارك صاحب   وألمانيا في مجاالت السياسة الخارجية واألمنية واإلقتصادية.
السمو الملكي األمير تركي الفيصل، رئيس مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
اإلسالمية، في اللجنة بصفته الرئيس الفخري الجديد للمنتدى. أدار الجلسة الدكتور 

فيصل ومعالي ال سينزيا بيانكو، زميل زائر في المجلس األوروبي للعالقات الخارجية. وقد حضر المنتدى من الجانب العربي صاحب السمو الملكي األمير تركي
وسعادة السفير توفيق دة الدكتور  لي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع و الداخلية و الخارجية في المجلس الوطني اإلتحادي في دولة اإلمارات العربية المتح
ؤون الدبلوماسية بسلطنة للشأحمد المنصور او الوكيل المسا د لشؤون الدول الغربية واألفرو آسيوية بوزارة الخارجية البحرينية والشيخ خليفة الحارلي وكيل الدولة 
لداخلية اإلتحادي للبناء ر ا مان. كما شارك في المناقشة من الجانب األلماني ميغيل بيرغر وزير الدولة بوزارة الخارجية وستيفان ماير كاتب الدولة البرلماني لوزي
أكد ميغيل بيرغر وزير  ورهوالشؤون الداخلية والدكتور نيلس شميد، المتحدث بأسم السياسة الخارجية لمجمو ة الحزب الديمقراطي اإلشتراكي األلماني البرلمانية. بد
لمانيا في المنطقة وتناول ط أالدولة بوزارة الخارجية  لى أامية الشراكة بين ألمانيا ودول مجلس التعاون الخليجي ود ا إلى تعزيز الحوار، وقدم لمحة  امة  ن إنخرا

وفر إمكانات كبيرة ن يدور إيران والوضع الحالي في نزاع الشرق األوسط والحرب في اليمن. إن موضوع محايدة الكربون وإستخدام مصادر الطاقة البديلة من شأنه أ
 ن سعادته  يصلللتعاون في القطاع اإلقتصادي. موضوع الهيدروجين  لى وجه الخصوص له أامية كبيرة أللمانيا. وأ رب صاحب السمو الملكي األمير تركي الف

م الهيدروجين والطاقة خدابالنجاح الدائم للمنتدى. وأكد في حديله  لى الدور المهم للمملكة العربية السعودية في مكافحة التغير المناخي من خالل التوسع في إست
خفض التصعيد في  هودالشمسية وطاقة الرياح وناقش مفهوم إقتصاد دورة الكربون الذي قدمته المملكة  ند إستضافتها قمة العشرين. وأّكد سموه  لى أامية د م ج

ل جهات خارجية في العراق ولبنان. فيما قام وزير الدولة البرل ي ستيفان ماير بالد وة إلى مانالمنطقة، والحفاظ  لى سيادة الدول وإستقاللها. فعلى سبيل الملال تدخُّ
سور لقة". أما فيما يتعلق "ج زيادة التعاون في مكافحة التطرف واإلرااب. كما أوضح الدكتور  لي راشد النعيمي أنه ال يمكن تحقيق األمن إال مًعا وأنه من المهم خلق

اإلتفاق النووي. فيما تحدث  ديدبالسياسة األلمانية تجاه إيران فقد أشار الدكتور نيلس شميد أن الهدف األساسي او منع التسلح النووي اإليراني، لذا فانه من المهم تج
مان، حيث يكتسب  ُ  السفير توفيق أحمد المنصور حول األمن البحري وحرية المالحة، في ضوء الحوادث واإل تداءات العديدة  لى الناقالت، بما في ذلك في خليج

ة اإلستلمار والتعاون يادتوسيع التعاون الدولي أامية كبيرة في اذا المجال. كما د ا الشيخ خليفة الحارلي إلى زيادة تعزيز الحوار والتعاون وتحدث إلى أامية ز
مجلس التعاون ول اإلقتصادي. بعد جلسة النقاش والحوار األولى أتاحت ورش العمل الموازية للمنتدى الفرصة لتبادل مهني ومكلف بين الخبراء من ألمانيا ود
تم  قد ورشتي  مل  اف.الخليجي. وأتفق جميع المشاركين  لى أن المنتدى يقدم مساامة مهمة في النقاش المتعلق بالمحتوى وفي تبادل وجهات النظر بين كافة األطر

حول الصراع في الشرق جي السياسة الخارجية "بنية أمنية لمنطقة الخليج )التعاون اإلقليمي، إيران واليمن(" و "وجهات النظر األلمانية ودول مجلس التعاون الخلي
: الطاقة 2  لى التوالي. فيما  قدت ورشتي  مل متوازيتين في المجال اإلقتصادي في الوقت نفسه حول موضو ي "التعاون في العالقات اإلقتصادية  األوسط"

، قطاع الصحة ، الذكاء اإلصطنا ي(". وقد أتاحت ورش 2.2: الرقمنة )الصنا ة 0)الطاقة الهيدروجينية، الطاقة المتجددة(" و "التعاون في العالقات اإلقتصادية 
اضي قدم الدكتور فترالعمل تباداًل مكلًفا لألفكار، وتم تطوير مجمو ة متنو ة من الموضو ات والمحتويات باإلضافة إلى توصيات للعمل. وفي ختام المؤتمر اإل
في   يزة للمشاركينمتمكريستيان باك، المدير اإلقليمي للشرق األدنى واألوسط في وزارة الخارجية األلمانية مخلص ألام نتائج المنتدى اللالث. بفضل الخبرة ال

ملل اذا المنتدى  لى  ا دالمنتدى، رسخ المنتدى نفسه بقوة كمنتدى مهم للسياسة الخارجية واألمنية. حيث يمكن تبادل الخبرات واألفكار  لى مختلف الُصعد، كما يس
الدور المتغير  ضوءالتعلم من بعضنا البعض وفهم أفضل لوجهات نظر كل منهما بشأن النزا ات والتحديات اإلقليمية ومن لم إنشاء األساس للتعاون الناجح. في 

 مًعا، ومن اذا المنطلق، إال للواليات المتحدة األمريكية، تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا إلى تحمل المزيد من المسؤولية. ومع ذلك، ال يمكن القيام بذلك
 بأمل ولقة.  0200نتطلع إلى إستمرار منتدى الحوار  ام 

 مناقشة الخبراء: المشاركة بين األديان ومكافحة التطرف الديني

نظمت جمعية الصداقة العربية األلمانية بةالةتةعةاون مةع مةركةز الةكةفةاءة لةلةتةمةاسةك 
دولةيةة   اإلجتما ي والحوار بين اللقافات التابع لةمةؤسةسةة اةانةز سةايةدل، مةنةاقشةة

مع  لةمةاء وخةبةراء مةن الةجةامةعةات ومةراكةز  0202سبتمبر  02متخصصة في 
الفكر والجمعيات من ألمانيا و الدول الةعةربةيةة وكةذلةك مةمةلةلةيةن  ةن الةكةنةيةسةة و 
المؤسسات اإلسالمية للحةوار والةنةقةاش حةول مةوضةوع الةمةشةاركةة بةيةن األديةان 

 ومكافحة التطرف الديني. 



 

يشغل السيد أحمد أبو الغيط منصب األمين العام لجامعة الدول العربية منذ  ام 
و ام  0222وكان وزير خارجية جمهورية مصر العربية ما بين  ام  0220
. بصفته دبلوماسًيا وسياسًيا رفيع المستوى، ظل  لى نبض تطورات 0222

السياسة الخارجية واألزمات في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا منذ  قود 
ولديه لروة فريدة من الخبرة تعكس التاريخ الحديث لمصر ودول جامعة الدول 
العربية. من اذا المنطلق حظيت جمعية الصداقة العربية األلمانية بشرف بث 

مقابلة حصرية مع األمين العام للجامعة من مقر جامعة الدول العربية في القاارة 
. والتي 0202نوفمبر  02 لى الهواء مباشرة للجمهور األلماني والدولي في 

من قبل  ضو مجلس إدارة جمعية الصداقة العربية األلمانية الدكتور   أجريت
أودو شتاينباخ وتحدث خاللها السيد أحمد أبو الغيط في مذكراته "شااد  لى 

حول دور جامعة الدول   الحرب والسالم: مصر وحرب أكتوبر وما بعداا"
العربية في السياسة العالمية والتطورات الحالية في منطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا. وقدم للجمهور والحضور رؤى غير  ادية حول تاريخ السياسة الخارجية 

لمصر منذ سبعينيات القرن الماضي وأحداث األمن والسياسة الخارجية في 
 المنطقة.

 
 2791حرب أكتوبر 

 
مع السيد أحمد أبو الغيط حول   في بداية المقابلة تحدث الدكتور أودو شتاينباخ

، والتي وصفها شتاينباخ بأنها " المة فارقة في تاريخ مصر الحديث". حيث تحدث األمين العام، الذي كان يعمل في ذلك الوقت مع حافظ 2922حرب أكتوبر  ام 
. 2902م الستة  ام ياإسما يل، مستشار األمن القومي للرئيس السادات،  ن المناخ السياسي قبل بدء الحرب واإلحتالل اإلسرائيلي لشبه جزيرة سيناء بعد حرب األ
الوسائل الدبلوماسية،  اللفي اذا الصدد، كان الهدف السياسي او إستعادة مصر السيادة  لى سيناء بأكملها. حاول الرئيس السادات في البداية تحقيق اذا الهدف من خ

ت إلستخدام العالقات اواللكن في الوقت نفسه، زادت مصر من إمكاناتها العسكرية من أجل إستعادة السيادة بهذه الطريقة إذا لزم األمر. دبلوماسياً، كانت اناك مح
صل السادات إلى ولكن دون نجاح. لذا توّ  -الجيدة مع إسرائيل من جانب جوزيب بروز تيتو أو نيكوالي تشاوشيسكو أو الواليات المتحدة من أجل حل سياسي ووسط 

أميال من األرض لم  22قرار بالقيام بعمل  سكري من أجل تحقيق أادافه السياسية وفرض المفاوضات. كان الهدف العسكري لمصر او  بور قناة السويس وإحتالل 
 السيطرة  ليها.

 
 مبادرة السادات ومحادثات السالم

 
ين اللاني )نوفمبر( تشرلم تحول محور الحديث إلى بدء مفاوضات السالم بين مصر وإسرائيل. حيث أشار السيد أبو الغيط  ن زيارة أنور السادات الشهيرة للقدس في 

اً بهذه الزيارة، لير، والتي إلتقى خاللها الرئيس المصري برئيس الوزراء اإلسرائيلي مناحيم بيغن ألول مرة. وبحسب األمين العام، فإن السادات كان يخاطر ك2922
ية، قرر السفر إلى القدس عربالتي غالباً لم تحظى بالتقدير الكافي.  لى الرغم من  قود من اإلشتباكات والصرا ات المسلحة، فضاًل  ن التحفظات الكبيرة في الدول ال
رية في البداية. حيث لمصبنفسه وتقديم "غصن الزيتون" إلسرائيل كدليل  لى السالم. وقد فشل إجتماع قمة الحق بين السياسيين من الطرفين في مدينة اإلسما يلية ا

من المحادلات بين  زيدكانت مقترحات إسرائيل بشأن السيادة المصرية  لى سيناء بالنسبة لمصر غير مقبولة. مهدت مداخلة الرئيس األمريكي جيمي كارتر الطريق لم
ية كامب ديفيد. فاقاألطراف المتصار ة، مما أدى إلى مفاوضات كامب ديفيد المعروفة، والتي شارك فيها أبو الغيط في فريق وزير الخارجية المصري آنذاك، وإت

نيين في تقرير سطي. وأشار األمين العام إلى أن حقوق الفلسطينيين لعبت دوًرا رئيسًيا بالنسبة للسادات في اذه المفاوضات، ولقد دافع دائًما  ن حق الفل2921سبتمبر 
ي ذلك الوقت قد جعلت ن فالمصير ورفض مجرد وضع الحكم الذاتي. وفي الختام، أشار إلى أن القدرة  لى التنبؤ بالتطورات التي لم يفهمها أو لم يراا سياسيون آخرو

 السادات شخصية  ظيمة.
 

 التحديات في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
 

إتفاقيات إبراايم. كما لفت أو باإلضافة إلى مناقشة مذكرات أبو الغيط، تمت مناقشة التطورات الحالية في السياسة الخارجية في المنطقة، ملل اإلتفاقيات اإلبراايمية 
طينيون واإلسرائيليون والعالم فلساألمين العام اإلنتباه إلى خطورة "إنفجار" الوضع في األراضي الفلسطينية إذا لم يتم تحقيق  ملية سالم كاملة. نتيجة لذلك، سيعاني ال

 أّن الوضع الحالي ال يمكن أن يستمر  لى اذا الحال.  بأسره. وأشار إلى
 

 جامعة الدول العربية واالتحاد األوروبي
 

ية برشلونة، والتي  ملكما أشاد األمين العام بعالقات جامعة الدول العربية الطيبة مع اإلتحاد األوروبي، وشدد بشكل خاص  لى نجاح اإلتحاد من أجل المتوسط و
. كما تطرق إلى قمة شرم الشيخ التي  قداا اإلتحاد 2991شكلت حوار السياسة الخارجية لإلتحاد األوروبي مع جيرانه في جنوب البحر األبيض المتوسط منذ  ام 

وما تالاا من إجتما ات ومنتديات حوار. كما أوضح أن جامعة الدول العربية ال تستند إلى الشكل التنظيمي لإلتحاد  0229األوروبي وجامعة الدول العربية في  ام 
ى، فإن طريقة اإلتحاد أخراألوروبي، حيث أن لكلتا المنظمتين فلسفة مختلفة، حيث أّن جامعة الدول العربية اي ايئة تنسيقية تجمع الدول العربية مًعا. من ناحية 

 األوروبي اي التقريب وتوحيد الفضاء السياسي واإلقتصادي لأل ضاء. كما أشاد أبو الغيط في نهاية المقابلة بالعالقات 

 مباشر من القاهرة: مقابلة مع السيد أحمد أبو الغيط



 

 

تعد "وليقة األخوة اإلنسانية من أجل السالم العالمي والعيش المشترك " التي 
وقّعها اإلمام األكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ األزار وقداسة البابا فرنسيس في 

،  المة فارقة في الوئام بين األديان، إذ د ت الوليقة 0229مدينة أبو ظبي  ام 
قادة العالم ومفكريه إلى العمل  لى نشر لقافة المحبة والعيش المشترك والسالم 
وتؤكد  لى األخوة بين جميع الناس والتسامح واإلحسان. وكان القاضي محمد 
 بد السالم أمين  ام اللجنة العليا لألخوة اإلنسانية والمستشار السابق إلمام 

 األزار من المساامين الرئيسيين في صياغة الوليقة.
نظمت جمعية الصداقة العربية األلمانية بالتعاون مع المجلس المركزي للمسلمين 
في ألمانيا لقاء خاص وضمن الشروط والقوا د الصحية المتعلقة بجائحة كورونا 

مع األمين العام حول موضوع "حوار  0202كانون األول )ديسمبر(  21في 
األديان في القرن الحادي والعشرين". وقد شارك في المناقشة خبراء من 

الوزارات والبوندستاغ وكذلك المعااد العلمية والدينية والمؤسسات التعليمية. 
وركز التبادل  لى نشأة إتفاقية أبوظبي والمبادرات والمشاريع القائمة  ليها ، 

 فضالً  ن التعاون بين األديان والدبلوماسية الدينية. 

 حوار خاص حول "حوار األديان"



 

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 

 مناقشة الخبراء حول تحول الطاقة في المملكة العربية السعودية

أحدى الةد ةامةات   في إطار برنامج وطني واسع النطاق لتعزيز الطاقات المتجددة
تةخةطةط  -لولي العةهةد األمةيةر مةحةمةد بةن سةلةمةان  -" 0222األساسية لـ "رؤية 

المملكة العربية السعودية "لتحول الطاقة"  لى المدى الطويل. اذا ما ذكره كةبةيةر 
اإلداريين التقنيين في أرامكو السعودية السيد أحمد الخويطر في المناقشة الخةاصةة 
لجمعية الصداقة العربية األلمانية وضمن "المائدة المستديةرة األلةمةانةيةة السةعةوديةة 
حول إنتقال الطاقة ودور الطاقات المتجددة" حيث تعد المملكة العةربةيةة السةعةوديةة 
مصدر مصّنع ومستهلك للهيدروجين األخضةر. ومةع ذلةك فةإن الةهةدف الةرئةيةس 
للمملكة العربية السعودية او أن تصبح المنتج الةرئةيةسةي لةلةهةيةدروجةيةن األخضةر 
ومصدًرا للطاقة النظيفة التي يمكن الحصول  ليها بدون إنبعالات، كةذلةك تةعةزيةز 

واةي خةطةوة مةهةمةة   دور الطاقات الخضراء الةمةتةجةددة  ةلةى الةمةدى الةطةويةل،
 لةةةمةةةواصةةةلةةةة الةةةتةةةنةةةوع الةةةمةةةسةةةتةةةدام إلمةةةدادات الةةةطةةةاقةةةة وإسةةةتةةةخةةةدامةةةهةةةا.

      
يعد اذا اللقاء بداية لسلسلة الحوارات مع الخبراء والذي  قد  بر اإلنترنةت فةي   

، ويناقش األحداث السياسية اإلقتصادية والقضايا اإلستراتيجةيةة 0202فبراير  22
المتعلقة بالعالقة بين ألمانيا ودول الخليج العربي. في بداية اللقاء تةحةدث الةدكةتةور 

تةبةنةيةهةا الةعةام الةمةاضةي،  مسؤول اإلبتكار "الهيدروجين األخضر" في الوزارة الفيدرالية للتعليم والبحث،  ن إستراتيجية الهيدروجين الوطنية الةتةي تةم  ستيفان كوفمان
ا الةمةجةال. ضةمةن اةذا اةذ والتي تهدف إلى إنشاء تقنيات الهيدروجين كعناصر أساسية إلنتقال الطاقة األلمانية والمزيد من اإلبتكارات والشروع فةي اإلسةتةلةمةارات فةي

 السةةةةيةةةةاق تةةةةجةةةةري مةةةةحةةةةادلةةةةات أيًضةةةةا حةةةةول الةةةةتةةةةعةةةةاون األلةةةةمةةةةانةةةةي السةةةةعةةةةودي طةةةةويةةةةل األمةةةةد فةةةةي إطةةةةار تةةةةحةةةةالةةةةف طةةةةاقةةةةة الةةةةهةةةةيةةةةدروجةةةةيةةةةن.
 

لخويطر. وقد أديةر الةلةقةاء والنقاش مع السيد أحمد ا  أتيحت الفرصة للحضور والمشاركين من مختلف قطا ات األ مال والعلوم والسياسة لتبادل األفكار  في نهاية اللقاء
طةويةر األ ةمةال ر تةمن قبل  ضو مجلس إدارة جمعية الصداقة العربية األلمانية السيد وولف شويبرت و ضو المجلس اإلستشاري للجمعية السيد نبيل الةخةويةطةر، مةدية

ع السةيةاسةي قةطةاالعالمية في وورلي إنرجي. تهدف مناقشات جمعية الصداقة العربية األلمانية الخاصة فةي مةجةال األ ةمةال إلةى د ةوة الةخةبةراء والةمةخةتةصةيةن مةن الة
 واإلقتصادي وكذلك المهتمين من أ ضاء جمعية الصداقة وشركاء الجمعية من أصحاب اإلختصاص. 

 



 

، قدم خبراء من وزارة اإلنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة 0202يونيو  9في 

ووزارة الطاقة والتعدين ومن شركة سوناطراك وسونلغاز فرص التعاون 

د ت جمعية الصداقة   واإلستلمار للشركات األلمانية في قطاع الطاقة الجزائري.

واي بي فوكاس إفريقيا لإلستشارات   العربية األلمانية بالتعاون مع ايبوبنك

وبد م نشط من سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية إلى اللقاء اإلفتراضي 

 بر اإلنترنت والذي كان تحت  نوان "طاقة الجزائر القطاع: الفرص التجارية 

والمشاريع اإلستلمارية وفرص التعاون للشركات األلمانية". حيث أشار 

الكبير للمشاركين من الجانبين الجزائري واأللماني  لى اإلمكانات الهائلة   العدد

للعالقات )اإلقتصادية( األلمانية الجزائرية. وقد أُدير اللقاء من  ضو مجلس 

الجمعية اإلستشاري والشريك اإلداري في واي بي فوكاس إفريقيا لإلستشارات 

فالتر إنجليرت. في البداية قدم فوزي بن زايد مدير الطاقات المتجددة المتصلة 

بشبكة الكهرباء الوطنية بوزارة اإلنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة البرنامج 

. الهدف من 0202الحالي لتعزيز الطاقات المتجددة الذي تم إ تماده في مايو 

ميجاوات سنوًيا. إضافة  2222؛ ففي المرحلة األولى، سيتم تحقيق 0221ميجاوات من الكهرباء سنوًيا من الطاقات المتجددة بحلول  ام  21222البرنامج او توليد 

اقات المتجددة تحدث مدير الطإلى ذلك كانت اناك إيجاز حول إمكانات الكتلة الحيوية والطاقة الحرارية األرضية في إنتاج الطاقة. من جانب وزارة اإلنتقال الطاقوي و

لك، ال يزال قطاع الطاقة ع ذالوكالة الوطنية لتطوير إستخدام الطاقة وترشيده السيد كمال دالي حول حول دور التنقل الكهربائي في سياق إنتقال الطاقة الجزائري. وم

اف وإنتاج تكشالجزائري يتسم بموارد الغاز والنفط. قدم فتحي  ربي، نائب الرئيس لتطوير األ مال والتسويق في سوناطراك، فرًصا للتعاون في مجاالت إس

 الهيدروكربونات والبتروكيماويات.

ا تلعب دوًرا مهًما للغاية في يضً الشركة المملوكة للدولة اي الال ب المهيمن في إستخراج اذه المواد الخام ومعالجتها وأيًضا أكبر شركة في القارة األفريقية، ولكنها أ

اإلستخالص المعزز  ذلكإمداد أوروبا، خاصًة بالغاز الطبيعي. باإلضافة إلى البحث  ن مصادر المواد الخام األخرى وتطويراا وتحسين العمليات الجارية )بما في 

المتنامية اي أيًضا  لى جدول ية للنفط، وتحسين التكلفة، والقيمة المضافة المحلية من اإلمدادات(، فإن المشاريع في مجال معالجة المواد الخام لألسواق المحلية والدول

صانع الحالية، واذا باإلضافة إلى تحسين وتحديث الم  أ مال المجمو ة. تم التخطيط لسلسلة كاملة من المشاريع في مجال التكرير وكذلك في صنا ة البتروكيماويات

يهيمن الغاز الطبيعي حالًيا  وي.يشمل أيًضا بناء مرافق إنتاج كبيرة جديدة. باإلضافة إلى ذلك، تهتم سوناطراك بشكل متزايد باإلنتاج المحتمل للهيدروجين والوقود الحي

د من الكهرباء بأكلر من لفر لى توليد الكهرباء، الذي تملكه شركة سونلغاز، كمادة خام. وبالكاد يمكن تلبية الطلب المتزايد بسر ة  لى الطاقة، فقد زاد إستهالك ا

مليون شخص في نفس الفترة. اناك أيًضا  دد من المشاريع المليرة  22مليوًنا إلى  20وحداما، وإزداد  دد السكان من حوالي  0229و  0222٪ بين  امي 22

مهًما. كما قدم  لي  ًرالإلاتمام في توزيع الغاز )توسيع الشبكة وتشغيلها، إلخ( وفي قطاع "نقل وتوزيع الكهرباء". ولكن انا أيًضا، تلعب الطاقات المتجددة دو

إنتاج الهيدروجين كبير المهندسين في قسم اإلستراتيجية في شركة سكتم التابعة لشركة سونلغاز، والمسؤول  ن الطاقات المتجددة، لمحة  امة  ن إمكانات   زتوت

لمتجددة في شبكة اإلمداد ت ااألخضر باستخدام الطاقة الشمسية في الجزائر. فيما تحّدث المدير الفني لشركة سكتم  بد هللا بكر التومي، حول دمج مرافق إنتاج الطاقا

 الوطنية.

امج الوزارة برن لى وجه الخصوص، تقوم الخطط المبتكرة للجزائر لتوسيع الطاقات المتجددة محور العروض التقديمية والمناقشات الالحقة. حيث ينصب تركيز 

أجزاء كليرة من البالد.  والتي تعتبر ظروفها ممتازة في  الجديدة اإلنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة  لى إنتاج الكهرباء  لى أساس الطاقة الشمسية وطاقة الرياح

جميع األنواع بشكل  من سيتم طرح العديد من مشاريع الجيل الجديد من جميع األحجام للمناقصة في أقرب وقت ممكن. باإلضافة إلى ذلك، سيتم تقديم تقنيات التخزين

أ لن الوزير شيتور، المسؤول  0202متواٍز، كما أن دمج أنظمة اإلنتاج الجديدة في أشكال الشبكات المختلفة يحتل مكانة  الية في جدول األ مال. في نهاية مارس 

ة الطاقة او أن يصبح فاء ن األنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، أن الجزائر ستدخل في تعاون مع ألمانيا في مجال الهيدروجين؛ باإلضافة إلى ذلك، فإن موضوع ك

أللمانية الجزائرية القائمة ة اأكلر أامية في المستقبل. في جميع المشاريع المذكورة، اناك أيًضا تركيز  لى خلق القيمة المحلية وإنتاج المعدات. في ضوء شراكة الطاق

 بالفعل، يعتبر اإلقتصاد األلماني شريًكا مطلوًبا. 

 فرص األعمال واإلستثمار في قطاع الطاقة الجزائري



 

 



 

 

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  0222والعلوم، 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

 نظرة": متحف الفن اإلسالمي

متاحف  -كجزء من سلسلة محاضرات جمعية الصداقة العربية األلمانية "نظرة 
، قدم األستاذ الدكتور ستيفان ويبر، مدير 0202يناير  02برلين تقدم نفسها" في 
متاحف الدولة في برلين، الرؤية المستقبلية للمتحف،  -متحف الفن اإلسالمي 

ووصف متحف الفن اإلسالمي في برلين بأنه "أكبر متحف للفن اإلسالمي وأكلره 
إبداً ا". في محاضرته "متحف الفن اإلسالمي في متحف بيرغامون: من برج العاج 
إلى مركز مجتمعنا"، قّدم األستاذ الدكتور ستيفان ويبر موجزاً حول تاريخ المتحف 

ونظرة لاقبة ومنظوًرا حصرًيا  لى إ ادة تصميم المتحف كجزء من "المخطط 
 الرئيسي لجزيرة المتاحف". 

لقد وضع األستاذ الدكتور ستيفان ويبر وفريقه ألنفسهم أاداًفا طموحة وغير  ادية 
أيًضا للرؤية المستقبلية للمتحف، حيث أشار األستاذ الدكتور كالوس بيتر 

نائب رئيس جمعية الصداقة العربية األلمانية، والمدير السابق لمتحف الفن   اازه
اإلسالمي ومدير الجلسة في كلمته اإلفتتاحية إلى أن األستاذ الدكتور ستيفان ويبر 

لديه المتطلبات األساسية المناسبة لملل اذا المشروع، وإنه خليفة رائع له، يفعل كل 
شيء بشكل مختلف تماًما ويفتح أبواًبا ونوافذ جديدة ويصمم المتحف كمؤسسة مرنة 

 منفتحة  لى المجتمع". 
أمر مهم بشكل خاص  قاشإن حقيقة أن المتاحف وخاصة متحف الفن اإلسالمي ال ينبغي أن تكون مكاًنا نخبوًيا للعلم والبحث، ولكن مكاًنا للتفا ل اإلجتما ي والن
أللمانية، واو إلى جانب ة الألستاذ الدكتور ستيفان ويبر واي الفكرة المركزية لمفهوم المتحف. يعد متحف الفن اإلسالمي الوحيد من نو ه في البلدان الناطقة باللغ

 المتحف الموجود في القاارة أحد أقدم المتاحف من نو ه. 
صالة المحفوظة من ، باإلضافة إلى واحد من أقدم محاريب ال-ادية دبلوماسية رسمية من السلطان  بد الحميد اللاني للمتحف -تعد الواجهة الرائعة لقصر المشتى 

ضات في المتحف عروقونية وما يسمى بـ "غرفة حلب"، التي تم صنعها بألواح جدارية متقنة لعائلة مسيحية في بداية القرن السابع  شر، العناصر األساسية للم
ف  لى أنه فن ديني بحت، وال يتحدد بالفترة والمنطقة  يشمل أشياء من المناطق  والاإلسالمي في برلين. تظهر اذه المعروضات اللاللة أّن "الفن اإلسالمي" ال ُيعرَّ

 اإلسالمية فحسب، بل يشمل أيًضا الفن والحرف اليدوية واألشياء من المجتمعات المسيحيية واليهودية التي  اشت في المناطق.
 

 
 



 

 

 إظهار الروابط والتأثيرات عبر اإلقليمية
 

با في القرنين الخامس وروسواء كانت دينية أو للحياة اليومية، فإن العديد من المعروضات في المتحف تشترك في شيء واحد: لقد جاءت  لى نطاق واسع، وغالًبا إلى أ
حتى ذلك يع  شر والسادس  شر، واي دليل واضح  لى وجود روابط دائمة بين المجتمعات اإلسالمية وأوروبا. كان الفن اإلسالمي موضع تقدير وإ جاب الجم

اإلقليمية في المتحف، حيث  إن الهدف المعلن لألستاذ الدكتور ستيفان ويبر او إظهار اذه الروابط والتأليرات  بر  الحين، وبالتالي كان جزًءا من اللقافة األوروبية.
بنقل مجمو ة الفن اإلسالمي من متحف بود إلى متحف بيرغامون، وأستمر مع إندماج  2920ما بدأ في  ام   يرغب األستاذ الدكتور ستيفان ويبر في إستكمال دمج

 المجمو تين المنفصلتين من برلين الشرقية والغربية التي جاءت من خالل تقسيم ألمانيا.
نًبا إلى جنب مع الفن ف جمع إ ادة تصميم المتحف فيجب أن يتعلم الزائرون لمتحف الفن االسالمي الى أن الفن اإلسالمي، جزء ال يتجزأ من تاريخ الشرق األوسط، يق

 والهندسة المعمارية في العصور القديمة، وبالد فارس أو بيزنطة، وبالتالي ألر  لى اللقافة األوروبية.
 

 واقعي، متزامن، مبتكر: المفهوم الجديد للمتحف
 

، فمع البناء الجديد للجناح الرابع، سيكون للمتحف في المستقبل مساحة 0200يظهر اذا المفهوم المكاني الجديد لمتحف الفن اإلسالمي، الذي سيتم تنفيذه بحلول  ام 
متزامنة، حيث ة وكبيرة متاحة للعرض وتقديم محتويات المتحف بشكل متكامل ومتسلسل. وأشار الدكتور ستيفان ويبر أن المعروضات يجب أن تكون واقعية ومبتكر
ا للزوار ذابً تتيح النصوص المصاحبة القصيرة الوصول إلى المعلومات بسر ة وسهولة، كما تهدف آلية العرض الخاصة بالعائالت إلى جعل المتحف ممتًعا وج

ن للزوار أن يستشعروا يمكالصغار، إذ يتم تقديم المعروضات دائًما في سياقها التاريخي والمكاني. فعلى سبيل الملال، سيكون لقبة من قصر الحمراء غرفة خاصة بها 
الدكتور ستيفان ويبر سواء من الناحية الصوتية أو العطرية بمسا دة الروائح السائدة في حديقة الحمراء. وفي الوقت الراان يستخدم  -فيها أجواء حدائق الحمراء 

 وفريقه فترة إغالق المتحف للجمهور بسبب جائحة كورونا لتجربة خيارات العرض الجديدة.
 

 تعزيز التعاون الدولي
 

لفة في قطاع المتاحف، مختإضافة الى ذلك يستغل فريق األستاذ الدكتور ستيفان ويبر فترة اإلغالق لتطوير مفهوم المعرض وبناء جسور التعاون مع الجهات الدولية ال
ية متحف سوا، فبالتعاون ديمحيث يعد التعاون الدولي أحد مجاالت العمل المهمة للمتحف، والذي يتم توسيعه  لى الرغم من جميع قيود السفر. ومن األمللة  لى ذلك أكا

اني الشباب للتبادل لممع ايئة متاحف الشارقة وجامعة برلين للتكنولوجيا واإلقتصاد ومعهد جوته بمنطقة الخليج، يتم العمل  لى جمع موظفي المتاحف العربي واأل
وم بجمع وتوليق يق والتدريب اإلضافي. يمكن للمتاحف أيًضا أن تلعب دوًرا مهًما في األزمات، كما يوضح مشروع المتحف اللاني "مشروع التراث السوري" والذي

ذلك يقدم متحف الفن ومن خالل   ورقمنة المعلومات حول التراث اللقافي المادي وغير المادي لسوريا، الذي يتم تدميره وتهديده بسبب النزا ات المسلحة الحالية.
 اإلسالمي مساامة مهمة في إ ادة بناء األصول اللقافية السورية.

 
 ال ألفيس بدون عود: ناشط ضد الشعبوية والتطرف

 
جتمع بنشاط. وأشار المليس اذا كل شيء، حيث يرى األستاذ الدكتور ستيفان ويبر أن مسؤولية المتحف ليس فقط في الحفاظ  لى اللقافة، ولكن أيًضا تحدد دوره في 
ية بأشياء وحقائق عبواألستاذ الدكتور ستيفان ويبر أنه في أوقات اإلسالموفوبيا والتطرف اإلسالمي والتطرف الشعبوي اليميني، فإن المتحف واجه الشعارات الش

معزولة، ولكنها  يستواقعية، ويقدم متحف الفن اإلسالمي قصة المعروضات، واذا في الغالب أحد "الروابط والعالقات والسياقات" بين اللقافات. إن المعروضات ل
افة اإلسالمية بالفعل جزًءا من للقجزء من التبادل المستمر للمعرفة والتقنيات بين اللقافات، مدفو ة بالهجرة والتجارة. وفًقا لألستاذ الدكتور ستيفان ويبر كان الفن وا

تقنيات واألشياء والمعرفة تنتقل ال -لقافة العصور الوسطى شمال جبال األلب. سواء كانت الصقارة أو الشطرنج أو اآلالت الموسيقية ملل العود الذي تطور منه الجيتار 
المسبق للكمان، إلى أوروبا، لم  ربياللقافية ذااًبا وإياًبا بين العالم اإلسالمي وأوروبا، مما يؤلر  لى بعضها البعض. اذه اي الطريقة التي أتت بها الربابة، الشكل الع
اي المهمة المركزية للمتحف  فردأصبح كماًنا أوروبًيا جزًءا مهًما من الموسيقى العربية الكالسيكية. إن اذا التصور للصالت بين اللقافات وأاميتها المباشرة لهوية ال

 وفقاً لألستاذ الدكتور ستيفان ويبر، والذي أشار إلى أنه "بدون العود العربي ال يوجد إلفيس بريسلي".
المشاركة اللقافية د، لتوصيل اذه الرسالة إلى المجتمع، يعمل المتحف مع المدارس والمساجد ونوادي الشباب. كما يعزز مشروع تمام، التعاون مع مجتمعات المساج

لمتحف التاريخي متحف نقطة االلتقاء"، الذي ينفذه المتحف جنًبا إلى جنب مع متحف الشرق األدنى القديم ومتحف بود وا -للشباب المسلم. يقوم مشروع "ملتقى 
آلن بنجاح لمدة ست ع ااأللماني، بتدريب الالجئين أو المهاجرين من خلفية سورية أو  راقية كمرشدين للمتحف يقدمون بعد ذلك جوالت بلغتهم األم . يعمل المشرو

 سنوات وحصل  لى العديد من الجوائز.
كمن قنا ات األستاذ . تجميع اذه المشاريع تجعل من متحف الفن اإلسالمي إستلنائًيا للغاية وتظهر أن العمل المتحفي الناجح ال يجب أن يقتصر  لى جدران المتحف

ر الكبير للمحاضرة من حضوالدكتور ستيفان ويبر بأنه "يمكن للمتاحف أن تغير األشياء"،  ندما يغادرون البرج العاجي وينتقلون أكلر إلى وسط المجتمع. لقد كان ال
ستاذ الدكتور األ مختلف دول العالم دليل واضح  لى اإلاتمام الكبير بسلسلة محاضرات الجمعية، إضافة إلى ذلك أتيحت الفرصة للحضور لإلستفسار والنقاش مع

 ستيفان ويبر.
ن أكبر ن مستتناول المحاضرة القادمة من سلسلة المحاضرات نشاطات متحف الفن اإلسالمي، حيث ستقدم رشا كنجراوي وميريام كورتس في محاضرتيهما ألني
 .مشاريع البحث والتو ية بالمتحف "ما وراء جدران المتحف: مبادرة التراث السوري والتو ية من أجل مستقبل مشترك في متحف الفن اإلسالمي"

 يمكنك العلور  لى مزيد من المعلومات حول المحاضرة التالية وسلسلة المحاضرات انا. 



 

نظراً ألن  مل المتحف الحديث يقوم  لى أكلر من مجرد تجهيز غرف المتحف 
بالمعروضات، فقد تم  رض كيف يمكن للمتاحف أن يكون لها تألير ناجح في 

والتي   0202فبراير   22المجتمع خارج جدرانها من خالل المحاضرة الرابعة في 
 -جاءت ضمن سياق سلسلة محاضرات جمعية الصداقة العربية األلمانية " نظرة 

 متاحف برلين تقدم نفسها". 
ففي محاضرتهما "ما وراء جدران المتاحف: مبادرة التراث السوري ومشاريع 

التو ية في متحف الفن اإلسالمي" قدمت رشا كنجراوي وميريام كورتس من متحف 
 -الفن اإلسالمي مشرو ين ناجحين بشكل خاص للمتحف: "مبادرة التراث السوري 

ومشروع  -كملال  لى العديد من المشاريع التعليمية ومشاريع الوساطة للمتحف 
المستقبل المشترك". وقد أدار المحاضرة نائب رئيس جمعية  -"الماضي المشترك 

بيتر اازه، المدير السابق لمتحف -الصداقة العربية األلمانية األستاذ الدكتور كالوس
الفن اإلسالمي، والذي أشاد صراحة بافتتاح المتاحف للمجتمع وخاصة للجمهور 

" برلين تعتبر مدينة شابة ومليرة وقد أدركت المتاحف فيها   الشاب: وأشار إلى أن
إلى أن المشرو ان المقدمان ملالين   ذلك واي ملتزمة بذلك"، وقال اازه في كلمته

 لمستوى الدولي.ى اجيدين  لى ذلك، حيث يسلطان الضوء  لى الدور المهم الذي تلعبه المتاحف في المجتمع والخطاب العام، ليس فقط في ألمانيا ولكن أيًضا  ل
 

 مبادرة التراث السوري
 

ون مع معهد اآللار تعاتعد مبادرة التراث السوري، التي قدمتها منسقة المشروع رشا كنجراوي، ملاالً  لى المشاركة الدولية للمتحف. فقد تم تطوير المشروع بال
ن المؤسستين، ا ماأللماني كرد فعل  لى صور الدمار في مدينة حلب السوري، وكان المشروع في البداية مخصًصا لرقمنة وتوليق مواد األرشيف المنشورة مسبقً 
راث السوري" التوالتي تم إتاحتها بعد ذلك إلى الجمهور والتي يجب أن تكون مفيدة في إ ادة بناء حلب. تطورت من اذا المشروع األرشيفي الخالص "مبادرة 
سوريا والتركيز  لى ي لتدريجياً، وفي إطاراا تعمل ستة فرق مختلفة اآلن  لى لاللة مجاالت مواضيعية: أرشيف التراث السوري، وتوليق التراث اللقافي غير الماد

 حلب. المشرو ان األخيران  لى وجه الخصوص يفتحان آفاقاً جديدة ومبتكرة وتفا لية.
 

 بطاقة المعرفة والذاكرة
 

ا، ففي ورش العمل هيً يحاول مشروع "خريطة التراث في سوريا" إنشاء خريطة لـ "المعرفة والذاكرة" حيث يتم فيها توليق المعرفة والذكريات والقصص المنقولة شف
حرفية الخاصة باأللواح ال مع السوريين الذين يعيشون في ألمانيا، ُتستخدم تقنيات ملل سرد القصص والكتابة اإلبدا ية للحصول  لى المواد والمعرفة، ملل التقنيات

اً ومميزاً. اضافة إلى ريدالخشبية الملونة "العجمي" أو إنتاج المنسوجات. لذا فان كتالوج تراث حلب، الذي ُتعرض فيه أماكن وآلار مختارة من حلب، سيكون  مالً ف
 ذلك فان الحوار مع الذاكرة الشخصية للشخص الذي له صلة بالموقع، سوف يساام في إنشاء سجل شامل للموقع.

 
 تبادل تفاعلي مع الجمهور

 
بل مشاريع ترغب ة، في كل اذه المشاريع، يعتبر التفا ل مع الجمهور والروابط مع الناس والمجتمع ذي أامية خاصة، حيث إنها ليست مجرد أ مال أرشيفية وبحلي
في المشاركة  بينفي سرد القصص ونقل المعرفة حول المشهد اللقافي في سوريا ونقل اذه المعرفة رقمًيا ويتم تحديد مشاركة الجمهور المهتم بكل وضوح والرغ
مشاركة في المشروع والالفا لة في المشروع. تتوفر المعلومات بلالث لغات  لى المنصة الرقمية لمبادرات التراث السوري، كما تساام صفحة الفيسبوك في التبادل 

يؤكد  لى  من اشراك اكبر شريحة من الجمهور، واو االمر الذي  من خالل القصص واالخبار أو المعرفة أو الذكريات واي جزء مهم من المفهوم لعمل المتحف
 األامية اإلجتما ية للمتحف.

 
 الماضي المشترك، المستقبل المشترك

 
بل المشترك" للمتحف ستقتتجلى اذه األامية االجتما ية أيًضا في المشروع اللاني للمتحف، الذي قدمته مديرة المشروع ميريام كورز. مشروع "الماضي المشترك، الم

 لى الخطاب العام، يحاول لمنع التطرف. فبينما تهيمن الصور النمطية واألحكام المسبقة  ن العالم اإلسالمي   او جزء من مبادرة المفوض الفيدرالي لللقافة واإل الم
ام، غالًبا ما يتم كورتس إلى أنه في الخطاب الع  مشروع متحف الفن اإلسالمي إظهار العالقات بين اللقافات وشبكاتها وتأليراتها  لى بعضها البعض. حيث أشارت

رى، التي تتألر بها ألخمقارنة "نحن" األبيض واأللماني مع "اآلخر"، و "األجنبي". يحاول المشروع بدوره مقارنة اذا مع "نحن" المتشابكة والمتصلة باللقافات ا
 وتشكلها. إّن الهدف الرئيس من المشروع او إظهار اذه العالقات والروابط وخلق مستقبل مشترك ومفتوح للجميع.

 
 "نحن جميًعا بحاجة إلى القليل من التكامل والتعليم عبر الثقافات"

 
ك تركيز خاص  لى انايستهدف المشروع  امة الناس، حيث أشارت كورتس إلى أننا "نحتاج جميًعا إلى القليل من التكامل والتعليم  بر اللقافات"، ومع ذلك، فإن 

صور الوسطى. بهذه العالشباب. كجزء من المشروع، يتم تطوير األلعاب القائمة  لى فكرة "غرفة الهروب" والتي ترسل الال بين في رحلة  بر العالم اإلسالمي في 
المناقشة" حول ات الطريقة يمكن إكتساب المعرفة حول العالم اإلسالمي وإنجازاته وتأليره  لى اللقافات الغربية من خالل اللعب. من خالل ما يسمى بـ "أدو

ى العديد من  ل موضو ات مختارة ملل الطعام أو الموسيقى أو الهندسة المعمارية، والتي تم إنشاؤاا بالتعاون مع مشروع ملتقى، واو مشروع متحف آخر حائز
الوقت نفسه، يتم نقل  في الجوائز، كما أن الفحص النقدي للكليشيهات ملل تلك المستخدمة في التسويق أو إستراتيجيات التعبئة والتغليف يجب أن تكون موضوع للبحث.

 المعرفة حول التأليرات  بر اللقافات، ملل  ادات تناول الطعام، من خالل المناقشات الحوارية.
 

 اجعل الفن والثقافة اإلسالمية أكثر حضوراً بمواد تعليمية جديدة
 

تكمل المنااج الحالية في  أن جزء مهم آخر من المشروع او تطوير المواد التعليمية للمدرسة بالتعاون الوليق مع المعلمين والمدارس، حيث يتم تطوير المواد التي يمكن
تب المدرسية او أيًضا جزء من الكمواضيع ملل الفن أو الموسيقى، إضافة إلى ذلك يتم حالياً إ داد مواد لموسيقى بالد الشام بالتعاون مع بيار بوليز. التبادل مع ناشري 

قافي بشكل أولق في اللالمشروع. إّن الهدف من كل اذه المبادرات او التشكيك في وجهة النظر السائدة للهجرة أو تغييراا، حيث يجب دمج الفن اإلسالمي والتراث 

 سلسلة محاضرات جمعية الصداقة العربية "نظرة":"ما وراء جدران المتحف"



 

 

متاحف برلين  -ضمن سلسلة محاضرات جمعية الصداقة العربية األلمانية " نظرة 
لمتاحف دولة –تقدم نفسها" قدم نائب مدير المتحف المصري ومجمو ة البرديات 

تحت   الدكتورة أوليفيا زورن المحاضرة الخامسة  بر اإلنترنت والتي كانت  برلين
 22 نوان نظرة حول مستقبل المتحف المصري ومجمو ة البرديات في برلين في 

 .0202مارس 
 

يعد المتحف المصري ومجمو ة البرديات في جزيرة المتاحف من أكلر المتاحف 
زيارة وبالتالي األكلر شهرة في برلين ويعود ذلك إلى وجود التملال النصفي الشهير 
للملكة نفرتيتي في المتحف. ففي كلمته االفتتاحية  بر االستاذ الدكتور بيتر كالوس 

اازا نائب رئيس الجمعية  ن االنبهار الكبير الذي ال تزال لقافة مصر القديمة 
تمارسه  لى الناس حتى يومنا اذا. فبالنسبة للمسؤولين  ن المتحف، وفًقا لالستاذ 

الدكتور بيتر كالوس اازا كان تحدًيا مليًرا لالاتمام، وتحدياً جمالًيا و لمًيا" لمرا اة 
اذا االنبهار واالاتمام الكبير بعروضهم التقديمية، حيث اشار الدكتور اازا إلى ان 

 مليات نقل لى المتحدلة الدكتورة أوليفيا زورن واحدة من أقدم خبراء مجمو ة المتحف المصري وذات خبرة واسعة في مجال المتاحف، والتي أشرفت بالفعل  
 المجمو ة وإ ادة تصميمها في العقود الماضية واي أيًضا مسؤولة  ن إ ادة تحديد موقع المتحف الجديد.

 
 العمارة المصرية الكبرى كجزء من "الجولة المعمارية"

 
إلى المتحف الجديد تشير الدكتورة أوليفيا  0229من موقع شارلوتنبورغ إلى المتحف القديم وانتقالها  ام  0221 لى الرغم من أن المجمو ة قد انتقلت  ام 

نطاق للمجمو ة، إلى ان المجمو ة وصلت فقط إلى  المة فارقة  لى الطريق الطويل حتى االنتهاء من إ داد المتحف الجديد. الهندسة المعمارية واسعة ال  زورن
ناك يتم اكمل "الجولة ستنتقل إلى الجناح الرابع لمتحف البرغامون، والذي تم التخطيط له ولكن لم يتم بناؤه بعد. ا  والتي لم تجد مكانها بعد في المتحف الجديد

الفن اإلسالمي،  تحفالمعمارية" في متحف البيرغامون، الذي يربط بين الهندسة المعمارية الرئيسية لمتحف فورديراسياتشيس وتلك الخاصة بالمجمو ة القديمة وم
يط من العمارة القديمة. واي مهمة ضخمة تتطلب  قوًدا من التخط -دائًما آلية  رض متحفي حسب التسلسل الزمني، ولكن في قوس متناغم   ليس اناك –وبالتالي 

 .0222وربما لن تكتمل حتى بداية  ام 

 ملحقات في المتحف الجديد
 

المستقبل  في لم يتغير مفهوم العرض وتصميم غرف العرض إلى حد كبير في المتحف الجديد، حيث ستستمر العروض التقديمية المنسقة بعناية في قا ات العرض
"العالم   ملل قا ة النحت ومنطقة العمارنة. كذلك سيتمكن الزوار من التمتع بمساحات جديدة والتطلع  لى التطورات في الجزء الخاص 0229والتي تم تصميها  ام 

مون، إلى مساحة سيتم تحويل المناطق اإلضافية، التي أصبحت غير ضرورية بسبب افتتاح معرض جيمس سي  اناك  اآلخر" في الطابق السفلي للمتحف الجديد قريًبا.
رض الفترات التاريخية م   رض جديدة، باإلضافة إلى التوابيت التي تم تخزينها سابًقا في المستود ات، مجمو ات معروضات كاملة من الفترة االنتقالية األولى وسيت

 حتى العصر اليوناني الروماني. 
 

 إعادة بناء معبد مصري بالجناح الرابع لمتحف البيرغامون
 

روفة وبوابات كالبشة، لمعومع ذلك، فإن التغيير األكلر أامية يحدث في خطوة واحدة كبيرة: الهندسة المعمارية الكبيرة للمتحف، ومجمع المعبد في ساحورع بنقوشه ا
امون. ووفًقا للدكتورة يرغوالتي ال يزال من الممكن رؤية بعضها في مواقعها األصلية في شارلوتنبورغ، حيث سيتم إ ادة بناء المعبد في الجناح الرابع من متحف الب

عصور وأشكال ال أوليفيا زورن، سوف تتاح الفرصة للزوار للمتحف "لالستفادة من تجربة معبد مصري حقيقي". ولتحقيق ذلك، يتم الجمع بين معروضات من مختلف
قبل الميالد، فيما تعود بوابات  0212المعابد: بينما يتم الجمع بين األ مدة والنقوش من المعبد الجنائزي والمجمع الهرمي للمعبد. يعود تاريخ ساحورع إلى حوالي 

 قبل الميالد. 02كالبشة إلى معبد من العصر الروماني 
 

 الحقيقة التاريخية أو تجربة الزيارة األصيلة
 

األصيلة للمعبد المصري بكل يجب أن تكون التجربة   حقيقة أن المعبد الذي أ يد بناؤه ليس صحيًحا تاريخًيا له أامية لانوية بالنسبة إلى الدكتورة أوليفيا زورن، حيث
الحال في مصر وفي او الحواس في المقدمة. الواجهة الزجاجية والسقف الزجاجي الخفيف للجناح الرابع المخطط لهما فائدة انا، حيث يخلق وضعية ضوء النهار كما 
ماللة لتلك الموجودة في ة منفس الوقت يعطي انطباً ا بالمساحة والشفافية. من أجل جعل تجربة الزائر أكلر أصالة، تم إ طاء األرضية في منطقة المعبد أرضية بازلتي

ساحورع والتي تم رم مجمع ارم ساحورع وتؤكد  لى تألير اللون األصلي للكوارتز الوردي أل مدة المعبد واإلسقاطات، فيما ستجد بعض النقوش البارزة من مجمع ا
متروبوليتان، وناووس وسوف يكمل التملال الضخم ألمنمحات اللالث المعار حالًيا إلى متحف    رضها في الفناء اليوناني للمتحف الجديد مكانها في العرض المتحفي،

 من العصر البطلمي مجمع المعبد النموذجي.
 
 

 سلسلة محاضرات جمعية الصداقة العربية األلمانية" نظرة ": المتحف المصري

 المدارس وبالتالي في المجتمع من أجل مواجهة الشعبوية اليمينية من جهة والتطرف اإلسالمي من جهة أخرى بالمعرفة والكفاءة اللقافية.
في حلب في والتي تملل أحدى الغرف والتي تم إنشائها بطلب من تاجر مسيحي   استوحت ميريام كورتس في  ملها من أحد المعروضات في المتحف: "غرفة حلب"،

ويعد اذا بالنسبة  ية.بداية القرن السابع  شر، حيث كانت الغرفة مخصصة إلستقبال المسيحيين والمسلمين، لذلك فهي مزينة بالرموز والمراجع اإلسالمية والمسيح
 لكورتس، رمز ملالي للتكامل الناجح والتعليم  بر اللقافات.

فقد نجح المتحدلان في تصوير ذلك بشكل مقنع في محاضرتهما المشتركة.  –المتاحف بإ تباراا أماكن ذات صلة إجتما ية للقاءات اللقافية التي لها تألير  لى المجتمع 
 بر اللقافات في المجتمع. وقد المليرة والشيقة، والتي أظهرت رؤية للمستقبل وطرًقا محددة وفعالة جًدا لتعزيز التكامل والتعليم   وفًقا للدكتور اازه، قدموا مشاريعهم

لقادمة من سلسلة ة اأظهر كال المشرو ين أامية وضرورة من خالل المشاركة الحية والدولية في اذه المحاضرة واألسئلة واألجوبة الالحقة لها. سُتعقد المحاضر
 حيث سيقدم الدكتور أوليفيا زورن، المتحف المصري ومجمو ة البردي.  0202مارس  22متاحف برلين تقدم نفسها" في  -محاضرات الجمعية "نظرة 



 

تملل حلول ندرة المياه والتلوث والتوسع الحضري المستدام واإلصالحات 
االقتصادية وأنظمة التعليم  الية الجودة أاداًفا للتعاون اإلنمائي العالمي ولها أامية 

وبد م من الوزارة  0221خاصة لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. ففي  ام 
االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية ومؤسسة التعاون الدولي االلماني ومؤسسة 

التبادل اللقافي االلماني تم إطالق خمس برامج ماجستير "برامج الماجستير 
األلمانية العربية" من أجل مواجهة النقص في المتخصصين العرب المؤالين في 

االجتماع الدوري لجمعية الصداقة العربية   اذه القطا ات. كجزء من
تم القاء الضوء  0202مارس  20الحادي والعشرين والذي  قد في   األلمانية

 لى برنامج "اإلدارة المتكاملة للموارد المائية" في الجامعة األلمانية األردنية 
وجامعة كولونيا للعلوم التطبيقية وكان تركيز المناقشة  لى المكون متعدد اللقافات 

وتطوره  لى مر السنين واآلفاق المستقبلية لهذا المشروع التعاوني العربي 
سواء من منظور المنسقين األكاديميين أو من منظور  -األلماني طويل األمد 

خريجي اذا البرنامج. حيث قدم النين من خريجي البرنامج تجربتهم ومن 
منظورام له فيما قدم  ضو مجلس ادارة جمعية الصداقة العربية األلمانية األستاذ 

بشكل كبير في انشاء البرنامج ومساقاته   الدكتور ماتيوس فايتر والذي شارك
 المختلفة لمحة  ن تاريخ البرنامج وغاياته.وقد ادير اذا اللقاء من قبل منسق المشارييع في الجمعية السيد يان فيليب.

 
 التبادل بين الثقافات هو رصيد كبير

 
حيث تحظى   في األردن خاصبدوراا  برت األستاذ الدكتور منار فياض رئيسة الجامعة األلمانية االردنية  ن اامية اذا البرنامج نظراً لندرة المياه الواضحة بشكل 

ج والطلبة قد استفادوا من ناماإلدارة المستدامة للمياه وتدريب المتخصصين بأولوية استلنائية في خطط التعليم والتدريب في االردن وأشارت إلى ان القائمين  لى البر
يليه تدريب داخلي. ومن  يكةاذا البرنامج والتبادل اللنائي بين الطرفين حيث يستمر اذا البرنامج لمدة  امين يقضي الطلبة الفصل الدراسي اللاللث في الجامعة الشر

لوجيا وإدارة الموارد كنووجهة نظر منسق البرنامج طويل المدى أكد األستاذ الدكتور الرس ريب  ميد كلية التطوير المكاني وأنظمة البنية التحتية ومدير معهد الت
وكلة اليهم. فمن خالل والنجاح في تأدية المهام والواجبات الم   لى اامية البرنامج الذي يهدف إلى ا داد الطلبة  لى افضل وجه ممكن لمواجهة تحديات العمل  أكد

محطات العمل ومحطات   لىالتشاركية والتدريب الميداني للقائمين  لى البرنامج من االلمان واالردنيين والدوليين يتم التعرف  ن قرب  لى آليات العمل واالطالع 
 الخبرات المفيدة للغاية وإلراء البرنامج بشكل كبير.  والتي تساام في نقل  المياه التي تتكيف مع احتياجات البلدين

 
 اآلثار الخطيرة لوباء كورونا في كال الموقعين

 
رس والجامعات وكما او مداأدى تفشي وباء كورونا أيًضا إلى توقف مفاجن في الحياة العامة في األردن حيث تم إغالق الحدود وجميع المؤسسات العامة، بما في ذلك ال
التبادل اللقافي األلمانية  سسةالحال في جامعة كولونيا تحولت الجامعة األلمانية االردنية إلى التدريس  بر اإلنترنت بسر ة كبيرة. كما أتاح الد م قصير المدى من مؤ

نظراً لظروف الجائحة الحالية اال  0202إلى إمكانية التطور السريع في اذا المجال من حيث البنية التحتية. لقد كان من المتوقع ان يكون انالك تطوراً ايجابياً في العام
االلكتروني واال تماد  لى  حولان الحالة المرافقة لهذا الوباء قد ادت إلى افتقار بعض الجوانب من اذا البرنامج إلى الطموحات التي كان يطمح القائمون  ليه. ان الت

 تجارب في كال الفريقين.قرب  لى ال  التعلم  ن بعد لن تعوض الغايات والفوائد التي انشأت من اجلها اذه الرنامج وال سيما التبادل اللقافي والخبرات ولالطالع  ن
 

 تأكيد شبكة الخريجين الواسعة على التوجه العملي
 

يعمل اآلن مستشاراً  لذيال تزال برامج الدراسة مرتبطة ارتباًطا وليًقا بالعدد الكبير من الخريجين، فمن وجهة نظر ألين بوسمان والدكتور مصطفى ناصر الدين وا
نية الدراسة ذات الصلة ب  األوروبية للقطاع الخاص في المنطقة ويتعاون أيًضا مع الخريجين اآلخرين في سياقهم المهني حيث اكد كال المتحدلين  لى اامية  للشركات

مة، إن التوجه لكلبالممارسة ومتعددة التخصصات وفرص التنمية الشخصية التي يوفراا للطالب. يعمل البرنامج كنوع من "التحقق من الواقع" بالمعنى األفضل ل
ل اذه البرامج شعبيتها في لكن في السنوات األخيرة ، فقدت مل  المتعلق بالوظيفة إلى جانب طبيعة التبادل بين اللقافات يجعل من السهل جًدا الدخول إلى  الم العمل.

يجب مواجهته، ومع ذلك  طيرالمنطقة وفقدت الد م الخارجي. فيما يتعلق بالعملية طويلة األمد لهجرة العمال المهرة إلى الخارج )"اجرة األدمغة"( ، فإن اذا تطور خ
 اذا فقط يجعل التألير اإليجابي وأامية الدورات متعددة اللقافات أكلر وضوًحا. 

 برنامج الماجستير في اإلدارة المتكاملة للموارد المائية

 برنامج تعاون تعليمي ألماني ـ أردني 

 عمل المتحف كالسير على حبل مشدود
 

ي يتعين التلقد أظهرت الدكتورة زورن بشكل مفصل وبوضوح للحضور والمهتمين مدى صعوبة التخطيط لملل اذا العرض الضخم وما اي اال تبارات والمشكالت 
بنائها، وكم المساحة التخطيط او دائما كالسير  لى حبل مشدود، ما مقدار الحقيقة التاريخية التي يمكن إ ادة    لى مخططي المتحف التعامل معها. واشارت إلى ان

ب اخذاا بعين اال تبار. ويجالتي أتركها للزائرين، وكيف يمكنني جعل األشياء ملموسة للزائرين وفي نفس الوقت أضمن أمان األشياء؟" اذه اال تبارات موجودة دائًما 
ي يعني أيًضا تقييد رؤية الذفقد كان ال بد من إ ادة النظر في العديد من الخطط مراًرا وتكراًرا والسيما ضمن شفافية الجناح الرابع إل طاء ضوء النهار الحقيقي، و

فيديو لصالح ال نقوش الساحورع ر ووضوحها. ومن أجل  دم اإلخالل بتألير مجمع المعبد، يتعين  لى المرء أيًضا االستغناء  ن اللوحات التوضيحية أو  روض
 الحلول الرقمية،  لى سبيل الملال  بر الهواتف الذكية للزوار.

 
فيا زورن وليجميع اذه األفكار التفصيلية والغنية بالمعلومات حول  مل المتحف بشكل  ام وتخطيط العرض المتحفي بشكل خاص جعلت من محاضرة الدكتورة أ
من مسائل  - فرصة نادرة للحضور للتعرف  ن قرب  لى  مل المتحف، ونادًرا ما يتمكن زوار المتحف من فهم التخطيط الطويل والمعقد وراء كواليس المتحف

 بطريقة شفافة ومفهومة. -اإلحصائيات إلى طرق النقل وقضايا اإلضاءة 
 

. سوف يتم تحفضمن سلسلة المحاضرات سيقدم مدير المتحف المصري ومجمو ة البرديات االستاذ الدكتور فريدريك سيفريد  رض المشاريع والتعاون الدولي للم
 إ الن مو د المحاضرة ألحقاً. 



 

 

أصبحت السالمة والمخاطر والتعامل مع األخطار بجميع أنوا ها إضافة إلى شبكات 
اإلرااب العالمية والوباء العالميين من األمور التي ترافق المرء في حياته اليومية. 

في التدوين الصوتي "البودكاست" الخاص بهم "المهنة: المخاطر"، يتحدث 
مستشاري األمن فلوريان بيل ومالت روسكينسكي  ن كيفية التعامل مع المخاطر 
والتهديدات والتحديات األخرى بشكل إحترافي، آلية التفكير في مجالهم المهني، 

إضافة إلى الحوار والناقش مع الضيوف من القطاع الصنا ي وتقديم المصطلحات 
والمفاايم األساسية من خالل إستخدام أمللة  ملية. كال الضيفين كانا المتحدلين في 

والتي  قدت  00الـــــــ  سلسلة لقاءات جمعية الصداقة العربية األلمانية الدورية
لتقديم مشروع البودكاست الخاص بهم، والحديث  ن  0202أبريل  22  في

تجاربهم في الشرق األوسط وخارجه وإلقاء نظرة خلف كواليس مجال األمن 
 فليب.-المهني. وقد أدار الحدث منسق المشرو ات في الجمعية يان

 
في البداية أوضح مالت روسكينسكي إنه يمكن اإل تقاد أن "األمن" أو الشعور 

بالحماية في الغالب  لى لروة الفرد من الخبرة والتنشئة اإلجتما ية ويمكن وصفه 
تقريًبا بأنه "غياب التهديدات". ومن أجل إرساء األمن، من المهم قبل كل شيء 

التعّرف  لى المخاطر وإتخاذ التدابير لتقليلها، حيث ال يمكن أن يكون اناك أمن 
فلوريان بيل إن المهمة األساسية لمستشاري األمن اي   بنسبة مائة بالمائة، وأشار

است حيث تم الحديث  ن اذا محور النقاش في الحلقة األولى من البودك  مراقبة وتحديد التهديدات المحتملة ومقترنة باإلجراءات المناسبة. كان مفهوم "الذكاء الوقائي"
ة لألفراد والمنظمات ويأتي حقالنهج بالتفصيل. اذا النهج "المبكر واإلستباقي والمنهجي"، او نوع من نظام اإلنذار المبكر للكشف  ن األخطار والتدابير الوقائية الال

خل والخارج من لدافي األصل من مجال الحماية الشخصية، ولكنه يقدم مجمو ة واسعة جًدا من التطبيقات. تد م بيل الشركات والمنظمات المدنية واألشخاص في ا
ة الشرق األوسط نطقخالل خدمات اإلستخبارات الوقائية، حيث  ملت قبل ذلك في وكالة أمنية ألمانية في مجال مكافحة اإلرااب. الباحث اإلسالمي والناشط في م

أن  كيف يمكن حمايتنا" ويعمل حالًيا  لى تأليف كتاب آخر يتناول األدوات األمنية لزيادة األمن الشخصي. فبعد - اًما، ومؤلف كتاب "اإلرااب  02وشمال إفريقيا منذ 
كمحلل مل  مل كمحرر في وكالة أنباء  المية، درس مالت روسكينسكي أبحاث الصراع ودراسات اإلستخبارات في كلية كينجز في لندن، ومنذ ذلك الحين،  

مل قائمة  مالئه تش ومستشار ومدرب أمني واو المدير اإلداري لشركة بالنفور رسك، وغالًبا ما نقلته المهام واأل مال إلى الشرق األدنى والشرق األوسط، حيث
يس في مجال  ملهما والالشركات ووسائل اإل الم والمنظمات غير الربحية. كال المتحدلان يعرف بعضهما البعض لفترة طويلة، وكلنائي بودكاست يقدمان لمحة  ن الك

 دقيقة لكل منهما. مع الضيوف المليرين لإلاتمام، يتم تسليط الضوء  لى حياة العمل اليومية المليرة، وتناقش التحديات والصعوبات، ولكن 22في حلقات مدتها حوالي 
والسيما من لبنان والعراق، مة تتم أيًضا مناقشة الموضو ات المعقدة وإتجااات الصنا ة والمفاايم من النظرية والتطبيق. من خالل العديد من التقارير والخبرة المتراك

الصنا ة األمنية: إذا أدت من يشير روسكينسكي إلى ان اذه المهنة تتطلب الكلير من اإلبداع وتوفر حرية التصميم. كذلك إن مايسمى بـ "مفارقة الوقاية" او أيًضا جزء 
جب  لى المرء أن يسأل ر يالمراقبة المستمرة للمخاطر بالتزامن مع التدابير المنفذة إلى غياب التهديدات  لى المدى الطويل وفي حال  دم حدوث أي تهديات او مخاط

 بين الحين واألخر  ن المزيد اإلجراءات والتدابير األمنية التي يجب إتخاذاا.
والتي تعمل في مدينة كيب  نولفي الحلقة الحالية والتي ُبلت يوم األلنين حول موضوع "العناية الواجبة والتحقق من الخلفية" والتي تحدلت بها أخصائية التحقيق إيفا 

 تاون / جنوب إفريقيا. 
 

 .(Spotifyو سبوتيفاي) (iTunesو آي تيونز) (Soundcloudتتوفر جميع حلقات البودكاست  لى جميع األنظمة األساسية الدارجة، بما في ذلك ساوند كالود)
  .Twitter"المهنة: المخاطرة"  لى تويتر   كذلك يمكن العلور  لى حلقة

بودكاست حول األمن وإدارة المخاطر -المهنة: المخاطر   



 

ما او الدور الذي يلعبه المؤلفون العرب في المجتمع وكيف يحددونه ألنفسهم؟ ناقش 
المؤلف والمترجم والمحرر سليمان توفيق والباحث اإلسالمي ستيفان فايدنر اذا السؤال 
مع  ضو مجلس إدارة جمعية الصداقة العربية األلمانية ومدير مركز دراسات الشرق 

 21في   األوسط وشمال إفريقيا التابع لمؤسسة متسنتا، األستاذ الدكتور أودو شتاينباخ
مؤلفين  -كجزء من الفعالية  بر اإلنترنت "شعراء في زمن الضيق"؟  0202أبريل 

)كتاب(  رب في المانيا". حيث تم تنظيم اذه الفعالية بشكل مشترك ما بين جمعية 
الصداقة العربية األلمانية ومركز دراسات الشرق األوسط وشمال إفريقيا التابع لمؤسسة 

متسنتا، وتم  قداا كجزء من أسبوع مؤسسة برلين لهذا العام، والذي كان مخصًصا 
لموضوع "المناخ" من جميع جوانبه. لذا كان المناخ اإلجتما ي في ألمانيا او محور 

النقاش لهذه الفعالية. بعد كلمة ترحيبية قصيرة للمدير التنفيذي لجمعية الصداقة العربية 
األلمانيةالسيد بيورن اينريش، تحدث األستاذ الدكتور أودو شتاينباخ وأشار إلى إنه 

"زمن الضيق"، كما يشير اإلقتباس من اولدرلين في  نوان الفعالية، زمناً مليء بالتوتر 
واإلستياء تجاه الالجئين، حيث يجد الكتاب العرب الذين يعيشون في ألمانيا تحدياً في 

يمكن أن يسااموا فيها في المناخ اإلجتما ي في المانيا وكيف   الدور والمساامة التي
 يحددون دورام ضمن اذا السياق.

، أشار الى أن 2222ستيفان فايدنر، مترجم األدب العربي ومؤلف كتاب األ مال العامة 
أدباء الشرق والمؤلفين العرب لم ُيهاجروا جميًعا إلى ألمانيا من بلدانهم األصلية واو 

 لى  كس التصور الحالي، ذلك أنه في السبعينيات واللمانينيات من القرن الماضي  لى 
 دد الكتاب واألدباء اد وجه الخصوص، جاء العديد من المؤلفين العرب إلى ألمانيا للدراسة ومكلوا للعمل انا. ونتيجة لموجات الالجئين في السنوات األخيرة، إزد

الجئين، وفًقا ستيفان فايدنر،  ليه أن بما في ذلك العديد من الكاتبات اللواتي نادراً ما أتين إلى ألمانيا في اللمانينيات. لكن اذا الجيل من المؤلفين ال -العرب في ألمانيا 
 -ة بالفعل كوسيلة أدبية للتعبير نبييتخذ القرار الصعب بشأن الكيفية التي يريدون بها اإلستمرار في التعبير  ن أنفسهم بشكل أدبي، فإما أن يكتسبوا اللغة األلمانية األج

 ا.يعً كما نجح،  لى سبيل الملال، المؤلف األلماني العراقي  باس خضر، الذي أصبحت أ ماله المكتوبة باللغة األلمانية اآلن من أكلر الكتب مب
 لى وضع النشر اإلشكالي في  ونأو يستمروا في الكتابة بالعربية، لكن  ليهم بعد ذلك أن يتفهموا  دم مالحظتهم من قبل الناشرين األلمان. وبدالً من ذلك، فإنهم يعتمد 

العالم العربي يعملون بشكل في العالم العربي، والذي بدوره يعيق إستقبالهم بشكل أوسع في ألمانيا، بسبب قلة األدب العربي المترجم إلى األلمانية، حيث أن الناشرون 
 غير إحترافي أو يعانون من  دم وجود نظام توزيع فّعال ومحررين ووكاالت أدبية.

في مجمو ة المؤلفين "رياح ؤه كما واجه الكاتب سليمان توفيق اذا القرار الصعب وقرر الكتابة باأللمانية "لغة العمال الضيوف في المانيا" او ما أطلق  ليه او وزمال
جوته في ألمانيا لم درس هد الجنوب"، التي أسسها في اللمانينيات مع رفيق شامي ومؤلفين آخرين من أصول مهاجرة. بالنسبة لتوفيق، الذي تعلم اللغة األلمانية في مع

لعرب يستخدمون إستعارات ن االفلسفة واألدب المقارن في آخن، فإن أدب المؤلفين من أصل  ربي كان وال يزال إلراًءا كبيًرا لألدب األلماني، وأشار إلى أّن المؤلفي
ا إلى حٍد ما ومع لروة مجازيً  -ألمان" -مختلفة، ولحن حديث مختلف يمكن أن يلري اللغة األلمانية، فالعرب،  لى سبيل الملال، يكتبون  ن الحب بشكل مختلف  ن "بيو

ها  ن نفسك باللغة ر بكبيرة من الصور". ويشير توفيق إلى أنه كان  ليه مراًرا وتكراًرا إجراء مناقشات مع محرره، الذي أخبره أن اذه ليست الطريقة التي تعب
 لمانية.األ األلمانية، لكن اذا اإلختالف بالتحديد او الذي يجعل األدب األلماني واللغة األلمانية أكلر لراًء، ويساام في التطوير اإلبدا ي للغة

ال ينبغي اإلستهانة  لذيلكن ليس فقط من خالل أ مالهم األدبية، ولكن أيًضا من خالل أنشطتهم كمترجمين ومحررين، يمارس المؤلفون العرب في ألمانيا تأليرام، وا
األلمانية حتى يومنا  إلىبه. فقد نشر سليمان توفيق مجمو ات أدبية لمؤلفين  رب في مرحلة مبكرة، ويستمر في ترجمة الروايات وكتب األطفال واألشعار من العربية 

 اذا، وبالتالي يساام في التبادل اللقافي األلماني العربي منذ  قود.
 

في بلدانهم األصلية، فعندما ين كما أكد ستيفان فايدنر أن اذا التبادل اللقافي ال يحدث فقط في ألمانيا، ألن المؤلفين العرب يقومون بدور الوسطاء اللقافيين واألدبي
اذه المساامة من قبل ظة يعودون، يجلبون األدب األلماني إلى العالم العربي ويترجمون وينشرون ويوز ون أ مال مؤلفين يتحدلون األلمانية غالًبا ما ال تتم مالح

 المؤلفين العرب  لًنا، ولكنها تقدم "مساامة كبيرة" في الوساطة والتبادل اللقافي.
إلحجام  ن مواجهة ى اومع ذلك، فإن اذا معرض للخطر بشكل متزايد من قبل الشعبوية الناشئة في السنوات األخيرة، حيث يشير ستيفان فايدنر  لى سبيل الملال إل
في ألمانيا، مما يجعل بي العالم العربي والذي يحد من العنصرية مما يؤدي إلى  دم معرفة الطرف األخر وبالطبع، يشكل اذا تأليراً  لى تصور وإستقبال األدب العر

العربي بالترجمة  دبالوضع أكلر خطورة. ومع ذلك، فقد كان دور الناشرين المتخصصين في اللمانينيات ملل دار النشر في برلين "إصدار المشرق"تساام في نشر األ
امب واانسر وفيشر يقدمون وركاأللمانية أو في طبعات لنائية اللغة وبالتالي القيام بعمل رائد مهم. أما في سياق أزمة الالجئين كان الناشرون األلمان الكبار ملل س

 العديد من المؤلفين العرب، واو األمر الذي تم من خالله ظهور األصوات العربية بشكل متزايد في المشهد األدبي األلماني. 
ني. فقد كانت اذه بداية حاول المشاركون إبراز مساامة اذه األصوات العربية في المجتمع األلما  من خالل اذه الفعالية والحوار مع األستاذ الدكتور أودو شتاينباخ

في   والتي تهدف"، ناجحة للمشروع المشترك الجديد لمركز دراسات الشرق األوسط وشمال إفريقيا وجمعية الصداقة العربية األلمانية "أصوات  ربية في ألمانيا
 المستقبل إلى تقدم األصوات العربية من الفن واألدب واإل الم وتأكيد مساامتها في التعايش اإلجتما ي في المانيا. 

مؤلفين )كتاب( عرب في المانيا -شعراء في زمن الضيق"؟   



 

 

ضمن سلسلة محاضرات جمعية الصداقة العربية األلمانية ومعهد اآللار األلماني "اآللار 
والتراث اللقافي في العالم العربي" قدم الدكتور أرنولف ااوسليتر المستشار العلمي لشبه 

نظرة  0202مايو  01  الجزيرة العربية في قسم المشرق في معهد اآللار األلماني في
من خالل محاضرته    لى حول تاريخ واحة تيماء في شمال المملكة العربية السعودية

قبل الميالد: من تكوين الواحات إلى مجتمع  2222و  1222تحت  نوان "تيماء بين 
معقّد" والتي إستعرض فيها أحدث نتائج األبحاث حول تاريخ الواحة وتطّوراا نحو 

 مجتمع واحة معقّد وتعاوني.
     

، حيث 0202تعد اذه المحاضرة جزءاً من سلسلة المحاضرات والتي بدأت منذ  ام 
يقدم الباحلون معلومات حول  ملهم الحالي في مجال اآللار والتراث اللقافي في العالم 

العربي. تستهدف السلسلة في المقام األول األشخاص المهتمين وتحاول جعل نتائج 
 البحث ممتعة وفي متناول الجميع. 

في بداية المحاضرة قدم نائب رئيس الجمعية األستاذ الدكتور كالوس بيتر اازا ضيف 
المحاضرة وأشار إلى أامية األبحاث التي يقوم بها من أجل فهم أفضل لتاريخ المنطقة 

ومن أجل إيصال المعلومة بطريقة سلسة إلى الجمهور. لقد نجح الدكتور أرنولف 
ااوسليتر من خالل محاضرته في  رض التاريخ الطويل والمعقّد لواحة تيماء بطريقة 

بحاث الدكتور أرنولف ل أمفهومة ومليرة لإلاتمام، باإلضافة إلى تقديم أحدث النماذج التفسيرية لظهور المجتمعات المعقّدة، والتي تمت مراجعتها وتقييمها من قب
 ااوسليتر.

 
 نماذج تفسيرية جديدة للمناطق خارج بالد ما بين النهرين

ريكاردو أيخمان بدء  توركجزء من مشروع التنقيب لمعهد اآللار األلماني مع ايئة اآللار والمتاحف السعودية السابقة تحت إشراف المدير السابق لقسم المشرق الدك
مشرو ه في المنطقة وكان واحداً من أوائل  لماء اآللار الذين قاموا بإجراء أ مال ألرية في الواحة. حيث ال تزال األبحاث في  0222الدكتور أرنولف ااوسليتر  ام 

ع ذلك، فإن النتائج األولى وم شمال غرب شبه الجزيرة العربية حديلة العهد نسبًيا. فقط في السنوات العشرين الماضية بدأ المزيد من ا مال البحث المنتظم في المنطقة.
ية ال تنطبق  لى قروتوضح بالفعل أن النظريات والنماذج التي سيطرت حتى اآلن  لى  لم آلار الشرق األدنى فيما يتعلق بظهور المراكز الحضرية والمجتمعات ال
وبيئية ومناخية مختلفة ية تيماء والواحات األخرى. حيث تستند معظم اذه النماذج إلى منطقة بالد ما بين النهرين ودول المدن فيها، والتي مع ذلك، لها ظروف جغراف

 تماًما  ن الواحات في شمال غرب المملكة العربية السعودية.
 تيماء في طريقها إلى مجتمع معقّد -مركز حضري أو مجتمع قروي 

ل خصوبة في مرحلة أق تقع واحة تيماء  لى بحيرة باليو تسمى "السبخة" ومن خالل "خندق تيماء"، تخرج المياه الجوفية إلى السطح وتتيح زرا ة الواحة في منطقة
كم وبالتالي فهي أكلر  زلة من المراكز الحضرية في بالد ما بين النهرين. لكن المنطقة لم تكن مجرد 212مبكرة. تقع أقرب المستوطنات في بعض األحيان  لى بعد 

قبل زرا ة النخيل وقبل  حتىصحراء: فالمصادر المائية واآلبار في المنطقة تضمن التنقل والتبادل بين الواحات والمناطق المجاورة. إن حقيقة أن تيماء كانت مزرو ة 
 ن تيماء. وبالتالي، يمكن  ًداتدجين الجمل، واو أمر مهم للغاية للتجارة، تظهر اإلكتشافات الحالية لنبيذ وحبوب لقاح التين في تيماء، التي يكون أصلها الطبيعي بعي

رنولف ااوسليتر إلى   قبل الميالد.  1222إرجاع زرا ة الواحة من قبل البشر، وفًقا ألأ
اع بقايا إنتاج لؤلؤ من إرجوكما يشير الجدار المبكر لمناطق الزرا ة في الواحة وإكتشاف رؤوس األسهم إلى إستخدام اإلنسان لتقنيات مختلفة في المنطقة. كما يمكن 

قبل الميالد. ووفًقا الدكتور أرنولف ااوسليتر فإن ظهور اذا اإلنتاج المتخصص من  2222العقيق األحمر وجده فريق الدكتور أرنولف ااوسليتر في شرق السبخة إلى 
 وبالتالي مجتمع يزداد تعقيًدا. -اللؤلؤ العقيق في تيماء يشير إلى مجتمع قائم  لى تقسيم العمل 

 
 المقايضة والتحضر في تيماء

تم إنتاجه للمقايضة وتوزيعه في  ؤلؤتشير التحليالت الكيميائية المقارنة األولى للؤلؤ الذي تم العلور  ليه مع تلك الموجودة في المناطق المجاورة ملل األردن إلى أن الل
فقط   اذا الوقت. في المنطقة  بر شبكة مقايضة. ولكن كما أكد الدكتور أرنولف ااوسليتر في محاضرته، فإن اذا ال يعني بعد أن الواحة كانت مأاولة بشكل دائم

قبل الميالد يشير إلى إستيطان دائم للواحة.  2222والذي يعود تاريخه إلى حوالي  –والذي ربما يكون مخزناً للحبوب  –أكتشف مبنى دائم من نهاية األلفية الرابعة 
ر كيف يتم اإلحتفاظ بالحيوانات ملل األغنام والما ز إلنتاج اللحوم واألبقار للعمل، ونظام متطور إلدارة مياه وإنتاج السيراميك المنتظم ال ُتظهر اإلكتشافات التي ُتظهأ

 دليل  لى تطور تيماء إلى مجتمع معقّد.
 

 بين المركز الحضري ومجتمع القرية: تيماء كمجتمع واحة تعاوني
ا إجتما ًيا، كما يقول ايزً  لى الرغم من أن تيماء تستوفي بالتالي العديد من معايير النموذج التفسيري للمراكز الحضرية وكذلك لمجتمعات القرى األقل تنظيًما وتم

الجزيرة العربية. وبدالً به الدكتور أرنولف ااوسليتر إن اذه النماذج التي تم تطويراا  لى أساس البحث في بالد الشام ال يمكن تطبيقها  لى الواحات في شمال غرب ش
لتكيف مع أنظمة بيئية ة لمن ذلك، فإنه يد و إلى "طريقة لاللة"، واي "مجتمع الواحات التعاوني"، والتي وفًقا للدكتور أرنولف ااوسليتر طورت "إستراتيجيات ناجح
عهد األلري األلماني الممحددة"  لى مدى اآلف السنين، وبالتالي يمكن أن تنظر إلى الوراء  لى تاريخ اإلستيطان. لقد كانت المحاضرة نظرة لاقبة رائعة  لى  مل 

 وإطالع الدكتور أرنولف ااوسليتر من خاللها المهتمين  لى أخر األبحاث والنتائج العلمية في منطقة تيماء.
 09قبلة  بر اإلنترنت. في المكانت اذه المحاضرة إستمراًرا ناجًحا لسلسلة محاضرات جمعية الصداقة العربية األلمانية المشتركة، والتي ستستمر خالل األشهر القليلة 

 يقدم الدكتور ألكسندر أرينز محاضرة حول أبحاله في منطقة وادي شعيب وتل بليبل في األردن.  0202يونيو 

سلسلة محاضرات جمعية الصداقة العربية األلمانية ومعهد اآلثار األلماني مع الدكتور 

 أرنولف هاوسليتر



 

ليلة وليلة، حيث يعد األدب العربي من أكلر  2222أكلر من حكايات  -األدب العربي 
األدب تنوً ا وإتساً ا في األدب العالمي، ومع ذلك لم يجد األدب العربي جمهوًرا كبيًرا 
في ألمانيا بعد. من خالل سلسلة األدب الجديدة "ُكتب ُكتب" لقاءات حول األدب العربي، 

بدأت سلسلة  0202يونيو  1ترغب جمعية الصداقة العربية األلمانية في تغيير ذلك. ففي 
ليلة وليلة: مقدمة  2222اللقاءات الخاصة باألدب العربي بلقاء تحت  نوان "أكلر من 

في األدب العربي" إذ قدم فريق من أساتذة الدراسات العربية بجامعة بامبرج مقدمة 
للموضوع ولمحة  امة  ن األدب العربي. وقد أدارت اللقاء إيمان الجنوني، مؤلفة 

 وشا رة، وفي ذات الوقت طالبة ماجستير في الدراسات العربية في بامبرغ.
 
 يثير فضولك حول األدب العربي 

تحاول سلسلة الجمعية الجديدة "ُكتب ُكتب" التركيز  لى األدب العربي بكل تنو ه، كما 
أوضحت مستشارة الجمعية لللقافة والتعليم والعلوم في كلمتها الترحيبية. سواء كانت 
كتب األطفال أو الخيال العلمي أو "الكالسيكيات"، سواء أكانوا مؤلفين معروفين أو 

يجب أن تلير ُكتب ُكتب فضولك وتد وك إلكتشاف  -موااب جديدة، سواء شعًرا أو نلًرا 
األدب العربي. ال يشمل ذلك القراءات والمحاضرات فحسب، بل يشمل أيًضا اللقاءات 

والمناقشات مع الناشرين في ألمانيا والعالم العربي والمترجمين و لماء األدب. في بداية 
اللقاء قدمت أستاذة الدراسات العربية في الجامعة األستاذ الدكتور الل بهزادي والدكتور 

 بيتر كونردينج وسافان الحسني شميت لمحة أولية  ن تاريخ األدب العربي ولغته و رض تحديات الترجمة األدبية.
 

 إستمرارية ال مثيل لها في اللغة العربية
 ام من تاريخ األدب  2222األستاذ الدكتورة الل بهزادي أستاذة الدراسات العربية في جامعة بامبرج، التي قبلت "التحدي الكبير" بإ طاء المشاادين لمحة  امة  ن 
ت العرب، موجودة قبل بطالالعربي، والذي بدأ في القرن السابع مع التوليقات األدبية األولى. كانت المنتجات األدبية، وخاصة الشعرية والقصص الشفوية  ن أبطال و
جمالية ولغوية للغة  ييراذا الوقت، لكنها لم ُتدرج حتى بداية التقويم اإلسالمي. وبحسب بهزادي، فإن اذين الركنين، الشعر الجاالي والقرآن، اللذان يضعان معا

 العربية، "ضمنا إستمرارية غير مسبوقة للغة العربية في العصر الحديث، واو أمر ال مليل له في العالم".
 

 اللغة العربية وآدابها ذات أهمية كبيرة في المجتمع العربي
حضر والمدنية تطلب التأشارت الدكتورة بهزادي إلى أنه ونتيجة للفتوحات اإلسالمية، إنتشرت اللغة العربية واألدب العربي في منتصف القرن اللامن، ومع زيادة 

تنوع ال ينصفه مصطلح   .في إيجاد أدًبا "متنوً ا وملوًنا بشكل ال يصدق"  األمر زيادة اللقافة وإرتفاع مستوى األدب كما ساام الحكم الالمركزي والتوسع الجغرافي
ي األدب الحديث. اإلختالفات اإلقليمية مهمة بشكل خاص ف  "األدب العربي". حيث سيكون ذلك "كما لو كان المرء يتحدث فقط  ن األدب األوروبي دون أي تمييز"،
( "كتاب األغاني" إذ 920-192أبو الفرج األصفهاني )  كملال  لى األدب الرائع في العصور الوسطى العربية، أوصت األستاذة الدكتور بهزادي الجمهور بكتاب

ة الذاتية، وفهرس سيريمكن اإلطالع والتعرف  ن قرب  لى اللقافة العربية في العصور الوسطى". تتكون المجمو ة من الشعر والنلر، اي "كنز من األدب"، معجم ال
أن الوضع  شيءالفهرس، والتجميع والتعليمات لوضع اآليات  لى الموسيقى وتوفر نظرة رائعة  لى الصنا ة األدبية في ذلك الوقت. ومع ذلك، يتضح قبل كل 

ي انه "ال يمكنك أن تصبح أكدت بهزاد  اإلجتما ي لألدب كان محورًيا للغاية وأن اإلستخدام الصحيح والماار للغة العربية كان شرًطا أساسًيا للتقدم اإلجتما ي: حيث
 أي شيء في اذا المجتمع إذا لم تستطع التعامل مع اللغة العربية".

 
 توسع هائل في اللغة العربية

دراسات العربية. يقول لل ما اي "اللغة العربية" كان اذا السؤال حينها محور النقاش الرئيسي التالي الذي ألقاه الدكتور بيتر كونيردينج، باحث مسا د في بامبرج
العربية. توسعت اللغة  جاتكونردينج: "مهما كان السؤال بسيط، فإن اإلجابات متنو ة تماًما". باإلضافة إلى اللغة العربية الفصحى، اناك بالطبع  دد كبير من الله

من التجديدات المعجمية في سياق غم العربية بشكل كبير في تاريخها: تستخدم اللغة العربية الفصحى كلغة لقافية وتعليمية في المنطقة اللقافية اإلسالمية بأكملها.  لى الر
أساسي في الصحف  واي ظاارة فريدة في العالم. ُتستخدم اللغة العربية الفصحى بشكل -الحدالة في القرن التاسع  شر، ظلت بنية اللغة دون تغيير إلى حد كبير 

 والبرامج الحوارية السياسية وتعليقات كرة القدم وفي األدب.
 

 العربية الفصحى واللهجات وأنواع اللغات: العربية كـ "الكل في واحد"
عضها إختالفات كبيرة، ووفًقا ر بومع ذلك، يرى لكونردينج، انه ال أحد يستخدم اللغة العربية الفصحى كلغته األم، لكنه يتحدث أوالً بإحدى اللهجات العربية، والتي ُيظه

سي كلغة يومية، لكن الحدود في أسالكونردينج، فإن اذه اإلختالفات قابلة للمقارنة مع اإلختالفات بين اللغات االسكندنافية واللَُّغاُت الرومانسّية. تعمل اللهجة بشكل 
وتعليم اللغة العربية، مما ات ممارسة اللغة نادًرا ما تكون مطلقة والفصل الصارم غير ممكن. لذلك فهو يفضل النهج الجديد لـ "العربية كما الكل في واحد" في اللساني
أيًضا بإ تباراا "واحدة".  لكنيعني أن اللغة العربية ال ُينظر إليها من منظور تاريخي لغوي واللسانيات  لى أنها تتكون من العديد من التنو ات اللغوية المختلفة، و

ً ا مختلفة من اللغات في نواوكما أوضح كونردينج أن اللهجات ُتستخدم أيًضا في األدب، من خالل بعض األمللة  لى ذلك. ومن لم فأنه من الشائع جًدا أن يجد القارئ أ
قط اللغة األلمانية س فالعمل ويتعرف  ليها ويفهمها. ويمكن مقارنة ذلك في حال تطبيقه  لى العالم الناطق باأللمانية، إذ سيعني أن القراء سيجدون ويفهمون لي

بيعة الحال ذلك الكتاب. اذه بط الفصحى، ولكن أيًضا األلمانية العامية والهولندية والدنماركية وغيراا في كتاب مكتوب باللغة األلمانية، ومن المتوقع أن يفهم القارئ
 اي ممارسة اللغة العربية، واذا أمر خاص للغة العربية واو ما أطلق  ليه كونردينج اسم "الكل في واحد".

 
 تحديات الترجمة األدبية من اللغة العربية

األمللة من تجارب  من أوضحت المترجمة المحلفة سافان الحسني شميت في كلمتها التحديات التي تطرحها الترجمات األدبية من العربية للمترجمين بإستخدام العديد
امل، ألن  ملية الترجمة ستكون الكالمترجمين. ووفقاً لشميت الترجمات األدبية اي الوسيلة لفتح الباب أمام  الم األدب العربي، لكن اذا الباب ال يمكن أبًدا أن ُيفتح ب

المصطلحات ذات الدالالت أو دائًما " ملية صنع قرار مستمرة حيلما يبدو ذلك مناسًبا". كيف،  لى سبيل الملال، تتعامل مع" الواقعية اللقافية "ملل تسميات الطعام 
تترجم النية التواصلية من  أنكاللقافية القوية، كيف يمكنك ترجمة الوسائل األسلوبية ملل اإلستعارات أو القوافي أو ألعاب الكلمات؟ ال تحصل  لى الصورة اللغوية أم 

ه األسئلة في اذ خالل ترجمتها إلى الصورة المكافئة في اللغة؟ كيف تتفاوض  لى مستويات اللغة المختلفة؟ يجب  لى المترجمين أن يجيبوا بإستمرار  لى كل
ني شميت، سيكون في نهاية حساترجماتهم. في األساس، اذا يخلق  مالً جديًدا تماًما ال يكون أحياًنا بالكامل في روح المؤلف. التحدي مع الترجمات األدبية، وفًقا لل

تذة من كلماتهم كان الحوارية بعد إنتهاء األسا  المطاف شق طريق وسط او "فتح الباب أمام اللقافات األخرى، ولكن ليس تحقيق ذلك  لى حساب الوضوح". في الجلسة
لفرصة للحصول  لى م ااناك العديد من األسئلة التي تمكن الجمهور من طرح أسئلة مباشرة  لى المتحدلين حول األدب واللغة العربية. حيث تمكن الحضور من إغتنا

دب العربي غالًبا ما يفتقر إلى األ مزيد من النصائح حول القراءة واألدب العربي من الخبراء. وقد أظهر اذا اللقاء أن اناك قدًرا كبيًرا من اإلاتمام باألدب العربي، لكن
األدب العربي كمنبر إل طاء يم الو ي العام وقنوات اإلتصال األدبي المعروفة. تحاول سلسلة الجمعية ُكتب ُكتب تغيير اذا المفهوم  لى األقل قليالً في المستقبل وتقد

 إقتراحات للقراء وإليالء المزيد من اإلاتمام للُكّتاب العرب. ستستمر السلسلة بحماس ونشاط خالل األشهر القليلة المقبلة.
 يمكن العلور انا ومن خالل الموقع اإللكتروني  لى التوصيات األدبية للمتحدلين في اللقاء. 

بداية سلسلة جمعية الصداقة العربية األلمانية "ُكتب ُكتب" مع الدراسات العربية في 

 بامبرج



 

 

في ضوء الطلب المتزايد  لى الطاقة المقترن بإرتفاع أسعار الطاقة وتراجع إحتياطيات 
الوقود األحفوري، يعد تأمين إمدادات الطاقة أحد األاداف المركزية لسياسة الطاقة في 
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا واو ذو أامية قصوى للتعاون التنموي األلماني 

العربي. كان محور اإلجتماع الدوري اللالث والعشرون لجمعية الصداقة العربية 
حول برنامج الماجستير الدولي األلماني  0202يونيو  02والذي  قد في   األلمانية

العربي "الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا" واو جزء 
من برامج الماجستير األلمانية العربية، حيث يهدف البرنامج إلى تدريب الطالب  لى 

تطوير حلول مستدامة في قطاع الطاقة. تم إطالق "برامج الماجستير األلمانية 
بد م من الوزارة اإلتحادية للتعاون اإلقتصادي والتنمية،  0221في  ام   العربية"

مؤسسة التعاون الدولي األلمانية ومؤسسة التبادل اللقافي األلماني. في اللقاء ناقش منسقي 
البرنامج في الجامعات الشريكة في كاسل والقاارة والمنستير تطور البرنامج ووضعه 

الحالي في الجامعات، وال سيما في ظل التحدي غير المسبوق الذي تملله جائحة كورونا 
لم تم توسيع المناقشة لتشمل أربعة من خريجي البرنامج، والذين قدموا تقارير   العالمي.

لهم. فيما قدم  ضو مجلس إدارة الجمعية    ن تجاربهم والوظائف والمشاريع الحالية
وتاريخه. وقد أدار   ماتياس فيتر في البداية لمحة  امة حول البرنامج  األستاذ الدكتور

 فليب زيخال -اللقاء منسق المشرو ات في الجمعية جان
 

   مكون متعدد الثقافات ذو أهمية مركزية
   

سم اندسة اإلتصاالت في س قفي البداية قدم األستاذ الدكتور ديرك داالهاوس مدير برنامج الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ورئي
شهًرا يمكن أن  02. برنامج الدراسة والذي يستمر لمدة 0202البرنامج ولمحة  امة  ن حاله في  ام   قسم الهندسة الكهربائية /  لوم الكمبيوتر في جامعة كاسل

ماجستير في العلوم ال تكتمل في مارس للفصل الصيفي في كاسل أو في سبتمبر للفصل الشتوي في القاارة أو المنستير. في نهاية البرنامج يحصل الخريجون  لى درجة
ارة / أو في لقا)ماجستير( مزدوجة من جامعة كاسل وجامعة القاارة أو جامعة المنستير. يقدم برنامج الماجستير للطالب فرصة فريدة لقضاء فصل دراسي في ا

ة األلمانية امعالمنستير في تونس، وفصل دراسي في جامعة كاسل وفصل دراسي محتمل في إحدى الجامعات الشريكة لشبكة البرنامج، جامعة صفاقس في تونس والج
يز برنامج الدراسة ذا يم بالقاارة. يجري التخطيط لتوسيع شبكة الشراكة، لكن جائحة كورونا تسببت في حدوث تأخير في اذا الصدد. يعد المكون متعدد اللقافات الذي

 أامية مركزية للهدف الشامل المتملل في تدريب الخبراء المدربين  ملًيا القادرين  لى تطوير حلول مستدامة في مجال الطاقات المتجددة.
 

 تحديات كبيرة من جائحة كورونا
 

األولى لمبادرة التعاون  منسق البرنامج في جامعة المنستير حول السنوات  تحدث األستاذ الدكتور  ادل خليل منسق البرنامج في جامعة القاارة والدكتور سهيل العليمي
ت الصلة، ومنها  لى ذا األلماني العربي، والتي كان لها تألير إيجابي للغاية  لى جامعاتهم، وفي إيجاد أاداف مشتركة في تطوير حلول مستدامة في مجاالت البحث

 سبيل الملال في مجال كفاءة الخاليا الكهروضوئية من خالل األداء العالي وخفض تكاليف اإلنتاج.
 -الذااب في رحالت ت وومع ذلك، فإن جائحة كورونا شكلت تحديات كبيرة للبرنامج في جميع المواقع، فعلى سبيل الملال لم يكن من الممكن للطالب زيارة المختبرا

 واي مكونات مركزية للتعليم الجامعي.
شاريع في بنك المبعد ذلك قدم أربعة من خريجي البرنامج تجربتهم حول اإلنتقال من الدراسة الى سوق العمل حيث تحدث كل من راوية الشاذلي، كبيرة مطّوري 

يبورغ، وأسامة سعد، فرااالئتمان إل ادة التنمية، وجليلة بن بوشتة، مسا د مدير تطوير األ مال والدكتور  ودة سالم، معهد فراونهوفر ألنظمة الطاقة الشمسية، 
فرص التنمية في شركة رامبول دويشلند/ كاسل. وأكّدوا بشكل خاص  لى أامية نظام الدراسة ذو الصلة بالممارسة ومتعدد التخصصات و  إستشاري توليد الطاقة

 الشخصية التي يقدمها للطالب.
 
 

العربي "الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لمنطقة الشرق  -برنامج الماجستير األلماني 

 األوسط وشمال إفريقيا"



 

متر فوق  2022كيلومتًرا وإرتفا ه  21يقع وادي شعيب في األردن ويبلغ طوله 
مستوى سطح البحر ويمر  بر  دة مناطق مناخية من أقصى حدوده الشرقية بالقرب من 
مدينة السلط حتى يتدفق إلى وادي األردن في الغرب. وكانت منطقة  بور الوادي محط 

 لى توليق جميع   األلماني  العديد من البحوث األلرية منذ وقت مبكر. يعمل معهد اآللار
، حيث قّدم رئيس 0220اإلكتشافات األلرية في المنطقة بشكل منهجي منذ  ام 

 09المشروع الدكتور ألكسندر أرينز نتائج البحث الحالية في المحاضرة اإلفتراضية في 
كجزء من سلسلة محاضرات جمعية الصداقة العربية األلمانية ومعهد  0202يونيو 

اآللار األلماني"اآللار والتراث اللقافي في العالم العربي" حيث كانت اذه المحاضرة 
. في كلمته اإلفتتاحية 0202الخامسة في سلسلة المحاضرات والتي تقام بنجاح منذ  ام 

وصف األستاذ الدكتور كالوس بيتر اازا سلسلة المحاضرات بالجسر الذي يمنح 
المهتمين من الجمهور العادي إمكانية الوصول إلى نتائج البحوث األلرية الحالية في 

العالم العربي. وأشار اازا إلى أّن األردن "بلد األنبياء، بأوديته الرائعة المنحدرة بعمق، 
والوديان والبحر الميت والحيوانات والنباتات المتنو ة بشكل ال يصدق في إطار ضيق 
للغاية" والذي يوفر أيًضا معلومات حول أصل السكان األوروبيين وبالتالي فهي ذات 

 أامية ألرية خاصة.
 
 

 مسح أثري شامل لوادي شعيب
 

ت. أشار الدكتور الكسندر ضرابعد كلمة ترحيبية قصيرة للدكتور أرنولف اوساليتر المستشار العلمي لشبه الجزيرة العربية في معهد اآللار األلماني وأمين سلسلة المحا
يدير مشروع وادي شعيب إلى أّن البحوث األلرية قد أجريت منذ وقت مبّكر في  0220الذي  مل مستشاًرا  لمًيا في فرع دمشق لمعهد اآللار األلماني ومنذ   أرينز

ل شيء تسجيل ل كالمنطقة، وأنه حتى اآلن لم يكن اناك "مسح شامل ومكلف" للوادي بشكل كامل. وال يقتصر المشروع  لى الحفريات األلرية فحسب، بل يشمل قب
ي والمكتشفات الخزفية. نا جميع المواقع األلرية باإلضافة إلى آلار العمارة واإلستيطان في وادي شعيب من خالل المسح السطحي والصور الجوية الملتقطة بالقمر الص

باإلضافة إلى ذلك، يجري  رر.باإلضافة إلى رسم خرائط المواقع الجديدة، تخضع اإلكتشافات المعروفة أيًضا لـ "المراقبة"، إذا لزم األمر إ ادة تسجيلها وتوليق أي ض
 معهد اآللار األلماني حفريات في تل بليبل، والتي ينبغي أن توفر مزيًدا من المعلومات حول تطور الوادي ومستوطناته.

 
 آثار اإلستيطان في وادي شعيب -من العصر الحجري الحديث إلى الحرب العالمية األولى 

 
حديث،  بر العصور ال أشار الدكتور آرينز أّن األبحاث في المنطقة والتي يقوم بها  لماء اآللار يجب أن تشمل آلار اإلستيطان في وادي شعيب من العصر الحجري

 جاب والتي تشير إلى واي فترة مليرة لإل -البرونزية والحديدية، والفارسية، والرومانية، والبيزنطية، واإلسالمية من العصور الوسطى إلى أواخر العصر العلماني 
رة للوادي، في حين تشير اإلكتشافات من العصر الحجري الحديث إلى وجود تسوية شبه مستم  تغير الوادي وإستخدامه من خالله اإلستيطان البشري مراًرا وتكراًرا.

ربما   دتربما "فجوة العصر البرونزي المتأخر"، واي الفترة التي شه -أنه ال يكاد يوجد أي دليل  لى اإلستقرار في العصر البرونزي والعصر الحديدي 
رة أخرى. أّما في الحرارة مما أّلر  لى  مليات اإلستيطان في الوادي. وفي العصر الحديدي، تغير المناخ مرة أخرى، بحيث ظهرت  دة مستوطنات صغيرة م  إرتفاع
سبعة أمتار شيئاً مذاالً  العصر الحديدي، والسيما سور المدينة الضخم، والذي يشكل إرتفا ه البالغ حوالي  فقد قام فريق الدكتور أرينز بالتنقيب في فترة  تل بليبل

الد. وقد نشأت لميبالنسبة لموقع صغير نسبًيا. ومن المفترض أن وجودام يدل  لى الضغط المتزايد للهجرة اآلشورية في النصف اللاني من القرن اللامن قبل ا
 النزا ات المسلحة المرتبطة بها في المنطقة.

 
 إلستخدام العسكري للواديا

     
مرجح أن بناء ال اما في العصر الروماني البيزنطي وجزئًيا أيًضا في العصور الوسطى اإلسالمية، تم تشكيل مستوطنتين أكبر مع مقابر إقطا ية جزئًيا. ومن

صميم ممالل وتم بناؤاا في ا تالمستوطنات مرتبط ببناء شبكة الطرق الرومانية. كما تم بناء أبراج المراقبة التي تم العلور  ليها في  دة أماكن  لى طول الوادي. وله
خدامه يميزان أيًضا التداخل"، أي أنها بنيت في خط يمكنها رؤية بعضها البعض وتستخدم لنقل اإلشارات. ومن لم فإن األامية العسكرية للوادي وإست -"خط الرؤية 

بين القوات المسلحة  تالالمكتشفات من العهد العلماني، والتي تتكون أساًسا من محطات  سكرية ومواقع بنادق وشظايا من الحرب العالمية األولى واي دليل  لى الق
 األلمانية والبريطانية في تل بليبل خالل الحرب العالمية األولى.

 
 وادي شعيب كمنطقة عبور مهمة

 
المنحدرات الشديدة واإلنحدار مع ُتظهر نتائج البحث الحالية لمشروع وادي شعيب قبل كل شيء أن الوادي لم يكن مكاًنا ملالًيا لإلستقرار المستمر نظًرا لبيئته القاسية 

م. قدي٪ تقريًبا. كانت المستوطنات قصيرة العمر في الغالب، وأختفت كلًيا أو تشكلت من جديد فيما بعد في المنطقة المجاورة مباشرة للموقع ال21الذي يصل إلى 
ألردن بالبحر الميت الى أّن المنطقة كانت أكلر من منطقة  بور يستخدمها الجيش. ولكن نظًرا ألن الوادي ال يربط مرتفعات شرق ا  الوادي، وأشار الدكتور آرينز

لتي كانت مهمة في ولكنه وفر أيًضا إمكانية الوصول إلى مستوطنة أريحا والبحر األبيض المتوسط ، وا -وبالتالي مع موارده الغنية من القار والكبريت  -فحسب 
 العصر الحجري الحديث، فمن المنطقي اإلفتراض أن الوادي كان يستخدم في وقت مبكر جًدا وبشكل مكلف للتجارة.

 
 سباق مع الزمن: الرصد وتقييم األضرار

 
واإلنهيارات البحث  راتغالًبا ما يصعب العلور  لى آلار اإلستيطان، خاصًة تلك الموجودة في العصر الحجري الحديث، وفًقا للدكتور أرينز. حيث أدى تآكل المنحد
مًرا صعًبا. لذلك، فإن ا أمستحياًل. لكن األضرار التي سببتها مشاريع البناء في السنوات األخيرة، ملل الطرق أو المزارع، تجعل العلور  لى اذه المواقع وصيانته

 كما ذكر الدكتور آرينز.  مهمة للمشروع من أجل تأمين وحماية المواقع األلرية. واو تعهد ال يكون دائًما ناجًحا وأشبه "بسباق مع الزمن"  "الرصد وتقييم األضرار"
واكد  لى اامية   دد الحضور المميز  لى الرغم من وجود العديد من االحداث الرياضية في ذات الوقت للمحاضرة  في كلمته الختامية حيا األستاذ الدكتور اازا

لمحاضرة القادمة في سلسلة : االمحاضرة في ايصال نتائج االبحاث العلمية االلرية في العالم العربي إلى الجمهور االلماني. تتواصل الرحلة األلرية مع معهد األلماني
مساًء حيث سيلقي األمين العام الدكتور فيليب فون روميل  1:22السا ة  0202أغسطس  02المحاضرات "اآللار والتراث اللقافي في الوطن العربي" سيقام يوم 

 محاضرة تحت  نوان " لم اآللار للناس: البحث األلري األلماني التونسي في سيميلوس )شمتو، تونس(". 

سلسلة محاضرات جمعية الصداقة العربية األلمانية ومعهد اآلثار األلماني مع الدكتور 

 الكسندر أرينز



 

 

والذي بني  لى العديد من الروايات   يقوم تاريخ فلسطين ومنطقة شرق البحر المتوسط
التاريخية واأللرية إلى آالف السنين، وتختلف الروايات التاريخية وأنماط التفسير 

للحضارة في المنطقة من مصدر إلى آخر. من اذا المنطلق نظمت جمعية الصداقة 
مع األستاذ الدكتور باسم  0202يوليو  22العربية األلمانية محاضرة  بر اإلنترنت في 

ر د، األستاذ الفخري بجامعة القدس والذي قدم كتابه "تواريخ خفية: فلسطين وشرق 
المتوسط" حيث ناقش بحله العلمي في تاريخ المنطقة والذي يعتمد  لى جوانب من  لم 
اآللار واألنلروبولوجيا واللغويات والدين واللقافة لتبرير وتقديم روايته التاريخية للمنطقة 
والفلسطينيين والتشكيك في الروايات الحالية. إضافة إلى تقّديمه منظوراٍت بديلة تتعلق 

 بتاريخ المنطقة ولقافتها. وقد أدار المحاضرة  ضو مجلس اإلدارة السيد وولف شفيبرت.
 

في محاضرته قّدم األستاذ الدكتور ر د رؤى تاريخية مليرة لإلاتمام وتفسيرات بديلة 
لتاريخ فلسطين الذي يمتد آلالف السنين، والذي تم نسيانه جزئًيا بسبب اإلستيالء  ليه 

من قبل الروايات التاريخية "الغربية". حيث يمكن مالحظة اإلستيالء  لى التاريخ 
واللقافة الفلسطينية،  لى سبيل الملال، من خالل إ تماد أسماء األماكن والهندسة 

المعمارية والمناظر الطبيعية ألناء قيام دولة إسرائيل واروب الفلسطينيين وطردام  ام 
. وأصل الحديث  ن  القات القوة المختلفة في إنتاج المعرفة وإنتقد وتساءل  ن 2921

الروايات األسطورية التي نفت الوجود المستمر والتألير التاريخي للفلسطينيين في 
والتوحيد. فعلى سبيل هة المنطقة. ركز المتحدث بشكل خاص  لى تاريخ فلسطين قبل التوحيد )الديانات التوحيدية(، كما ناقش األستاذ ر د أصول المنطقة وتعدد اآلل

ستمرارية  ند النظر اإلالملال، إحتوت ملحمة جلجامش  لى موضو ات معينة، بما في ذلك فكرة الطوفان العظيم، والتي تم تضمينها الحًقا في الكتاب المقدس. تتضح 
 ناصر اللغات السابقة. كان من إلى اللغة العربية، مما يدل  لى أوجه الشبه باللغات الكنعانية واألوغاريتية من حيث األبجدية والصوتيات وبالتالي تحتوي  لى العديد 
بية". كما أوضح أنه من المهم لغرللغات ولقافات المنطقة األصلية تألير كبير  لى اليونان القديمة وروما، وغالًبا ما ُينظر إليها  لى أنها حجر الزاوية في "الحضارة ا

 واويتهم. خهمالعودة إلى  صر ما قبل التوحيد )الديانات التوحيدية( لفهم التاريخ الفلسطيني. اذا مهم إل طاء الشباب الفلسطيني صورة شاملة  ن تاري

 التواريخ الخفية: فلسطين وشرق البحر المتوسط



 

ْمُتو" في تونس بطريقة مفهومة؟  كيف يمكن تفسير التاريخ المعقّد للموقع األلري المهم "شأ
كان السؤال او محور المحاضرة السادسة من سلسلة محاضرات "اآللار والتراث اللقافي 

، والتي نظمتها جمعية الصداقة العربية  0202أغسطس  02في العالم العربي" في 
األلمانية بالتعاون مع المعهد األلماني لآللار. األمين العام لمعهد األلماني لآللار الدكتور 
فيليب فون روميل، والذي قدم في محاضرته " لم اآللار للناس: البحث األلري األلماني 

ْمُتو ، تونس(" نظرة لاقبة  لى نتائج البحث األخيرة في  التونسي في سيميلوس )شأ
ْمُتو مكان  المدينة، إضافة إلى الحديث حول جهود فريق البحث األلماني التونسي لتقديم شأ

 مهم للتبادل والتفكير في التاريخ للسكان المحليين.
 

 الجوانب اإليجابية لمشاريع التعاون األلماني العربي
 

سلسلة محاضرات جمعية الصداقة العربية األلمانية ومعهد اآللار األلماني "اآللار 
ويديراا الدكتور  0202والتراث اللقافي في العالم العربي" ، والتي بدأت منذ  ام 

أرنولف ااوسليتر ، مستشار معهد اآللار األلماني لعلم اآللار في شبه الجزيرة العربية ، 
حيث تهدف السلسلة إلى إطالع الجمهور بطريقة مفهومة وغنية بالمعلومات حول 

األبحاث واألنشطة األلرية الحالية للحفاظ  لى اللقافة في العالم العربي. وأشار نائب 
رئيس جمعية الصداقة العربية االلمانية األستاذ الدكتور كالوس بيتر اازا في كلمته 

ابية لمشاريع التعاون األلماني يجالترحيبية إلى إن اذه السلسلة ال تتناول فقط آخر التطورات في  لم اآللار في العالم العربي بخبرة كبيرة ، بل توضح أيًضا الجوانب اإل
 العربي.

 
 تعاون ناجح: مشروع التعاون األلماني التونسي في ِشْمُتو

 
سيميلوس مستمر وناجح ي لومن األمللة البارزة  لى ذلك المشروع المشترك بين معهد اآللار األلماني والمعهد الوطني للتراث في تونس، حيث العمل في الموقع األلر

ة . يقع سميلوس، أو شيمتو، في شمال غرب تونس، بالقرب من الحدود الجزائرية. و لى الرغم من أنه ال يوجد في الوقت الحاضر أكلر من مجمو 2902منذ  ام 
 صغيرة و دد قليل من المنازل إالّ أنها تقدم معلومات تاريخيه طويلة حول الموقع.

ْمُتو يعود إلى   قبل الميالد. وقد لعب الموقع اإلستراتيجي  لى طرق النقل المهمة في وسط منطقة خصبة  122تظهر دراسات الكربون المشع أن تاريخ موقع شأ
ْمُتو الفريد في المنطقة وخاصة في اإلمبراطورية الرومانية. ان او الرخام األكلر وك  وممطرة ، كانت محاجر الرخام قبل كل شيء دوًرا أساسًيا في تأسيس موقع شأ
اللة ودمج المنطقة في اللشهرة لإلمبراطورية الرومانية ، " جيالو أنتيكو " ، والذي سر ان ما أصبح مرغوًبا بعد تدمير قرطاج  لى يد الرومان في الحرب البونية 

ألمللة  لى ر ااإلمبراطورية الرومانية تحت حكم اإلمبراطور أوغسطس. وأصبح واحد من أام مواد البناء في جميع أنحاء اإلمبراطورية الرومانية. ومن أشه
ْمُتو " جيالو أنتيكو " او بناء البانليون في روما ، والذي صنعت أ مدته الضخمة من اذه المادة.  إستخدام  الرخام من شأ

 
 ِشْمُتو: فريدة من نوعها في المنطقة

 
قة. تظهر التنقيبات بقايا شوارع منطأدت نتائج الحفريات السابقة والتحقيقات الجيوفيزيائية الحالية إلى ظهور صورة لمدينة رومانية معقّدة أحتلت موقًعا إستلنائًيا في ال

إلى أن ذلك يملل   ميلومعابد ومناطق سكنية واياكل إدارية للمحجر ، إضافة إلى معسكر للسجناء المحكوم  ليهم بالعمل في المحجر: وأشار الدكتور فيليب فون رو
ْمُتو المهمة في المنطقة. كما كشفت األبحاث الجيوفيزيائية الحالية  ن أدلة  لى مبنى الكنيسة ا تم بناؤه في منطقة المعبد  لذيمزيج فريد للمدينة مما يؤكد مكانة شأ

ْمُتو  امالً إقتصادًيا أساسًيا لإلمبراطورية الرومانية لفتر ويلة. بعد غزو المنطقة من ة طالروماني ويفترض أنه كان بملابة مقر األسقف. كشريك تجاري مهم ، ظلت شأ
ْمُتو والمنطقة القوية إقتصادًيا بشكل كبير في تداور اإلمبراطورية الرومانية. وقد  ت آلار شيمتو تختفي تدريجياً بدأقبل الفاندال، ساامت خسارة  ائدات الضرائب من شأ

 في القرن اللالث  شر.
 

 مكان للسكان المحليين للتفكير في التاريخ
     

ْمُتو  ني. من خالل اذا المشروع، بالسكان المحليين نقطة مركزية في  مل معهد اآللار األلما -حجمه وأاميته و القاته التاريخية  -يعد توصيل اذا التاريخ الفريد لشأ
لجمهور  ريض، والذي  ادة ما ية يريد الفريق األلماني التونسي تشجيع الناس في المنطقة  لى التفكير في تاريخهم. حقيقة أنه ليس من السهل دائًما إتاحة النتائج العلم

م اإلطار التاريخي رس يكون لديه القليل من المعرفة العميقة، او جزء من التحدي الذي يواجهه الفريق مراًرا وتكراًرا. ويعتقد الدكتور روميل، أنه من األفضل
ْمتُ  جزء من اذا الجهد او أيًضا  و،األساسي، والذي يمكن تذكره بعد ذلك، بدالً من تقديم القصة بطريقة معقّدة وكاملة دون تحقيق أي تألير. باإلضافة إلى المتحف في شأ

بي  لى المنطقة او أام يجاالعديد من األنشطة ملل المحاضرات وورش العمل التي تستهدف الزوار المحليين. ألنه قبل كل شيء فان أحدث النتائج العلمية والتألير اإل
ْمُتو. فمن خالل المتحف واألنشطة السياحية المرتبطة به، يرغب العلماء في المساامة في تعزيز التنمية المستدامة للمنطق ويشمل ذلك أيًضا تدريب ة. ادف لمشروع شأ

إلى أن "التفاؤل   روميلكال من  لماء اآللار الشباب التونسيين والحرفيين المحليين الذين يتم تدريبهم  لى أ مال الترميم والصيانة. وأشار الدكتور  -المتخصصين 
 مطلوب بشكل خاص في اذه األوقات. 

. حيث ستتحدث الدكتورة ميسون  يسى وتوتكو 0202سبتمبر  22المحاضرة القادمة من سلسلة محاضرات "اآللار والتراث اللقافي في العالم العربي" ستعقد في 
 طوبال  ن إ ادة البناء الرقمي لسوق حلب. يمكن العلور  لى مزيد من المعلومات حول السلسلة والمحاضرات السابقة انا. 

سلسلة محاضرات جمعية الصداقة العربية األلمانية ومعهد اآلثار االلماني مع د. فيليب 

 فون روميل



 

 

بجمعية الصداقة العربية  0202سبتمبر  9انطالقة الموسيقى العربية مرة أخرى في 
تحت   الفعالية الموسيقية الجديدة "الموسيقى"  والتي كانت إشعاراً لبداية سلسلة  األلمانية

 نوان الموسيقى العربية في الماضي والحاضر، د ا  الم الموسيقى والمذيع شون 
الفلسطينية جميلة اليوسف والمغني و ازف الكمان  -بريسك الموسيقية والباحلة األلمانية 

والعود السيد حسام العلي إلى الفعالية األولى من سلسلة الموسيقى للحديث حول 
اآلالت الموسيقية  -الموسيقى العربية تحت شعار "من العود إلى الجيتار الكهربائي 

تقديم أام اآلالت الموسيقية بطريقة مسلّية   للشرق المتوسط". خالل اذه الفعالية تم
ومع ذلك بسبب  -وإستخدم الحضور أيًضا اآلالت الموسيقية وقدموا أمللة موسيقية حية 

ما زالت الفعاليات تفتقر إلى الجمهور لمتابعة الحدث والذين تمكنوا من متابعته   الوباء
  بر اإلنترنت.

 
 موسيقى عربية لمعلمي الموسيقى والمهتمين -الموسيقى 

 
في الفعالية الموسيقية الجديدة "الموسيقى" ، يتحدث المقدم شون بريسك ، الذي يدير 
أيًضا بودكاست الموسيقى حول اذه السلسة والتي تتم  دة مرات في السنة وتضم 

من الموسيقى  -ضيوف مختلفين للحديث  ن الموسيقى العربية من جميع جوانبها 
العربية الكالسيكية إلى موسيقى البوب. وتهدف في المقام األول إلى جذب معلمي 

اآلت الموسيقى العربية ة والموسيقى والطالب، ولكن بالطبع كذلك تستهدف كل من يهتم بالموسيقى. ال تريد السلسلة فقط نقل المعرفة األساسية حول العناصر الموسيقي
مكًنا بفضل د م مؤسسة قطر د موإبراز التأليرات اللقافية المتبادلة للموسيقى العربية والغربية، ولكن أيًضا لجعل تنو ها وسحراا ملموًسا للجميع. أصبح الشكل الجدي

 الدولية.
 

 تقاليد موسيقية غنية في منطقة شرق البحر المتوسط
 

نزي في سوريا بروفي بداية السلسلة إصطحب شون بريسك وجميلة اليوسف وحسام العلي الجمهور في رحلة  بر الزمن إلى مدينة أوغاريت التي تعود إلى العصر ال
. يقول حسام العلي: "ليس 2909 ام مع أقدم الرموز الموسيقية في العالم ألناء التنقيب في  2222اليوم، حيث تم العلور  لى ألواح حجرية يعود تاريخها إلى أكلر من 

موسيقى وما اي  ليه في كانت الموسيقى اي موضوع اذه الولائق القديمة المكتوبة". بالنسبة له ليس فقط دلياًل  لى مدى أامية ال -الدين، وال الحرب، وال السياسة 
ا وإرتجاالتها الخاصة ملل نيهالمنطقة ، ولكن أيًضا شهادة رائعة  لى التاريخ الموسيقي الغني للمنطقة. وبحسب العلي، فإن لكل قرية تقاليداا الموسيقية الخاصة وأغا

 "الموال" التي غالًبا ما ُتغنى ألناء العمل الجاد في الحقول.
 

 التبادل الثقافي ونقل الثقافة في الموسيقى العربية
 

سع الميالدي ، أشكال العود قصير لتالم يكن الغناء الشيء الوحيد الذي لعب دوًرا رئيسًيا في الموسيقى العربية المبكرة. لقد وّلق الفارابي، الفيلسوف والباحث من القرن ا
بحاث اآلالت التاريخية. وليس حتى يومنا اذا، وفًقا لبريسك ، مصدر ملير لإلاتمام أل  العنق، والقانون )آلة القانون( وناي )الناي( في كتابه "كتاب الموسيقى الكبير".

ى تطور العود األوروبي.  ل فقط في شرق البحر المتوسط، ولكن أيًضا في العالم الغربي، ألن العود تم جلبه إلى أوروبا بواسطة الحروب الصليبية وكان له تألير كبير
كما إتضح في سياق المحادلة ،  في المقابل ، إتخذت الموسيقى العربية أيًضا التأليرات الغربية. يلعب الكمان والغيتار الكهربائي دوًرا محورًيا في الموسيقى العربية

العراق ولبنان ر: الالحقة ، حيث أخذ شون بريسك وضيوفه الجمهور في رحلة موسيقية  بر البلدان التي ُتستخدم في  زف الموسيقى العربية بشكل خاص. دور مؤل
ني من تأليف نجلها زياد أغاومصر. قدمت جميلة اليوسف المطربة اللبنانية األكلر شهرة ، فيروز ، التي تذاب مراًرا وتكراًرا في رحالت موسيقية إلى موسيقى الجاز ب
افة إلى اآلالت إلضالرحباني. أم كللوم ، المطربة المصرية الشهيرة التي ألرت أجيااًل من الموسيقيين ،  ادت مرة أخرى بأوركسترا كاملة، والتي تضمنت، با
ام الملحن المصري المؤلر ا قالموسيقية العربية واآلت اإليقاع، أوتاًرا كاملة مع دبل باس، وفيوال، وتشيلو ، وكمان، وحتى غيتار كهربائي. كما أشار شون بريسك. كم

 محمد  بد الوااب بإدراج تأليرات الموسيقى الغربية بو ي في مؤلفاته وإ ادة تفسيراا.
 

 الموسيقى العربية حية -حسام العلي وجميلة اليوسف 
 

ي جامعة البعث في ا فلروة متعددة األوجه والتنوع الموسيقي إنعكست أيًضا  لى ضيوف الفعالية الموسيقية األولى: حسام العلي من سوريا، حيث درس غناء األوبر
وكّرس نفسه للموسيقى العربية الكالسيكية مع فرقة حسام العلي التي أسسها. من خالل الحفالت الموسيقية للفرقة ، وأيًضا  0220حمص. يعيش في ألمانيا منذ  ام 

ليوسف وفرقتها "جميلة ة ابالدروس والعمل مع األطفال والشباب، يود أن ينقل شغفه بالموسيقى العربية الكالسيكية وجعلها في متناول الجمهور األلماني. تمزج جميل
قى العربية المعاصرة وسيواألبطال اآلخرون" الفلكلور والفلكلور العربي لخلق صوت جديد رائع. نشأت في برلين كإبنة لفلسطيني وألمانية، ولم تتواصل بو ي مع الم

 إال في مرحلة متأخرة وطّورت أسلوبها الخاص الذي تلهم به اي وفرقتها الجمااير في ألمانيا.
 

 موسيقى عربية في برلين
 

ي برلين ، والذي تغير د فسيرتان موسيقيتان مختلفتان ، نو ان مختلفان من الموسيقى: حسام العلي وجميلة اليوسف ملاالن  لى المشهد الموسيقي المتنوع بشكل متزاي
سلسلة الموسيقية د م ال بشكل كبير في السنوات األخيرة بسبب الهجرة والذي شهدت فيه الموسيقى العربية والموسيقيون العرب: موجودة بشكل متزايد في الداخل. تود

التاريخية ، ولكن قبل كل أيًضا في المدارس وفي الفصول الدراسية. من خالل المحادلات الشيقة واألفكار حول السياقات  -اذا التطور والتركيز  لى الموسيقى العربية 
سهم. البرنامج المصاحب دروشيء مع العديد من أمللة الموسيقى الحية التي تجعلك مهتًما بالمزيد، يجب تشجيع معلمي الموسيقى  لى التعامل مع الموسيقى العربية في 

من سلسلة الموسيقى ستقام  مباشر! يوفر لمدرسي الموسيقى الفرصة لد وة موسيقيي الموسيقى العربية إلى دروسهم وتجربة الموسيقى الحّية. الفعالية القادمة -للموسيقية
 موسيقى وشعر شبه الجزيرة العربية". -: حيث سيتحدث شون بريسك مع ضيوفه حول "من البدو والمغنين 0202أكتوبر  2في 

ت المتحدة  ضو في ياسلسلة فعالية الموسيقي والموسيقى المباشر! والذي أصبح ممكناً بفضل د م وتمويل مؤسسة قطر الدولية. واي مؤسسة غير ربحية مقراا الوال 
 مؤسسة قطر لتمويل التعليم وتعزيزه برمجًيا كقوة دافعة تمكن من التعاون  بر الحدود الجغرافية واإلجتما ية واللقافية. 

 إنطالق سلسلة الفعاليات الموسيقية "الموسيقى"



 

كان محور النسخة اللانية من سلسلة فّعالية جمعية الصداقة العربية األلمانية "الموسيقى"، 
أكتوبر حول كيف ترتبط األغنية والموسيقى والشعر  20التي أقيمت إفتراضياً في 
. في اللقاء الذي جاء  بر اإلنترنت وأدارة شون 0202واألدب باللقافة العربية؟ 

بريسك، المعروف للمهتمين بالموسيقى والمشرف  لى بودكاست "محادلات موسيقية"، 
اذه المرة الشا ر السوري رامي العاشق والموسيقي الدكتور إيناس   وشارك به

موسيقى وشعر شبه الجزيرة العربية  -وينريش. وكان تحت  نوان "البدو والمغنون 
والشام"، ويهدف إلى إستكشاف العالقة بين الموسيقى والشعر في تاريخ اللقافة العربية. 

تستهدف السلسلة الموسيقية كل من يهتم بالموسيقى العربية بكافة أشكالها، ويهدف 
البرنامج، المد وم مالياً من مؤسسة قطر الدولية في المقام األول إلى إلارة فضول 
المعلمين والطالب حول الموسيقى العربية، ونقل المعرفة األساسية ألام أشكال 
الموسيقى واآلالت الموسيقية والتطورات الموسيقية والتاريخية، والتفا الت بين 

الموسيقى العربية واألوروبية من خالل العديد من الفعاليات والنشاطات والعديد من 
األمللة الموسيقية. كان محور الفّعالية اذه المرة او اإلرتباط الوليق بين الموسيقى 

والشعر في تاريخ اللقافة العربية من  صور ما قبل اإلسالم إلى القرن الحادي 
والعشرين. ويعتقد الدكتور إيناس وينريش حتى أنه في  صور ما قبل اإلسالم، كان 

 مصطلح "الموسيقى" يعني الشعر في الغالب، او "النظام األسمى" للموسيقى.
 

المصادر القليلة الموجودة  ن الحياة الموسيقية في ذلك الوقت، ملل "كتاب الموسيقى 
سيقى العربية. ويشير لموالكبير" والذي يعري اللحن وأقسامه وأصل الموسيقى ونشأة اآلالت الموسيقية واآلالت الموسيقية المشهورة  ند العرب، وأامية الشعر في ا

لقد   عرفة  ميقة بالشعر.ك موينريش إلى أنه لكي يتم التعرف  ليك كموسيقي جيد، ال يكفي الغناء بشكل جيد أو إتقان اآللة الموسيقية، ولكن  ليك أيًضا أن تكون لدي
كان مرشدو القافلة قادرين . فلعبت الموسيقى الشعرية دوًرا رئيسًيا خارج قصورالخالفة، حيث إستخدم البدو تألير األغنية لقيادة حيواناتهم  لى طرق القوافل الطويلة

 ة حتى يومنا اذا.الح لى "تنشيط جمالهم باألغنية حتى ال يالحظوا حملهم". وقد ظهرت العديد من األنواع الموسيقية من اذا التقليد الموسيقي التي ال تزال ص
 

أن يصبح مغنًيا، واو اللذان أجاداما مًعا الشا ر السوري رامي العاشق ووجد الشعر وكتب الشعر من خالل الموسيقى، فعندما كان مرااًقا أراد  -الموسيقى والشعر 
ن جوائز متعددة وترجمت اآلن اآلالحلم الذي لم يتحقق، لكنه بدأ في العزف  لى كلمات األغاني، وأ اد كتابة كلمات األغاني، واختبر اإليقاع: بداية قصائده، التي نالت 

 إلى لغات  ديدة. 
ط الصوتي بدالً من الختعتمد الموسيقى العربية في الغالب  لى األصوات، بإستلناء موسيقى اآلالت النقية، كما تعتمد جميع اآلالت الموسيقية  لى اللحن وتتبع 
اإلستعمار في القرن التاسع   اءكونترابونتال كما او الحال في الموسيقى "الغربية"، وتعتبر العشق رمزاً ألامية الكلمات ولغتها الشعرية في الموسيقى العربية. فيما ج
إلى شمال إفريقيا والمشرق ية  شر، وزاد أيًضا تبادل الموسيقى مع العالم األوروبي، حيث جلبت فرق األوبرا المتنقلة من فرنسا وإيطاليا اللقافات الموسيقية األوروب

كل متزايد  لى أنها أقل والموسيقى العربية، بتركيزاا  لى اللحن و"طابعها الموسيقي"، ُينظر إليها بش -العربي. ويشير وينريش إن اإلدراك الجمالي آخذ في التغير 
 شأناً، حيث تتطور مدارس الموسيقى، ويكتسب تعليم الموسيقى األوروبية وطرق التدريس موطن قدم، ويتم تقديم تدوين الموسيقى األوروبية. 
ظهور التدوين  ومعلم تكن الموسيقى العربية في الغالب ملحوظة بشكل كامل، بدالً من ذلك، ظهرت الموسيقى كعملية إبدا ية مستمرة من التفا ل مع الجمهور، 

 قائمة. زالالموسيقي اإللزامي، تمت تغطية اذه العملية اإلبدا ية، و لى الرغم من اذه التغييرات، فإن أامية اللغة والشعر للموسيقى العربية ال ت
ع اللغة العربية ولهجاتها، يقاويرى رامي العاشق سبًبا واحًدا لذلك في إيقاع وتكرار اللغة واللهجات العربية المختلفة، مما يؤدي بدوره إلى اختالف اإليقا ات. إن إ

صائده الخاصة ى قبحسب العاشق، له بالفعل شيء شا ري وموسيقي حوله، واو ما جعله أكلر تعبيراً  ن طريق الموسيقى. وكملال  لى ذلك، تال رامي العاشق إحد
ربي ملموًسا بشكل مباشر العباللغة العربية، والتي ترجمها مدير الجلسة شون بريسك إلى األلمانية. تجربة شبه موسيقية جعلت اإلرتباط الوليق بين الموسيقى والشعر 

 يا والعالم العربي.واو اإلاتمام الذي أظهر أامية سلسلة فعاليات الجمعية الموسيقى في تعميق التبادل اللقافي بين المان -للعديد من المشاادين بدون موسيقى 
، حيث سيتحدث شون بريسك مع الموسيقي الجزائري المعروف  الميا مومو جندر حول 0202نوفمبر  22يمكنك معرفة المزيد حول الموسيقى العربية إ تباًرا من 

 موسيقى البوب في شمال إفريقيا".  -موضوع "من التسجيالت إلى برنامج موااب 

 سلسلة جمعية الصداقة العربية األلمانية "الموسيقى": موسيقى وشعر



 

 

لم تكن جدة، المدينة الساحلية السعودية، وجهة الحجاج في طريقهم إلى مكة  لى مدى 
قرون فحسب، بل كانت أيًضا تقاطًعا مهًما  لى طرق التجارة بين المحيط الهندي والبحر 

قدمت األستاذة الدكتورة أولريكه فرايتاغ مديرة مركز   0202أكتوبر  00المتوسط. في 
الشرق المعاصر وأستاذة الدراسات اإلسالمية في جامعة برلين الحرة و ضو المجلس 

البوابة إلى مكة في  -اإلستشاري لجمعية الصداقة العربية األلمانية، كتابها "تاريخ جدة 
القرنين التاسع  شر والعشرين" والصادر  ن )كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج، 

(، الذي يتتبع تاريخ جدة وتنوع سكانها  لى مدى  قدين من الزمن. وقد تم تنظيم 0202
اذه الفّعالية بالتعاون وبد م من مركز الشرق المعاصر ومدرسة برلين العليا لللقافات 

الجمعية السيد وولف شفيبرت والذي   والمجتمعات اإلسالمية وأداراا  ضو مجلس إدارة
  اش و مل بنفسه في مدينة جدة لسنوات  ديدة.

 
صورة شاملة للمدينة الساحلية  لى البحر األحمر من منتصف   ترسم أولريكه فرايتاغ

واي الفترة التي شهدت أحداًلا بعيدة  -القرن التاسع  شر إلى منتصف القرن العشرين 
المدى ملل إفتتاح قناة السويس و صعود اإلمبريالية األوروبية وبداية طفرة النفط. 

التغيرات واألحداث التي ألرت أيًضا  لى تطوير جدة كمركز تجاري مهم ومحطة توقف 
للحجاج في طريقهم إلى مكة المكرمة. تركز فرايتاغ في دراستها الشاملة  لى آلار اذه 

ير"،  التغيرات  لى تنوع سكان المدينة، وإنفتاحها وشخصيتها العالمية. ماذا تفعل "جّدة غأ
يف كان رد فعله  لى الظروف وك أي أّن جّدة مختلفٌة  ن باقي المدن المماللة في المملكة العربية السعودية؟ كيف نشأ المجتمع متعدد اللقافات في جدة، وكيف تم تنظيمه
دية بأمللة مختارة والعديد من سعوالسياسية واإلقتصادية المتغيرة؟ من خالل العديد من األمللة قامت فرايتاغ بتقديم إجابة  لى اذه األسئلة في كتابها وصورت المدينة ال

اقبة  لى التغيرات في ة لالولائق والصور التاريخية. لم تقدم لمحة  امة  ن تاريخ جدة السياسي واإلقتصادي في سياق التطورات العالمية فحسب، بل قدمت أيًضا نظر
 ايدة.من آلار إفتتاح قناة السويس  لى المستوى الدولي واألوبئة التي ضربت جدة في أ قاب العولمة المتز -الحيز الحضري و واقبها  لى سكان جدة 

ت المؤلرة في جدة لم تدفع ائالمع أمللة قليلة ولكن موجزة، وصفت أيًضا الهياكل اإلجتما ية واللقافية للتعايش في جدة، فعلى سبيل الملال، أظهرت فرايتاغ كيف أن الع
ة العربية اي لغة كانت اللغ - لى  كس المدارس العلمانية الحكومية  -فقط من خالل إنشاء مدرسة حكومية، ولكنها أيًضا دفعت إلى إنشاء المدارس الخاصة التي 

لتعاون بين أال جدة في وا التدريس، كذلك تأسيس أول ناٍد لكرة القدم والتألير السياسي الكبير لبعض التجمعات اللقافية األصلية في جدة، كما أوضحت آلية التعايش
أو اإلنهيار اإلجتما ي  عودالسياق المحلي. بإختصار ولكن بإيجاز، تتبعت فرايتاغ تاريخ الهجرة لعائلة الرضا ذات النفوذ، والتي تملل قصًصا  ديدة  ن الهجرة والص

موريتانيا ومالي والنيجر قبل سواء كانوا تجاًرا من شرق إفريقيا أو مصر أو البلقان أو المغرب العربي، سواء كانوا  بيداً سابقين أو الجئون من  -للعديد من سكان جدة 
ي العالمي للمدينة ما التوسع اإلستعماري الفرنسي أو حجاجاً إستقروا في جدة بعد فريضة الحج. في  رض كتابها، نجحت فرايتاغ في رسم صورة معقدة للنسيج اإلجت

 الساحلية السعودية والمصائر المختلفة لسكانها بإستخدام أمللة قليلة فقط.
 

مهًما لتجارة الرقيق في ا إضافة إلى ذلك تحدلت فراتياغ  ن بعض الجوانب المختلفة "المظلمة" في تاريخ مدينة جدة، حيث يتملل بعض منها في أّن المدينة كانت مركزً 
. لم تكن الحياة في مدينة جدة 2111اإلمبراطورية العلمانية والخليج. فضالً  ن قضية التسامح الديني والذي يذكر به مذبحة جدة "مذبحة التجار المسيحيين" في  ام 

لى ان كلمة "داليز" ال إنها مكان للقاء، مكان يسمى أيًضا " الداليز "، حيث تشير فراتياغ إ  مرتبطة بشكل دائم مع المنظور اإليجابي، فهي "ليست مقدسة ملل مكة"
ًضا تعبير  ن كلمة غير أي تملل فقط اسم منطقة مدخل المنازل في البلدة القديمة في جدة بل المكان الذي يدخل منه األجانب، والخط الفاصل بين العام والخاص ولكنه

 إيجابية بشكل واضح ومتناقض. 
الطبيعة األخالقية ات جدة كمدينة ساحلية بها العديد من الفرص للتجارة بجميع أنوا ها، ولكنها أيًضا مكان يضم مختلف األشكال من الحياة والكحول والترفيه ذ

حيان والتحفظات التي كانت األ المشكوك فيها والتي تعد جزًءا من الحياة اليومية، فالمدينة ترتبط بفكرة "الداليز" وبالتالي تظهر أيًضا العالقة الغامضة في كلير من
 موجودة وال تزال قائمة فيما يتعلق بالعالمية و "اآلخر" للمدينة الساحلية. 

ملكة العربية السعودية. فلم الملقد إحتفظت مدينة جدة بأصالتها  بر القرون، وحتى لو تغير الهيكل اإلجتما ي للمدينة بالطبع بسبب التطورات اإلقتصادية والسياسية في 
حياة اإلجتما ية أكلر إنفصااًل. وقد ال يعد التعايش بين الطبقات اإلجتما ية المختلفة في البلدة القديمة، والذي كان أمًرا طبيعًيا في القرون السابقة، أمًرا مهًما، وأصبحت

ل جدة مدينة مميزة وولف شفيبرت أّن مدينة جدة لم تفقد إنفتاحها وشخصيتها العالمية  لى الرغم من ذلك، واو األمر الذي يجع  أكدت الدكتورة أولريكه فرايتاغ
 ".ومختلفة، لذا تعتقد فرايتاغ أّن مدينة جدة "ملاالً  لى المملكة العربية السعودية الجديدة المنفتحة والرائعة وغير المعادية لألجانب

ر حول تاريخ جدة حوافي المناقشة الالحقة والتي كانت فرصة تم إغتنامها من المشاركين في اللقاء لطرح العديد من األسئلة حول جدة والكتاب لتعميق جوانب ال
 وتطوراا 

 تقديم كتاب "تاريخ جدة"



 

كانت موسيقى البوب في شمال إفريقيا محور اللّقاء اللالث من سلسلة فّعاليات جمعية 
 22الصداقة العربية األلمانية "الموسيقى العربية في الماضي والحاضر"والتي أقيمت في 

نوفمبر إفتراضياً وأمام جمهور صغير بشكل مباشر في مكتب الجمعية في برلين حيث 
إستقبل  الم الموسيقى والمقدم شون بريسك اذه المرة خبيًرا حقيقًيا في مجال موسيقى 
البوب في شمال إفريقيا: المغني والملحن ومقدم البرامج الحوارية الجزائرية المعروفة 

موسيقى البوب في  - المًيا مومو جيندر. تحت العنوان "من التسجيالت إلى العروض 
شمال إفريقيا" إصطحب خبيرا الموسيقى الجمهور في رحلة  بر التاريخ الموسيقي 

مسلية، في مزاج جيد، ومعرفة ومع العديد من أمللة الموسيقى  -والحاضر لشمال إفريقيا 
 الحّية.

تستهدف السلسلة الموسيقية كل من يهتم بالموسيقى العربية بكافة أشكالها، ويهدف 
البرنامج، المد وم مالياً من مؤسسة قطر الدولية في المقام األول إلى إلارة فضول 
المعلمين والطالب حول الموسيقى العربية، ونقل المعرفة األساسية ألام أشكال 
الموسيقى واآلالت الموسيقية والتطورات الموسيقية والتاريخية، والتفا الت بين 

الموسيقى العربية واألوروبية من خالل العديد من الفّعاليات والنشاطات والعديد من 
األمللة الموسيقية. للمرة األولى منذ بداية جائحة كورونا تمكن جمهور صغير من 

حضور فّعالية بشكل مباشر، حيث تمكن طلبة مدرسة سلسمان خالل رحلتهم الى برلين 
من اإلطالع ولو لفترة قصيرة من الزمن  لى أجواء اإلستوديو والتعّرف  لى النجم 

الفنان مومو جيندر. واو فنان معروف   الموسيقي المعروف في المانيا وشمال إفريقيا
ة من  مره. وخالل مسيرته  شر لى المستوى العالمي فقد قدم نسخته الغنائية العربية ألغنية " يد الميالد " لجورج مايكل كأول أغنية له في الجزائر واو في التاسعة 

، إضافة إلى تعاونه مع العديد "The Voice of Germany"الفنية إنتقل الى العيش في برلين وشارك في العديد من األ مال الفنّية منها البرنامج الموسيقي ذا فويس 
موسيقى الشعبية، واي ال من الموسقيين الكبار في موسيقى البوب والجاز والموسيقى العالمية ملل ستينغ و كالوس دولدينجر. ينحدر جيندر من أصول قبائلية ونشأ مع

أى بنفسه في البداية  ن تقاليده ون الموسيقى التقليدية الجزائرية التي تعود أصولها إلى التقاليد الموسيقية العربية األندلسية. لكنه أاتم مبكًرا بموسيقى الجاز والروح
ول والموسيقى السالخاصة حتى سمحت له رحالته وحياته في الخارج بإ ادة إكتشاف جذوره اللقافية والموسيقية. يجمع في موسيقاه بين موسيقى البوب والجاز و

 بية.لغرالعربية التقليدية ويحاول مراًرا وتكراًرا كسب مستمعين للموسيقى العربية ولفت اإلنتباه إلى تأليراا اللقافي الكبير  لى الموسيقى ا
ساسي في شمال ل أ رض جيندر )الكمبري )الڤمبري أو الڭمبري واو  ود تقليدي مربع العنق مصنوع من جلد رقبة اإلبل وأمعاء الما ز، والذي كان يستخدمه بشك

وبالتالي الغيتار أيًضا. وفًقا  -العود  وادإفريقيا. وكما قال جيندر مازحاً، فإن اآللة "القابلة للتسميد بالكامل" بالنسبة له اي "اآللة األصلية" التي يمكن إحتسابها من بين ر
جذور الفالمنكو والتانغو  الباندير. في نهاية المطاف، تعود -لجيندر، فإن طبلة البانديرو، التي تتميز بها السامبا، ترجع أصولها إلى طبلة اإلطار الشمال أفريقية 

 نيا.سباوالسامبا والسالسا أيًضا إلى الموسيقى العربية، التي جاءت إلى األندلس لم أمريكا الالتينية من خالل الفتح العربي اإلسالمي لجنوب إ
لقد ولدت في اذه اللقافة، ويقول جيندر "  من المهم لمومو جيندر إظهار اذه التأليرات وإلارة الو ي والفخر بلقافتهم الغنية لدى المستمعين العرب الشباب بموسيقاه.

 ة إراابية ".قافوكان لي الحق في أن أفتخر بلقافتي، ولكن في مرحلة ما يأتي وقت تدرك فيه أن لقافتك الخاصة ُتنظر إليها  لى أنها سيئة، بإ تباراا" ل
لوب مًعا.  ندما ترقص مًعا، القواشار إلى ان الموسيقى اي العنصر الموحد الذي يجمع اللقافات مًعا: "أ تقد أنه من الرائع أن الموسيقى تربط الناس في الواقع، وتجمع 

جيدة جًدا بالنسبة صة ال يهم من أين أنت، إنه مجرد شيء جميل. يقول جيندر: "كل فرصة لجعل الناس في حالة مزاجية جيدة، واإلستمتاع مًعا، والرقص مًعا اي فر
 لي". مع وضع ذلك في اإل تبار، يعمل حالًيا  لى ألبوم باللغة األلمانية يجمع بين جميع العناصر الموسيقية واللقافية التي ألرت فيه.

وتمكنوا    زف بعض الموسيقى.  . حيث أتيحت الفرصة للطلبة0200في الفّعالية الحدث قدم مومو جيندر  ينة من ألبومه الجديد الذي من المقرر إصداره في  ام  
والقرقب، واي الصنجات ري من طرح أسئلة  لى مومو جيندر وحاولوا أيًضا تجربة العديد من اآلالت الموسيقية الشمال أفريقية التي أحضراا معه، ملل البندير والقمب

. جانًبا الى جانب مع 0200 ام في المعدنية التقليدية من شمال إفريقيا. كانت اذه الفّعالية خاتمة ناجحة لسلسلة جمعية الموسيقى لهذا العام والتي من المقرر أن تستمر 
مع الموسيقي العربي حسام العلي، الذي  0202مباشر!" والذي يمّكن الموسيقيين العرب من زيارة المدارس في برلين، في ديسمبر  -برنامج "الموسيقى   السلسلة

 سيؤلف الموسيقى العربية مع طالب من مدرسة ابتدائية في فريدريشاين. 

 الموسيقى: مومو جيندر يقدم موسيقى البوب في شمال إفريقيا



 

 

ويناير  0202ليس فقط سماع الموسيقى العربية، ولكن تجربتها أيًضا، ففي ديسمبر 
، تمكن أطفال مدرستين في برلين من القيام بذلك في العديد من ورش العمل التي 0200

نظمتها جمعية الصداقة العربية األلمانية مع الموسيقار السوري المعروف ومعلم 
طالب من مختلف األ مار بقرع  222الموسيقى حسام العلي، حيث قام ما يقرب من 

 الطبول والغناء مع حسام العلي وتعلموا ألول مرة إيقا ات وأغاني  ربية بسيطة.
 

 الموسيقى العربية كأول إتصال بالثقافة العربية
 

تعد ورش العمل جزء من برنامج جمعية الصداقة العربية األلمانية "الموسيقى" والتي 
تهدف إلى تمكين أطفال المدارس من معرفة المزيد  ن الموسيقى واللغة واللقافة العربية 
وتجربتها بكل حواسهم. كجزء من البرنامج، يمكن لمدرسي الموسيقى المهتمين د وة 
الموسقيين العرب إلى دروسهم وتفعيل الموسيقى مًعا للحصول  لى درس حي واقعي، 

حيث تعد الموسيقى تقريًبا لغة  المية ، ومناسبة بشكل خاص لتقريب اللقافة واللغة 
العربية من أطفال المدارس وتمكينهم من اإلنخراط في إختبار أولي غير متحيز للقافة 
ولغة العالم العربي. وإلى جانب التركز  لى ورش العمل الخاصة بالموسيقى العربية 
تهدف سلسلة الفعاليات التي تنظمها الجمعية من خالل البرنامج الممول والمد وم من 

مؤسسة قطر الدولية كذلك إلى تشجيع معلمي الموسيقى بشكل خاص  لى تعزيز 
 الموسيقى العربية أيًضا وتناولها في دروسهم لتعميق المعرفة في اللقافة العربية من خالل العديد من الوسائل الممكنة.

 
 مباشر! : ورش عمل لجميع الصفوف -الموسيقى

 
ا البرنامج حيث أن محدد للطلبة لإلشتراك في اذ  مباشر وبصور حية! او برنامج مفتوح لجميع المدارس بكافة أنوا ها ودرجاتها. ليس او  مر أو مستوى -الموسيقى

العربية أو قى محتوى وجدول دروس ورشة العمل يمكن تكييفهما بشكل فردي مع رغبات وإحتياجات المعلمين والفصل. سواء كان ذلك أول إتصال  ملي مع الموسي
حيث ال توجد ورشتا  مل  –مباشر! او برنامج مرن وفردي  -تعلم إيقا ات وألحان متطورة مع مقدمة لمفاايم الموسيقى النظرية ملل مقام: برنامج الموسيقى 

 متماللتان لهذا البرنامج.
الصفوف في مدرسة من لقد إستطاع طلبة المدارس اإلبتدائية إجراء تجاربهم األولى مع الموسيقى العربية، ففي بداية سلسلة ورش العمل، زار حسام العلي ألنين 

دقيقة  ن آلة العود العربي والطبل. حيث أتيحت الفرصة لألطفال  22اإلبداع اإلبتدائية في فريدريشاين. وقدم الموسيقي للطلبة في ورشتي  مل، مدة كل منهما 
لألغاني الشعبية األلمانية  يمكن أيًضا إستخدامها كمرافقة إيقا ية -لداشة األطفال  -الفرصة ليصبحوا نشيطين وأن يجربوا إيقا ات موسيقية  ربية بسيطة مًعا ، والتي 

واي تجربة متعددة اللقافات نقلت بشكل ملير  -وقاموا مع حسام العلي بعزف وغناء األغنية الشعبية األلمانية بإيقاع  ربي  ."Kein Schöner Land"ملل 
خطوة لانية ، تعلم  في لإل جاب لألطفال أن الموسيقى العربية ال يمكن  زفها من قبل العرب فقط ، بل اي موسيقى للجميع. وألارت التجربة الصوتية فضول المزيد:

جح حسام العلي في نقل دون أي معرفة سابقة باللغة أو أتصال سابق باللغة أو اللقافة العربية ، ولكن بقدر كبير من الحماس ن -األطفال أغنية شعبية  ربية بسيطة 
ي للصف تجربة لعلأساسيات الموسيقى العربية بشغف ومرح وتحفيز وإلارة حماس األطفال لإليقا ات واأللحان التي تبدو غريبة بعض الشيء. كانت زيارة حسام ا

 مداشة لكل من الطالب وايئة التدريس ، مما ألار فضول الجميع لتعلم المزيد حول الموسيقى واللقافة العربية.
 

 موسيقى للجميع -موسيقى عربية 
 

أن المعلمين ايرويج لأللعاب الرياضية في ايرمسدورف والتي تبين من خاللها -شارك طالب الصف التاسع واللاني  شر في ورش العمل الموسيقية في صالة جورج
لمين والفصول بالفعل لمعفي برلين أصبحوا مهتمين جًدا بمعالجة الموسيقى العربية في الفصل كجزء من التركيز  لى "موسيقى اللقافات المختلفة". كان لدى كل من ا

عمل مع مستوى ال بعض المعرفة المسبقة. لذلك ، تم قبول  رض وضع اذه المعرفة السابقة موضع التنفيذ وبث الموسيقى مع موسيقي  ربية بحماس. تم تكييف ورش
، مما يلبت أن الموسيقى  احدمعرفة وأداء الطالب وُصممت لتكون أكلر تطلًبا من الناحية الموسيقية. ومع ذلك ، أتقن الطالب إيقا ات وألحاًنا  ربية معقدة في درس و

ا بين كل من تفعً العربية ليست متاحة فقط للموسيقيين والمستمعين العرب فقط، بل يمكن تعلمها من قبل أي شخص مهتم. كان اإلاتمام بمزيد من ورش العمل مر
 أيًضا خارج برلين.  - 0200المعلمين والطالب. لذلك سيستمر المشروع في النصف اللاني من  ام 

مباشر! الموسيقى العربية في مدارس برلين -الموسيقى  



 



 

 

 

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 



 

 اجتماع الهيئة العامة للجمعية مع مارتن شولتز 

في ضوء االوضاع الصحية ال ائدة ب  ب جائحة كورونما قمتمدت جمممعميمة الصمداقمة 

افتراضيما.. يميم   2222مارس  2العربية انلمانية اجتماع الهيئة العامة لهذا العام في 

قبل العديد من أقضاء جمعية الصداقة العربية انلمانية وسفراء الدول المعمربميمة  قموة 

الجمعية لهذا االجتماع. فاالضافة إلى جدول االقمال والذي تضمن استعراض أنشمةمة 

العام الماضي كان يدي  سعما ة ال ميمد ممارتمن  مولمتم  المرئميمب ال مابمق لم مبمرلمممان 

انوروبي ورئيب مسس ة فريدريش إيبرت وال ياسي البارز في الح ب الديمتمرايمي 

 االجتماقي انلماني من اهم ايداث هذا االجتماع. 

 برنامج جذاب على الرغم من جائحة كورونا

ق ى الرغم من جائحة كورونا وتبعاتها قدم الدكمتمور أوتمو ف متمهموي رئميمب جمممعميمة 

، 2222الصداقة العربية انلمانية نظرة  ام ة ق ى االيداث وانجازات الجمعية لمعمام 

ات و ورات الم م مة اضمريي  كان هذا العام قاما. ممي ا. في تاريخ الجمعية من يي  النشايات ونوقيتها، فتد  م ت النشايات ا مكماال. ممفمتم مفمة ممن المممنماقشمات والمممحم

الرسمي المبا ر قمبمل انيمداث ير والمستمرات التي تم نت ها جميعا. من خالل الفضاء االفتراضي. فع ى الرغم من أن االفتتار إلى العامل المهم ل  اية التبا ل الشفصي وغ

ا م ايا وفتح إمكانيات جديدة. فمن جانب آخر جذب هذا النوع من ال ا ل  اية، فإن  كل انيداث قبر اإلنترنت قدم أيض. ءات االفتراضية المعمديمد ممن  تاوبعدها أصبح واضح.

المنماجمح المذي بمدأ بمممستمممر ار المتحدثين من الم تويات انولى من العالم العربي وتم تتديم برامج جذابة ل  اية بشكل قام. وتجدر اإل ارة بشكل خاص إلى استمرار الحو

يول مواضيع التعاون االقتصا ي وال ياسي الفارجي بين ألمانيا و ول الفم ميمج المعمربمي. يميم   2222"الحوار انلماني العربي الف يجي يول انمن والتعاون" في قام 

، والذي تم تنظيمه بالتعاون مع انكا يمية الفيدرالية ل  ياسة انمنية وانمانة العامة لمج مب المتمعماون المفم ميمجمي، وممرة 2222نوفمبر  2استتةب المستمر االفتراضي في 

البناء والمتميم . بماإلضمافمة  وارأخرى اتيحت الفرصة لعد  كبير من صناع الترار من التةاع ال ياسي وانقمال من الفبراء والع ماء من ألمانيا ومنةتة الف يج لتبا ل الح

افة والمتمعم ميمم والمعم موم. فمتمد لثتإلى ذلك ارتتت جمعية الصداقة العربية انلمانية  مرة أخرى إلى نهجها الشامل في قد  كبير من انيداث في مجاالت ال ياسة وانقمال وا

قم مم ااثمار والمتمراث متايف برلين تتمدم نمفم مهما" و " -ا ار الدكتور أوتو ف تهوي رئيب جمعية الصداقة العربية انلمانية إلى اهمية س   ة محاضرات الجمعية "رؤى 

الجمعيمة قم مى قمممل وانمجمازات يب الثتافي في العالم العربي" والتي تعتد بالتعاون مع معهد ااثار انلماني، باإلضافة إلى توسيع نةاق  ورات ال  ة العربية يي  اكد رئ

عمدم يضمور سمعما ة المدكمتمور  لمالجمعية في ايجا  العديد من النشايات والفعاليات وإنشاء مثل هذا البرامج المتنوقة ق ى الرغم من كل التيو  المتعم متمة بمالموبماء. ونمظمرا. 

ال بمالمنميمابمة فمي كم مممتمه قممممصةفى أ يب، سفير الجمهورية ال بنانية وقميد مج ب ال فراء العرب االجتماع ، نسباب  فصية، فتد  كر ال يد يازم إبراهيم، التائم بمان

 التصير الجمعية والحضور ق ى التعاون المشترك الممي .

 المتحدث الرسمي شولتز يشجع على تعميق التبادل والحوار

 ط الضوء في ك مته قم مى ي سريب الدكتور أوتو ف تهوي رئيب جمعية الصداقة العربية انلمانية بالضيف والمتحدث الرئي ي لهذا العام سعا ة ال يد مارتن  ولت ، والذ

يماسمي والمثمتمافمي ال مالعالقات بين ألمانيا والعالم العربي و د  بشكل خاص ق ى ضرورة تع ي  التفاهم المتبا ل من خالل نهج  مممولمي يشمممل الممم متموى االقمتمصما ي و

إضمافمة إلمى ذلمك يمرى ال ميمد  يمة.باالضافة إلى تكثيف الحوار بشكل متوازي. ففي قالم يت م بالت يير الم تمر والشبكات المتت بة، ت  ا  أهمية الدول العربية جيوستراتيجم

خمل االتمحما  انوروبمي و امارتن  ولت  ان مهمة وهدف كل من مسس ة فريدريش إيبرت وجمعية الصداقة العربية انلمانية  هو زيا ة مكانة العالم العمربمي فمي ألمممانميما 

المتمبما ل المثمتمافمي بشمكمل ي ول فوز بم يد من الحوار. فتبل كل  يء يتع ق انمر بوضع العالقات االقتصا ية المع نة بالفعل في سياق أوسع وكذلك تع ي  المحموار ال ميماسم

ا  اسميمكثف. والسيما في ضوء التةورات االخيرة وما نتج قنها من قالقات ذات م تويات مفت فة وبشكل خاص ال ياق الديني يي  ي عب الم توى ال يم والمثمتمافمي  ور.

 ها العديدة في التةاع المثمتمافمي قم مرك ي.ا في تع ي  التفاهم المتبا ل. فال ينب ي ترك غرفة النتاش ل توى الرا يكالية. فمن خالل نهجها متعد  انبعا  وخاصة خالل سنوات

ما تمم إهمممال االتصمال لدبقدمت جمعية الصداقة العربية انلمانية م اهمة مهمة في تع ي  التعاون والتبا ل الثتافي مابين العالم العربي والمانيا. وفي المجال ا  وماسميمة أيض.

ا. ومع ذلك، فإن يوار الجوار والتعاون الم تدام ضروريان أكثر من أي وقت مضى في قصرنا. صحيح أنه ب ي النظر إلى تمعم يم  ين بدول العالم العربي لفترة يوي ة جد.

ما واالسمتمشمهما  بمه مع الهياكل الدستورية والعدالة االجتماقية ق ى أنها اهتمامات مرك ية، ولكن في هذا ال ياق من الفةر اقتبار النموذج االجتماقي انوروبي ا قمام. يمار.

 كأساس ني  كل من أ كال التبا ل. فهذا قد يس ي إلى الصمت بدال من الحوار، ومن هذا المنة ق يعتبر التبا ل الثتافي أكثر أهمية.

مما وراء الصمواب والمفمةمأ ي "وفي الفتام،  د  ال يد  ولت  ق ى  قوته لتع ي  الحوار باإل ارة إلى االقتباس مما جاء قند العالم الصوفي اإلسالمي جالل الدين الرومم

لعربية انلمانميمة. بمدور  ة امكان ن تتي فيه"، والتي يمكن ان تكون كرسالة برنامجية ومشتركة ل تعاون الم تتب ي المفةط له بين مسس ة فريدريش إيبرت وجمعية الصداق

 ي  التفاهم الممشمتمرك تع  كر الدكتور أوتو ف تهوي رئيب جمعية الصداقة العربية انلمانية ال يد  ولت  ق ى خةابه الجوهري والذي أوضح من خالله مرة أخرى أهمية

 وهو نهج يتوافق مع المبا ئ التوجيهية لـجمعية الصداقة العربية انلمانية. -ق ى مفت ف الم تويات 

ئيب جمعية الصداقة العربيمة ي رفي الج ء الرسمي الاليق من االجتماع العام ، تم تتديم التتارير ال نوية يول مجاالت قمل الجمعية الفر ية من قبل الدكتور أوتو ف تهو

فمصميم ميمة لمضنشمةمة ضمممن ى تانلمانية  ونوابه الرئيب ال يد ي ام معروف واالستاذ الدكتور راندولف رو ن توك واالستاذ الدكتور بيتر كالوس هازا. يي  تم تتديم رؤ

. فيما قدم امين الصندوق في الجمعية الدكتور ماركفارت التترير المالي والمذي صما ق قم ميمه ممجم مب 2222مجاالت قمل جمعية الصداقة العربية انلمانية  انربعة لعام 

ا، اتحيت الفرصة لضقضاء لتوجيه انسئ ة واالقترايات إلى المج ب وتبا ل انفكار.  اإل ارة باإلجماع. أخير.



 

 



 


