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Wolfgang G. Schwanitz (born 1955 in Magdeburg, Germany, living in New Jersey, United States) is a German-American Mideast historian in comparative studies of America-Mideast-Europe, AME.
Known for his works on ties between Arabs, Jews, and Germans, and on
the history of American and German relations with the Mideast, he authored ten
books and edited ten books. His works have been translated into eight languages.
He studied at Leipzig University (Ph.D.) and taught at Berlin's Free University (199299). With a pioneering insight in American, Mideastern and European archives as Arabist, Economist, and Mideast Historian, he penned 2013 "Islam in Europe, Revolts in the Mideast" in
his AME series on America-Mideast-Europe, until 2019 six volumes
Schwanitz worked at Berlin's Academy of Sciences (1986-90), the Modern Orient Center (1991-95) which was affiliated with the Max-Planck-Society and taught at five German and
American universities and colleges.
W.G. Schwanitz was visiting scholar at Near Eastern Studies of Princeton University
(1995-97), visiting professor at the Rubin Center IDC Herzliya, Israel (2007-17); Hochberg
Family writing fellow at the Middle East Forum (2014-18), MEF, and is MEF writing fellow
in Philadelphia, Pennsylvania.

فولفجانج ج شفانيتس
فولفجانج ج شفانيتس:
شفانيتس هو مؤرخ ألماني أمريكي متخصص في الشرق األوسط .ومجال تخصصه في الدراسات المقارنة للعالقات الدولية الحديثة
بين الواليات المتحدة والشرق األوسط ،وأوروبا .شفانيتس معروف بأبحاثه حول العالقات بين العرب واليهود ،واأللمان ،وأيضا ً
معروف ألبحاثه عن تاريخ العالقات األلمانية مع الشرق األوسط.
حياته:
ولد شفانيتس عام  ،1955وعاش في القاهرة بمصر لمدة سبع سنوات حيث كان والديه يعملون في السلك الدبلوماسي .وتلقي تعليمه
الثانوي في ألمانيا الشرقية ،وبعد دراسة خمس سنوات في دراسات الشرق األوسط واألقتصاد العربي ،تخرج عام  1982من جامعة
اليبزيج .وفي عام  1985حصل من نفس الجامعة علي رسالة دكتوراه في سياسة االنفتاح االقتصادي التي تبنتها مصر.
مجاله العملي:
في برلين ،ترأس مجموعة بحثية متخصصه في تاريخ الشرق األوسط في أكاديمية العلوم .وقام بالتدريس في جامعة هامبلت
وبوستدام والجامعة الحرة في برلين .بعد أعادة توحيد ألمانيا عمل عام  1995-1990في المركز الشرقي الحديث التي أسستها جمعية
ماكس بالنك والتي نشرت كتب عن عالقة ألمانيا بالشرق األوسط .في  1992كان زميل في مركز للدراسات االقتصادية والوثائق
والقانونية واالجتماعية في القاهرة لمدة عام ،وأيضا ً في جامعة برنستون في عام  1995لمدة عامين .كما عمل في عدة مؤسسات
أمريكية ألمانية ،منها المؤسسة األلمانية التاريخية في واشنطن عام  .1998وعندما كان في جامعة برنستون كتب كتابين عن تاريخ
األلمان في الشرق األوسط بعد الحرب العالمية الثانية.
في أعماله عن تاريخ البنك األلماني الشرقي ،لقد كشف عن وثائق أرشيفية أمريكية وألمانية تفيد أن الذهب الذي سطي عليه النازيين
من اليهود في أوروبا المحتلة ،تم بيعه في تركيا عن طريق البنك األلماني الشرقي .ولقد تأسس البنك عام  1906عن طريق بنك
درسدرن في برلين ،وهو ثاني أكبر بنك ألماني ،وعمل  40عاما ً في الشرق األوسط.
1

Wolfgang G Schwanitz CV/Books 2013-2019 America-Mideast-Europe Click on the Cover September 2019
Weist Trafo Wissenschaftsverlag Buchhandel.de Buchfindr.de Mosaik 2013 Mosaik 2014 Mosaik 2015 Mosaik 2016

أستقر عام  2000بجانب برنستون ،في الواليات المتحدة .واألن يعمل كباحث ومعلم درس اللغة العربية ،التاريخ العالمي ،والشرق
األوسط في الجامعات المحلية منهم كلية برلنجتون في نيو جيرسي وجامعة ريدر حتي عام  .2008األن يقوم بتحرير سلسة كتب عن
الدراسات المقارنة عن الواليات المتحدة ،الشرق األوسط وأوروبا ،وبروفسور في مركز روبين لألبحاث والعالقات الدولية المتعدد
التخصصات في هرتسليا في إسرائيل ،وأيضا ً زميل في مركز الشرق األوسط.
ولقد قوبلت أعماله عن ألمانيا وسياسة أمريكا وعالقتها باألسالم بترحيب واسع .لقد كتب شفانيتس عشرة كتب وحرر عشرة كتب.
وكتب  90باب عن التاريخ والسياسة في األشرق األوسط والعالقات الدولية منذ عام  ،1798عندما بدأت الحداثة في الشرق
األوسط.
كتبه:
 موزاييك الشرق األوسط  .2016معاداة اإلسالمية في مصر ،إسرائيل والدول العربية والميثاق النووي اإليراني ،الدولة اإلسالميةوالخالفة وكذلك عبد الفتاح السيسي ودونالد ترامب وأنجيال ميركل .برلين :ترافو للنشر 2019
 موزاييك الشرق األوسط  .2015التصويت في أفغانستان ،حرب الصواريخ اإلسرائيلية ،الخالفة في العراق وسوريا وباراكحسين أوباما ،البابا فرانسيس وأنجيال ميركل .برلين :ترافو للنشر2017
 موزاييك الشرق األوسط  .2014التصويت في أفغانستان ،حرب الصواريخ اإلسرائيلية ،الخالفة في العراق وسوريا وباراك حسينأوباما ،البابا فرانسيس وأنجيال ميركل .برلين :ترافو للنشر 2016
 موزاييك الشرف األوسط  .2013الثورة في مصر ،الحرب األهلية في سوريا ،صفقة إيران النووي وباراك حسين أوباما ،عبدالفتاح السيسي كما وأنجيال ميركل .برلين :ترافو للنشر 2015
 النازيين ،األسالميين ،والشرق األوسط الحديث .جامعة ييل للنشر 2014 األسالم في أوروبا ،الثورات في الشرق األوسط .األسالم والمذابح الجماعية منذ وليام الثاني وانفر باشا خالل هتلر والحسينيوعرفات ،وأسامة بن الدن وأحمدين جاد ،وأحاديث مع برنارد لويس .ترافو للنشر ،برلين  2013و2014
 ألمانيا والشرق األوسط في الحرب الباردة ،مطابع الجامعة :اليبزيج 2006 ألمانيا والشرق األوسط  ،1945-1871وينر :أوراق برينستون 2004 ألمانيا والشرق األوسط ،1945-1871 ،وينر :برنستون 2004 ألمانيا والشرق األوسط ،مطابع الجامعة :اليبزيج 2004 الذهب ،البنكيين والدبلوماسيين :تاريخ البنك األلماني الشرقي ،ترافو برلين 2002 أوغاسطوس بيبل :الثقافة العربية المحمدية ،الطبعة األخيرة :برلين 1999  125عام علي قناة السويس ،أولمز :هيلدسهايم 1998 مصر وألمانيا في القرن العشرين ،دار الثقافة :القاهرة 1998 ألمانيا في الشرق األوسط منذ  .1965-1946برنستون  ،1995عددين ما بعد الخرافة :العرب ،اليهود وألمانيا ،ديتز :برلين 1994 ألمانيا الشرقية والعالم الثالث ،منذ  1949الي  ،1990موينستر  95-1993ثالثة أعداد برلين والقاهرة :في الماضي واليوم ،التجمع األلماني المصري :برلين 1991 -سياسة اإلنفتاح االقتصادي المصري ،مركز الدراسات األفريقية األسوية :اليبسيج 1985
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Polish 2014
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