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أهدافنا
تأسست جمعية الصداقة العربية االلمانية في شهر يوليو  8112بهدف تطوير التعاون بين المانيا والعالم العربي لى اسس من الصةداقةة والةتةفةهةم والةلةقةة الةمةتةبةادلةة.
وتد و الجمعية الى االحترام المتبادل وتحمل كل جانب لمسئوليته .وابوابها مفتوحة لى مصرا يها امام كل من يشعر بالتزامه بالجهود الرامية الى تةنةمةيةة الةعةالقةات
العربية االلمانية ور ايتها .فضال ن انها تعتمد الشفافية داخليا وخارجيا وتتيح أل ضائها وشركائها امكانيات المساامة في انشطتها بصورة فعالة
تولي الجمعية اامية كبرى للعالقات المتنامية باطراد في مجاالت التبادل السياسي واللقافي والعلمي واالمكانيات الكبيرة للعالقات االقتصادية .ولذا فان الجمعةيةة تسةانةد
الشركات واالتحادات االقتصادية وتسهـّـل الصالت وتر ى االتصاالت والتعاون بينهم.
تتعاون جمعية الصداقة العربية االلمانية تعاونا وليقا مع سفراء البلدان العربية في المانيا ومع كافة االحزاب والمؤسسات االلمانية والعربية ولكنها التعتبر نفسها ال ةبةا
او حزبا سياسيا في خضم الصرا ات السياسية
تعمل جمعية الصداقة العربية االلمانية من خالل التعاون مع وسائل اال الم االلمانية والعربية والعالمية لى زيادة االاتمام المتبادل بالمواضيع االلمانيةة – الةعةربةيةة.
ومن خالل العمل االتصالي المكلف فان الجمعية تساام في زيادة االاتمام والتفهم المتبادل لتقاليد كل طرف ولقافته.
من المواضيع المركزية في برنامج مل الجمعية التعاون في مجال التعليم وتشجيع المبادرات االجتما ية المتعلقة بهذا المجال .ويشمةل اقةامةة ةالقةات الصةداقةة الةى
جانب العالقات والتبادل بين المانيا والبلدان العربية تعزيز الحوار بين االلمان والعرب بشكل ام وااللمان من ذوي االصول العربية
يبدأ مع جمعية الصداقة العربية االلمنية هد جديد تتأسس فيه الصداقة االلمانية – العربية لى اساس شراكة حقيقية وتعاون قوامه اللقة .ولةذا فةان طةيةف الةمةواضةيةع
التي تهتم بها الجمعية يمتد من االقتصاد الى السياسة والعلوم واللقافة .ويتولى التعامل مع اذه المواضيع ا ضاء مجلس ادارة الجمعية الذين ينتمون أللةمةانةيةا والةبةلةدان
العربية وااللمان من ذوي االصول العربية .ويرأس الجمعية الدكتور اوتو فيزاوي
تساام جمعية الصداقة العربية االلمانية في تسهيل الصالت و االتصاالت واللقاءات .وتقدم أل ضائها معلومات كفؤة واستةشةارات فةي قضةايةا الةعةالقةات االلةمةانةيةة –
العربية .وتتابع الجمعية اادافها بتشابك وتعاون وليق مع االتحادات والمبادرات والمبرات والجمعيات اللنائية والمؤسسات وتعتمد لى التعاون واللقة مع الشةخةصةيةات
الفا لة في مجاالت االقتصاد والسياسة والفنون واللقافة والعلوم والتعليم واال الم

تسهيل اللقاءات وتشجع الصداقات
تعد جمعية الصداقة العربية األلمانية اللقاءات وتشجيع الصداقات حجر الزاوية في تعميق العالقات وتقويتها ،لذا ترى الجمعيةة فةي
نفسها منصة لتبادل وتسهيل االتصاالت األلمانية  -العربية التي تهدف إلى تعزيز وتعميق العالقات األلمةانةيةة الةعةربةيةة فةي جةمةيةع
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
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الحد من األحكام المسبقة
توسيع آفاق  -والحد من األحكام المسبقة تحت اذا الشعار تعمل جمعية الصداقة العربية األلمانية بالفعل بنجةاح مةنةذ ةام  8112ةلةى
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 مةنالمنظور التاريخي والمعاصر وبالتالي الحد من األحكام المسبقة.

نقل المعرفة
تعد المعرفة من األمور الهمة من أجل الحصول لى صورة واضحة حول العالم ،لذا تقوم جمعية الصداقةة الةعةربةيةة األلةمةانةيةة بةد ةوة
العديد من المتحدلين من القطا ات المختلفة السياسية واالقتصادية واللقافية إللقاء الضوء لى اذه الجوانب المختلفة للعالقات األلةمةانةيةة
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
األلمانية العربية واالاتمامات والمصالح التجارية المشتركة ،فضالً ن التطورات االقتصادية في الدول العربية .ومةنةذ مةارس 8102
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.

تعزيز التفاهم
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.

بناء شبكات العالقات واالتصال
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.

إجتذاب الشركاء
تعمل جمعية الصداقة العربية األلمانية بشكل وثيق مع سفارات الدول العربية في ألمانيا ومع العديد من الشركاء والمممسسم مات انلمممانميمة
والعربية.
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هيكل جمعية الصداقة العربية األلمانية
تسعى جمعية الصداقة العربية األلمانية من خالل ملها إلى تنمية التفاام واللقة والتعاون بين جمهورية ألمانيا االتحادية والعالم العربي والنةهةوض بةهةا .تضةم جةمةعةيةة
الصداقة العربية األلمانية في ضويتها أ ضاء من مختلف المجاالت كالسفراء العرب المعتمدون في العاصمة األلمانية وممللين ن الةبةرلةمةان األلةمةانةي ،فضةالً ةن
شخصيات من القطا ات االقتصادية والتعليمة األلمانية .اذا التنوع يساام ويسمح للجمعية بد م وتعزيز العالقات األلمانية العربية بصورة شاملة.

أعضاء الجمعية
تتميز جمعية الصداقة العربية األلمانية كجمعية مسجلة بكفاءة ،كما ام أ ضاؤاا المتميزون معنويا ً ومادياً ،إن جمعية الصداقة العربية األلمانية مةنةفةتةحةة ةلةى كةل مةن
يرغب بتنمية الصداقة والسالم والودية في العالقة العربية األلمانية ،و ُنرحب باأل ضاء من مؤسسات وشركات ومنظمات وأفراد ،وتشمل ضةويةة جةمةعةيةتةنةا أ ضةاء
مختلفين ذو توجهات مختلفة وأصول مختلفة من رب وألمان (ألمان من أصول ربية) ومن مجاالت مختلفة :كالسياسية واالقتصادية واللقافةيةة والةتةربةويةة والةعةلةمةيةة
واإل المية واو ما تملله نشاطات وفعاليات جمعيتنا.

مجلس اإلدارة
رئيس

أمين الصندوق

فيسهوي
د .أوتو ْ
وزير دولة بفاريا سابق لالقتصاد والمرافق العامة والمواصالت والتكنولوجيا

د .هارالد ماركفارت
نائب رئيس اتحاد صنا ة الحديد وااللكترونيات والية بادن فورتمبرغ
ومديرأ مال Marquardt GmbH

نواب الرئيس
البروفسور د .كالوس بيتر هازه
المدير السابق لمتحف الفن اإلسالمي في برلين
محمد المسند
مؤسس شركة المسند للتجارة

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
صاحب وكالة اال النات  MediaAgentومديراا االداري

من مجلس السفراء العرب
سعادة السفير د .مصطفى اديب
سفير جمهورية لبنان و ميد السفراء العرب في المانيا

سعادة السفير محمد محمود براهيم خليل
سفير الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

سعادة السفيرة د .خلود دعيبس
رئيس بعلة فلسطين الدبلوماسية

سعادة السفير د .بدر عبدالعاطى
سفير جمهورية مصر العربية
سعادة السفير طالل األمين
رئيس بعلة جامعة الدول العربية في برلين

ايكل جمعية الصداقة العربية األلمانية

ممثلي البرلمان االلماني بوندستاغ
سعادة السيدة لويزه امتسبيرغ
ضو البرلمان األلماني ن حزب االتحاد  / 01الخضر

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

باقي اعضاء المجلس
البروفسور توماس اديش
ضو مجلس ادارة شؤون العاملين قي شركة
Volkswagen Nutzfahrzeuge
مصطفى السعيد
مستشار إ المي

األستاذ د .هاينريش فون بيرير
شركة بيرير االستشارية المساامة المحدودة
الرئيس السابق لهيئة الرقابة في شركة سيمنس

فولف شفيبرت
مكتب شفيبرت للمحاماة

صاحب السمو الملكي عبدالمجيد بن عبداإلله بن عبدالعزيز آل سعود
ملحق دبلوماسي  -وزارة الخارجية -المملكة العربية السعودية
األستاذ د .أودو شتاينياأ
متخصص الدراسات االسالمية اوأحد مؤسسي منصة اومبولد فيادرينا للحوكمة
)(Humboldt-Viadrina Governance Platform

األساذ د .ماتياس فايتر
األستاذ الفخري للتنمية الدولية في جامعة اومبولت برلين
دبلوم مهندس نصير بيركهولتس
مالك شركتين
) (Birkholz Internationalو((Birkholz Transporte

مجلس إستشاري
يقدم أ ضاء المجلس المشورة لجمعية الصداقة العربية األلمانية ويد مون جهوداا .ويضم اذا المجلس االستةشةاري سةفةراء كةل مةن الةدول الةعةربةيةة لةدى الةحةكةومةة
األلمانية ،ويتولّى‘ رئاسته ميد السلك الدبلوماسي العربي في ألمانيا

رئيس المجلس االستشارى
سعادة السفير د .مصطفى اديب
سفير جمهورية لبنان و ميد السفراء العرب في المانيا
االعضاء
سعادة السفير آدن محمد دليتا
سفير جمهورية جيبوتي

سعادة السفير محمد محمود براهيم خليل
سفير الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

سعادة السفيرة د .خلود دعيبس
رئيس بعلة فلسطين الدبلوماسية

سعادة السفير عبد هللا محمد احمد بدر الدين
سفير الجمهورية السودان

سعادة السفير نور الدين عوام
سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

سعادة السفير د .بدر عبدالعاطى
سفير جمهورية مصر العربية

سعادة السفير علي عبدهللا االحمد
سفير دولة اإلمارات العربية المتحدة

صاحب السمو الملكي االمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز
سفير المملكة العربية السعودية

سعادة السفير د .يحيى الشيبي
سفير الجمهورية اليمنية

سعادة السفير طالل األمين
رئيس بعلة جامعة الدول العربية

سعادة السفيرة ليوثا بنت سلطان المغيرية
سفيرة سلطنة مان

سعادة السفيرأحمد الشفرة
سفير الجمهورية التونسية

سعادة السفير ضياء الدباس
سفير جمهورية العراق

سعادة السفير عبدهللا عبداللطيف عبدهللا
سفير مملكة البحرين

سعادة السفير الشيخ سعود بن عبدالرحمن آلثاني
سفير دولة قطر

سعادة السفيرنجيب البدر
سفير دولة الكويت

سعادة السفير بشير فواز الزعبي
سفير المملكة األردنية الهاشمية

السيد إبراهيم معتوك
القائم بأ مال سفارة لدولة ليبيا في برلين

البروفسور د .سعد العجمي
جامعة الكويت
الكويت

السيد خالد الحسيني
القائم بأ مال سفارة الﻤﻤلﻜة الﻤغﺮبﻴة

السيدة د .ابتسام الكتبي
رئيسة مركز اإلمارات للسياسات
ابو ظبي
دولة االمارات العربية المتحدة

السيد نبيل الخوايطر
مدير تطوير األ مال العالمية ،
 Worleyparsonsالطاقة والموارد
المملكة العربية السعودية

البروفسور د .سعد بن عبدالرحمن بن محمد البازعي
ضو مجلس الشورى
المملكة العربية السعودية

األستاذة الدكتورة فيرينا ليبر
مديرة مجمو ة البردى للمتحف المصري للمتاحف القومية في برلين

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
السيد ولفغانغ البك
رئيس قسم مجلس((Germany DHL Express
األستاذ الدكتور ريكاردو أيشمان
معهد اآللار األلماني ،المدير األول في قسم المشرق
السيد فالتر انقليرت
المدير تا ام لشركة ((E & P Focus Africa Consulting
السيد روبرت فالكسيج
مستشاراً اقتصاديا ً 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
ضو سابق البرلمان األلماني ()8102-0002
البروفسورة د .أولريكه فرايتاغ
واستاذة الدراسات االسالمية )(ZMOمديرة مركز الشرق المعاصر
الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح
رئيس جهاز األمن الوطني الكويتي

األستاذ د .بودو هومباأ
وزير المهام الخاصة االتحادي ورئيس مكتب المشتشارية االتحادية األلمانية
الحزب الديمقراطي االجتما ي األلماني ()0000-0002
السيد يواخيم هورستير
ضو البرلمان األلماني ( )8102-0022حزب االتحاد الديمقراطي المسيحي
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
مدير شركة MIDITEC Datensysteme
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

المجالس االستشارية المتخصصة
تضم جمعية الصداقة العربية األلمانية مجلسا ً استشاريا ً لميادين ملها الرئيسية ،ويعين له رئيسا ً وأ ضاء .إن المجلس االستةشةاري الةمةتةخةصةص يةهةدف إلةى تةطةويةر
وتنفيذ األفكار والمفاايم للجمعية بالتشاور مع مجلسها .و ضوية اذا المجلس مفتوحة أل ضاء الجمعية ،كما يمكن تقديم التوصيات واإلقتراحات للمجلس.

المجلس االستشاري للعلوم والتربية ،ويرأسه األستاذ الدكتور متياس فايتر

المجلس االستشاري لللقافة ،ويرأسه األستاذ الدكتور ديتريش فيلدونغ

مقر الجمعية
يقع مقر جمعية الصداقة العربية األلمانية في مركز مدينة برلين (وسط المدينة) في شارع ) (Friedrichstraße 185بالقرب من العديد من المراكز والةمةؤسةسةات
اللقافية والسياسية واإل المية ،فضالً ن المكاتب الموجودة في المقر يوجد قا ة للمؤتمرات والتي تستعمل بشكل منتظم للمناسبات المةخةتةلةفةة لةلةحةوار والةنةقةاش الةتةي
تستضيفها الجمعية وتستو ب اذه القا ة  01ضيفاً ،واي قا ة ملالية إلقامة المعارض والتي يمكن أن تستو ب ما يقارب  011ضيف .يضم فريةق الةعةمةل فةي مةقةر
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

م ّيادة خليل
مستشارة المدير التنفيذي (إجازة األمومة)
mayyada.khalil@dafg.eu

إيزابيل اختربرغ
مسؤولة المجال اللقافي والتربوي والتعليمي
isabell.achterberg@dafg.eu

أولريكه عسكري
مستشارة المدير التنفيذي (نيابة إجازة األمومة)
ulrike.askari@dafg.eu

بوجن
يان كار َن َ
مسؤول المجال السياسي واإل المي واالتصاالت
jan.karnebogen@dafg.eu

يان-فيليب تسيكلى
منسق مشاريع
jan-philipp.zychla@dafg.eu

التمويل والشفافية
يتم تمويل أ مال جمعية الصداقة العربية األلمانية من خالل رسوم العضوية والتبر ات والمنح وإيرادات األنشطة االقتصادية ،ملل رسوم التسجيل للنةدوات والةبةعةلةات
التجارية .تعمل الجمعية بشفافية داخليا ً وخارجيا ً من خالل كتابة التقارير حول أنشطتها ونشراا لى موقعها الخاص لى شبةكةة االنةتةرنةت إضةا ً
فةة إلةى الةمةنةشةورات
ّ
واإلطالع ليها .كما يتضمن مل الجةمةعةيةة الشةافةيةة الةمةالةيةة الةتةامةة مةن خةالل اطةالع
المختلفة وإ طاء الفرصة أل ضائها وشركائها فرص للمشاركة في أنشطتها
أ ضائها لى تقرير مدقق الحسابات والذي ينتخب في اجتماع الهيئة العامة للجمعية .يتمتع مُدققي الحسابات لجمعية الصداقة العربية األلمانية وفقا لنةظةامةهةا األسةاسةي
وبالتنسيق مع أمين الصندوق للجمعية بامكانية بتدقيق حسابات الجمعية ولمرة وحدة لى األقل في التقويم السنوي لها وفي وقت مناسب وقبل اجةتةمةاع الةهةيةئةة الةعةامةة
للجمعية .مٌدققي الحسابات والذين تم انتخابهم من قبل اجتماع الهيئة العامة لجمعية الصداقة العربية األلمانية:

السيد راينر بتوك
راينر بتوك االستشارات الدولية

حسن حكم
ضو في الرابطة  -رابطة المغتربين اللبنانيين في ألمانيا و ضو مؤسس
لمدرستها األلمانية  -العربية

شركاء العمل لجمعية الصدقة العربية  -األلمانية
تعمل جمعية الصداقة العربية األلمانية بشكل وليق مع السفارات العربية في ألمانيا وكذلك مع العديد من الشركاء والمؤسسات العربية واأللمانية ،فيةمةا يةلةي مةجةمةو ةة
مختارة من شركاء العمل لجمعية الصداقة العربية األلمانية والتي ملت معهم الجمعية بشكل منتظم وما زالت تعمل معهم إلى اآلن منذ تأسيسها ،وام:

الشركاء في مجال العمل السياسي
جمعية 02ك م

مؤسسة كوربر

مؤسسة آنا ليند

جامعة الدول العربية

وزارة الخارجية

جمعية األربعاء-الرور

مستشارية مجلس الشيوخ في برلين

منتدى الشرق األوسط

مؤسسة برتلسمان

جمعية الشبكة اإليجابية

جمعية المكان األفضل

دائرة الرور

المستشارية الفدرالية

رئاسة مجلس الشيوخ في مدينة بريمن

وزارة الداخلية

مستشارية مجلس الشيوخ المستشارية لمدينة اامبورغ

الوزارة االتحادية للتعاون اإلقتصادي والتنمية

مستشارية الدولة  -شمال الراين وستفاليا

مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي

مستشارية الدولة -والية سكسونيا

مجلة دير شبيغل

وزارة الدولة  -بادن فورتمبيرغ

الجمعية األلمانية لألمم المتحدة

وزارة الدولة للشؤون اإلتحادية واألوروبية في المستشارية  -والية بافاريا

البوندستاغ األلماني

مؤسسة العلوم والسياسة

المجلس المصري للشؤون الخارجية

األونروا – وكالة األمم المتحدة إلغالة وتشغيل الالجئين الفلسطينةيةيةن فةي الشةرق
األوسط

مؤسسة فريدريش إيبرت
مؤسسة اانس زايدل
مدرسة ايرتي للحكم
مدرسة اومبولت -فيأدرينا لحَ ْو َكمة

ممللو بعض الواليات األلمانية في برلين
المركز اليمني لقياس الرأي العام
المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا

مؤسسة ابن رشد للفكر الحر
مؤسسة كونراد أديناور

الشركاء في مجال العمل إلعالمي واإلتصاالت
صحيفة برلين رتسايتونج

صحيفة دي تزيت

مجلة ديرشبيغل

صحيفة دي فيلت

صحيفة دير تاقسشبيقل

مؤسسة اإل الم برالتعاون وفي التحوّ ل

مؤسسة الدوتشيه فيليه

الشركاء في مجال التعاون اإلقتصادي
جمعية رجال األ مال األلمانية  -اإلفريقية

غرفة التجارة والصنا ة في فرانكفورت

الوكالة المغربية لتنمية اإلستلمارات

غرفة التجارة والصنا ة في ماغديبورغ

رابطة أرباب العمل في بادنفيرتمبرج

غرفة التجارة والصنا ة في برلين

غرفة البحرين لتسوية المناز ات اإلقتصادية والمالية واإلستلمارية

جمعية العالمة التجارية

مجلس التنمية اإلقتصادية البحرين

الهيئة الوطنية لالستلمارفي العراق

المجمو ة اإلقتصادية للفضاء والمجال الجوي في والية بافاريا

غرفة التجارة والصنا ة في أولدنبورغ

الوزارة االتحادية للشؤون اإلقتصادية والطاقة

قسم اإلقتصاد والتكنولوجيا والبحوث في مجلس الشيوخ

الرابطة اإلتحادية للشركات المتوسطة – رابطة أرباب العمل في ألمانيا

شركة الجنوب  -غرب للمعادن

الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية

اتحاد جمعية البحرين للمغتربين

غرفة التجارة والصنا ة الجزائرية  -األلمانية

وكالة النهوض باإلستلمار الخارجي التونسية

المكتب التجاري األلماني في العراق -أربيل

الهيئة العامة لترويج اإلستلمار وتنمية الصادرات العُمانية

المجلس اإلقتصادي األلماني  -الفلسطيني

اإلتحاد التونسي للصنا ة والتجارة والصنا ات التقليدية

مشروع الشراكة العالمية

جمعية رجال األ مال البافارية

غرفة تجارة بريمن

رابطة جمعيات رجال األ مال في اسن

الشركاء في مجال العمل الثقافي والتربوي والعلوم
جاليرى (المعرض الفني) a|e

معهدغوته

المتحف ا لمصري في برلين ومتحف البردي

بيت اللقافات العالمية (برلين)

دارافريموس للطبا ة والنشر

مؤسسةااينريشبول

منتدى بغداد

معهدلربانتس في برلين

مؤسسة برلين لسرطان المبيض

مؤسسة كرويسبار لألطفال

أكاديمية برلين براندنبورللعلوم

المعرض األوروبي  -العربي للمهن والتعليم

سفارة مملكة اسبانيا

متحف منطقة فورتمبيرغ  ،شتوتغارت

مؤسسة التعاون اللقافي

متحف الفن اإلسالمي في برلين

مؤسسة التبادل األكاديمي األلمانية (بون،برلين)

مؤسسة سالمة للفنون والتجارة

معهد اآللاراأللماني

متحف الدولة للفن المصري  ،ميونيخ

المعهد األلماني لألبحاث االقتصادية في برلين

متحف ماوراء البحار -بريمن

جمعية الصداقة األلمانية  -اليمنية

متحف الشرق األدنى (برلين)

رابطة أصدقاء مدينة حلب القديمة

الجمعية اللقافية األلمانية  -الجزائرية

المدرسة األلمانية الدولية في أبوظبي

مركزالشرق المعاصر

الجامعة األلمانية -األردنية ( مان،األردن)

والعديد من مراكز البحوث والجامعات في ألمانيا

الجامعة األلمانية في القاارة (مصر)
الجمعية األلمانية للتعاون الدولي

النشاطات والفعاليات في العام  8102حسب مجاالت العمل......

المجال السياسي
تعد جمعية الصداقة العربية األلمانية مبدأ الحوار الصريح واإلرادة الحقيقية في التفاام حجر الزاوية في تعميق العالقات وتقويتها .تعمل الجمعية ةلةى تةنةظةيةم حةلةقةات
معلوماتية وندوات ومحاضرات مع السياسيين والخبراء من المانيا والعالم العربي بهدف تعميق التفاام المتةبةادل بةيةن الةهةيةاكةل الةحةكةومةيةة والسةيةاسةيةة واالجةتةمةا ةيةة
والتشاور في ش ّتى القضايا اآلنية والمستقبلية .كذلك تعمل الجمعية بشكل محايد وتنأ بنفسها ن اي طرف في الصرا ات السياسية.

وسائل العمل في المجال السياسي
سلسلة محاضرات جمعية الصداقة العربية األلمانية  -العالم العربي في مرحلة
انتقالية
تتناول سلسلة محاضرات جمعية الصداقة العربية األلمانية  -العالم العربي في مرحلة انةتةقةالةيةة األحةداث الةجةاريةة فةي الةعةالةم الةعةربةي
وتهدف في الدرجة االولى إلى تصنيف االحداث بشكل مفصل وموسع ومناقشتها من قبل خبراء ومختصين في المجال السياسي

-

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

نطلقت سلسلة محاضرات جمعية الصداقة العربية األلمانية  -ال السالم في الشرق األوسط ممكن؟ أوائل ام  8110وتهدف إلى تقةيةيةم
التطورات والحلول للصراع في الشرق األوسط ومناقشتها من قبل خبراء ومختصين

اجوالت وزيارات السفراء
ُتنظم جمعية الصداقة العربية األلمانية منذ ام  8102جوالت وزيارات ناجحة لسفراء الدول العربية إلى الواليات األلمانةيةة االتةحةاديةة
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

مجلس  /صالون جمعية الصداقة العربية األلمانية
يُقدم مجلس  /صالون جمعية الصداقة العربية األلمانية مله منذ ام  8112لى أنه وسيلة ملالية وجذابة لإلقامة وتعةمةيةق االتصةاالت
بين السفارات العربية وأ ضاء جمعية الصداقة العربية األلمانية من المجاالت المختلفة السياسية واالقتصادية واللقافةيةة واإل ةالمةيةة .إذ
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

اللقاءات الخاصة
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

محاضرات ومناقشات
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

النشاطات والفعاليات في 8102
فيما يلي تجدون قائمة نشاطات وفعاليات الجمعية في المجال السياسي منذ االجتماع الذي أقيم العام الماضي أل ضاء جمعية الصداقة العربية األلمانية :تقارير مفصلة
حول نشاطات اذا المجال تجدونها في موقع الجمعية اإللكتروني لى اإلنترنيت

لقاء السفراء العرب ورئيس وزراء مدينة بريمن
نظراً للدور المهم الذي تلعبه الواليات اإلتحادية األلةمةانةيةة فةي الةنةظةام اإلتةحةادي
الفيدرالي األلماني ،ولما تتمتع به من سلطةات فةي صةنةع الةقةرارت والةتةشةريةعةات
المختلفة ،تنظم جمعية الصداقة العربية األلمانية منذ دة سنوات لةقةاءات مةنةتةظةمةة
بين السفراء العرب ورؤساء وزراء الواليات األلمانية من أجل التعرف ةن قةرب
لى اذه الواليات والتنوع الةذي تةمةتةلةكةه وتةعةزيةز الةتةبةادل مةع الةدول الةعةربةيةة.
إستضافت ممللية مدينة بريمن في برلين في  ٤١ديسمبر  ٧١٤٢الةدبةلةومةاسةيةيةن
العرب ،حيث كان الدكتور كارستن سيلينغ رئيس مجةلةس الشةيةوخ و ةمةدة مةديةنةة
بريمن في إستقبال الضيوف للحديث حول التعاون والةعةالقةات الةعةربةيةة األلةمةانةيةة
وزيادة وتعميق التعاون بين دول الشرق األوسط ومدينة بريمن.
تتمتع مدينة بريمن بإقتصاد قوي موجه للتصدير وتعتبةر مةركةزاً اةامةا ً لةلةصةنةا ةة
والتقنيات الية الجودة والخدمات اللوجستية في ألةمةانةيةا ،بةاإلضةافةة إلةى صةنةا ةة
الطيران المعروفة المياً ،كما أنها تضم الشركات الرائدة في الصنا ةات الةغةذائةيةة
وبناء السفن والسيارات وقطاع الطاقة المتجددة ،فضةالً ةن ذلةك تةمةتةلةك بةريةمةن
رابع أكبر ميناء للحاويات في أوروبا ،واي أحد أام مراكز اإلبتكار والبحوث فةي
مجاالت الذكاء اإلصطنا ي والروبوتات ،إضافة إلى التكنولوجيا البحرية والبيئيةة،
كما تتميز مدينة بريمن بالعديد من المهرجانات واألحةداث الةلةقةافةيةة الةكةبةرى ،كةم
تضم العديد من الجامعات والمعااد العالمية.

"التشدد" اإلسالمي والخوف من اإلسالم "اإلسالموفوبيا"
وفقا ً لدراسة تجريبية اظهرت دم وجود القة سببية بين ظاارة التشدد اإلسالمةي
وظاارة الخوف من اإلسالم "اإلسالموفوبيا" في ألمةانةيةا ،واةو االمةر يةعةنةي ةدم
ارتباط أحداما باآلخر ومع ذلك تبقى ملية التحقيق والتحليل من كلتا الةظةااةرتةيةن
و القتهما ببعضهما البعض ومااية تألير كالً منهما في االخر امراً مهما ً وخةاصةة
كقوة دافعة للعنف االمر الذي يعرض التعايش السلمي فةي ألةمةانةيةا لةلةخةطةر .بةنةاءاً
لى اذه الفرضية قامت مؤسسة فريدريش ايبرت بأ داد دراسة تحت نوان" :مةا
او المطلوب القيام بة؟ ألمانيا بين التشدد اإلسالمي والخةوف مةن اإلسةالم" ،حةيةث
ادفت اذه الدراسة إلى اللقاء الضوء لى جمةيةع الةظةوااةر والةظةروف السةيةاسةيةة
المتعلقة بهاتين الظاارتين ،وقُدمت الدراسة في مةارس  ٧١٤٠فةي مةقةر جةمةعةيةة
الصداقة العربية األلمانية من خةالل الةدكةتةور ديةتةمةار مةولةتةهةاجةن مةن مةؤسةسةة
فريدريش والدكتور إيراارت كروتينغ ضو مجلس الشيةوخ ةن واليةة بةرلةيةن.
وقد بدأت االمسية بكلمة ترحيبية تمهيدية من نائب رئيس جمعية الصداقة الةعةربةيةة
األلمانية السيد حسام معروف تبعها مناقشة وتقديم نتائج الدراسة وخةيةارات الةعةمةل
المحتملةة مةن اجةل الةوقةايةة مةن ظةااةرة الةخةوف مةن اإلسةالم وظةااةرة الةتةشةدد
اإلسالمي.
الخوف من اإلسالم "اإلسالموفوبيا" مشكلة متنامية في ألمانيا
كأساس للموضوع لكلتا الظاارتين قدم الدكتور إيراارت كروتينغ لمحة موجزة ن حياة المسلمين في ألمانيا ،وال سيما دد المسلمين واصولهم والةجةوانةب الةتةكةامةلةيةة
االخرى وال سيما التمويلية والقانونية ،واكد المتحدث لى مسؤولية السياسية واالدارة في تعزيز الحياة المؤسسية للمسلمين في ألمانيا والذي يعد شرطا ً مةهةمةا ً لةلةتةعةايةش
السلمي المختلط ،ومن اذا المنطلق استكمل الدكتور محاضرته حول موضوع الخوف من اإلسالم"اإلسالموفوبيا" ،ونظراً لعدم وجود اجماع وتعريف واضح لمةصةطةلةح
الخوف من اإلسالم في الخطاب العام واالكاديمي ،فقد حاول الدكتور ديتمار مولتهاجن بايضاح المصطلح وتحديد ناصرة الرئيسية بالمزيد من التفاصيل وتقديم الةعةديةد
من البيانات التوضيحية حول مدى اتساع وازدياد ظاارة الخوف من اإلسالم وانتشاراا في وسط المجتمع األلماني ،فقد اظهرت اذه البيانات وجةود  ٠٥١حةالةة جةرائةم
كرااية وا تداء ضد اإلسالم ،مما يشير إلى ازدياد الخوف من اإلسالم والتي تشكل ظاارة البد من اخذاا بعين اال تبار لما تشكله من تهديد حقيةقةي ،اضةافةتةا ً إلةى ذلةك
فقد اشار المحاضر إلى ان وسائل اال الم تتحمل جزءاً من المسؤولية من نشر الصورة السلبية حول اإلسالم في ألمانيا ،ومن اجل الحد من ظاارة الخوف مةن اإلسةالم
ومواجهتها بطريقة وقائية فقد قدم الدكتور مولتهاجن العديد من توصيات العمل بدءاً من تدابير التو ية للسلطات والةمةعةلةمةيةن وادارات الةمةدارس إلةى االصةالحةات فةي
بعض الجوانب الدستورية.
التشدد اإلسالمي التهديد وامكانية الوقاية
اشار الدكتور كروتينغ ازدياد ا مال العنف المترتبطة بالتشدد والتطرف في السنوات االخيرة ،اذا االمر ينطبق لى ازدياد التشدد اإلسةالمةي وال سةيةمةا بةعةد ظةهةور
الجما ات االراابية الدولة اإلسالمية "دا ش" .ووفقا لهيئة حماية الدستور االتحادي األلمانية فقد ارتفع ا ضاء التيار السةلةفةي فةي ألةمةانةيةا مةن ٠٠١١ضةو فةي ةام
 ٧١٤٤إلى  ٤١٤١١في ام  ،٧١٤٢صنف منهم  ٧٤١١كأشخاص خطيرين .وكردة فعل لى اذا التغير واالرتفاع فإن العديد مةن االجةراءات الصةارمةة والةمةهةمةة
ملل المراقبة بالفيديو و مليات الترحيل تعد غير كافية ،ذلك ان اذه الوسائل واالدوات ال تعالج اسباب المشكلة فبدالً من ذلك تحتاج اذه الظاارة إلى المزيد من التةدابةيةر
الوقائية والتى تتضمن البرامج والمبادرات التعليمية في مجال التعليم السياسي والديني .إضافة إلى ذلك فأن تقديم العديد من البرامج التعليمية والتو وية يمةكةن ان يةكةون
السبيل الوحيد للدولة لحماية المجمو ات المستهدفة وتحصينها ضد األيديولوجيات المتطرفة والمتشددة.
كان دور السياسة للحد من ظاارة الخوف من اإلسالم والتشدد اإلسالمي محور النقاش الحيوي الذي شهدتة االمسية ،حيث ناقش العديد من الضيوف المتحدليةن الةحةلةول
المقترحة والمناسبة للمشكلة المتعلقة بظهور مجتمعات موازية في بعض المناطق في برلين ملل نويكولن و دم وجود تدابير تعليمية وتلقيفيةة فةي السةجةون والةتةألةيةرات
الخارجية لى المساجد .ساامت الخبرة الشخصية الطويلة للدكتور إيراارت كروتينغ كوزير داخلية فةي واليةة بةرلةيةن ومشةاركةة فةي وضةع اإلطةار الةعةام لةلةسةيةاسةة
واالندماج في ألراء الحوار والمناقشة المتعلقة بهذا الموضوع.
أنشأت مؤسسة فريدريش ايبرت ام  ٧١٤٥لجنة من الخبراء للبحث والتحقيق في ظاارة التشدد اإلسالمي والخوف من اإلسالم في ألمانيا ووضةع تةوصةيةات وحةلةول
مقترحة لهاتين الظاارتين وضمت اللجنة كالً من الدكتور إيراارت كروتينغ ضو مجلس الشيوخ ن والية برلين وبلكي اوني وزير الدولة للتكامل فةي واليةة بةادن ـ
فورتمبيرغ والدكتور ديتمار مولتهاجن من مؤسسة فريدريش ايبرت وقد نشرت نتائج الدراسة في نفس العام في كةتةاب تةحةت ةنةوان :خةطةة ةمةل لةمةواجةهةة الةتةشةدد
اإلسالمي والخوف من اإلسالم وقد تم تنقيح النتائج وتحديلها في ام  ٧١٤٢ونشراا كخطة مل تحت نوان" :مااو المطلوب القيام بة؟ المانيا بين الةتةشةدد اإلسةالمةي
والخوف من اإلسالم".

أقطاب القوة في الخليج
يشكل إلغاء الرئيس األمريكي دونالد ترامب اإلتفاق النووي مع إيران في  ٠مةايةو
 ،٧١٤٠واإلنسحاب األمريكةي مةن الشةرق األوسةط ،وتةاكةل مةا يسةمةى "السةالم
أمريكانا" تحديات كبرى لمنطقة الخليج .لذا كان الوضع الجيوسياسي في الةخةلةيةج
العربي ومصالح ووجهات نظر الجهات الةفةا ةلةة ذات الصةلةة مةحةور مةحةاضةرة
أستاذ الدراسات اإلسالمية والمؤلف الدكتور ويلفريد بوختا والتي قدت فةي مةقةر
جمعية الصداقة العربية األلمانية في  ٠مايو  ٧١٤٠تحت نوان "أقطاب القوة فةي
الخليج ــ التقيم الحالي لمصالح بعض الجهات الفا لة".
في بداية المحاضرة أشار ضو مةجةلةس اإلدارة فةي جةمةعةيةة الصةداقةة الةعةربةيةة
األلمانية السيد ولف شفيبرت إلى أنّ إيران أصبحت تتةدخةل بشةكةل واضةح وقةوي
في المنطقة العربية واو األمر الذي يواجه إنةتةقةاداً شةديةداً مةن الةعةديةد مةن الةدول
العربية واو األمر الذي يشير إلى القصور في الخطة األمريكية الةمةعةلةنةة "خةطةة
العمل المشتركة الشاملة في المنطقة".
بعد ذلك قدّم الدكتور ويلفريد بوختا والةذي قضةى  ٤١ةامةا ً كةمةسةتةشةار سةيةاسةي
لمنظمات وطنية ودولية في المغرب وإيةران واألردن ومةا بةيةن ةام  ٧١١٥و
 ٧١٤٤مستشار لألمم المتحدة في بغداد ،تحليالً وإيضاحا ً للتطورات الحالية في المنطقة ،مع التركيز لى المصالح اإلستةراتةيةجةيةة و السةيةاسةة الةخةارجةيةة لةلةقةوى فةي
المنطقة وال سيما السعودية وإيران.
شهر مايو  ٨١٠٢يقود الطريق للشرق األوسط
وصف الدكتور ويلفريد بوختا شهر مايو  ٧١٤٠في محاضرته بأنه شهراً حاسم لتوجيه المنطقة بأكملها ،فباإلضافة إلى إنهاء الواليات الةمةتةحةدة لةإلتةفةاقةيةة الةنةوويةة مةع
إيران والذي يحمل العديد من العواقب بعيدة المدى لسنوات و قود قادمة ،سوف يكون العراق ند نقطة التحول بعد اإلنتةخةابةات الةعةامةة فةي  ٤٧مةايةو  ،٧١٤٠حةيةث
ستظهر األشهر القادمة ما إذا كانت البالد تتطور في إتجاه مؤيد إليران أو مؤيد للعراق ومؤيد للغرب .وقد بدا اإلتفاق النووي كما لو أنه فرصة لتوفةيةر الةوقةت وإبةقةاء
إيران بعيدة ن تطوير أسلحتها النووية .ومع ذلك  ،لم تتم معالجة مشاكل ملل التطلعات التوسعية للبالد وخطر الصواريخ وأنظمة حامالت الصواريخ .وإذا مةا فشةلةت
اإلتفاقية مع إيران فإن ذلك سوف يؤدي إلى زيادة سباق التسلح النووي في الشرق األوسط ،وكذلك "حرب غير متكافئة ضد الةواليةات الةمةتةحةدة وحةلةفةائةهةا" .وقةد كةان
الدكتور ويلفريد بوختا غير متفائل فيما إذا كان اإلتحاد األوروبي والموقعين اآلخرين سوف يبقون مع إيران في اإلتفاق.
وأشار الدكتور إلى أن الوضع الجيوسياسي الحالي يحمل إمكانات كبيرة للنزاع بين المملكة العربية السعودية وإيران  ،والذين يرون أنهم يحمون السةنةة والشةيةعةة ةلةى
التوالي .ويرتبط اذا النزاع بما يسمى الصرا ات بالوكالة والتي تكون لى حساب الهوية الوطنية ،لذلك أصبحت الصرا ات الطائفية والمذابية امالً متزايداً في ةدم
اإلستقرار في الشرق األوسط  ،فيما تشكل كذلك الحركات السلفية الجهادية والصراع الفلسطيني اإلسرائيلي والتطور الديموغرافي واإلقتةصةادي فةي الةعةديةد مةن بةلةدان
المنطقة أسبابا ً لألزمات والصرا ات العنيفة.
إيران تتبع سياسية خارجية توسعية
أشار الدكتور ويلفريد بوختا إلى أنّ إيران تستغل فترة ضعف و دم إستقرار بعض الدول العربية ،والتي بدأت في التدخل األمريكي في العراق ام  ، ٧١١٠لةتةوسةيةع
دائرة نفوذاا وتتبع سياسية خارجية توسعية ،حيث وصف إيران بأنها دولة تكسب القوة وأنها تستخدم بعض األجنحة في تلك الدول للتدخل فيها سياسيا ً و سكرياً.
لقد تراجع دور الواليات المتحدة منذ هد الرئيس أوباما في الشرق األوسط ،واو األمر الذي أدى إلى شعور العديد من الدول العربية بعدم وجةود د ةم كةاف مةن قةبةل
الواليات المتحدة في النزاع مع إيران واو األمر الذي أدى أن تقوم تلك الدول بإ ادة توجيه سياستها الخارجية والعسكرية ،والتي يعد كبح طموحةات إيةران الةتةوسةعةيةة
أحد أام أادافها.
في نهاية المحاضرة كان اناك العديد من األسئلة والنقاشات التي أسهمت في إلراء األمسية

زيارة السفراء العرب إلى والية شليسفيغ هولشتاين
ُُ نظم جمعية الصداقة العربية األلمانية مةنةذ ةام  ٧١٤٠زيةارات مةنةتةظةمةة إلةى
العديد من الواليات األلمانية للسفراء العرب لإلطةالع ةلةى الةجةوانةب الةمةخةتةلةفةة
السياسية واإلقتصادية واألكاديمية لهذه الواليات والةتةعةرف ةن قةرب ةلةى أاةم
الخصائص و الميزات لكل والية .في  ٧١و  ٧٤يونيو  ٧١٤٠زار دبلوماسيةون
من  ٤٧دولة ربية والية شليسفيةغ اةولشةتةايةن بةمةبةادرة مةن جةمةعةيةة الصةداقةة
العربية األلمانية .بالتعاون الوليق مع مسةتةشةاريةة الةدولةة شةلةيةسةفةيةغ اةولشةتةايةن
و ضو مجلس إدارة جمعية الصداقة العربية األلمانية الدكةتةور يةواةان واديةفةول
وأستمتع الوفد الزائر ببرنامج متكامل وضع خصيصا لذه الزيارة ادف إلى إيةجةاد
القات مستدامة وطويلة بين األطراف المةخةتةلةفةة .وقةد رافةق الةوفةد مةن طةرف
الجمعية السيد حسام معروف نائب رئيس الجمعية والسيد بيرون خنةريةش الةمةديةر
التنفيذي للجمعية .تقع والية شليسفيغ اولشتاين في أقصى شمال ألةمةانةيةا ،وبسةبةب
موقعها الجغرافي لى بحر الشةمةال تةعةد أحةد أاةم الةراوبةط الةبةحةريةة الةعةالةمةيةة
للتجارة .وتعتبر الصنا ة الةبةحةريةة والةطةاقةة الةمةتةجةددة والةتةكةنةولةوجةيةا الةبةيةئةيةة
والتكنولوجيا الطبية و ةلةوم الةحةيةاة والسةيةاحةة والةخةدمةات الةلةوجسةتةيةة مةن أاةم
القطا ات اإلقتصادية في الوالية .تجدر اإلشارة إلى أن والية شليسفيغ اةولشةتةايةن
اي أحد الواليات الرائدة في مجال الطاقات المتجةددة حةيةث أنةتةجةت ةام ٧١٤٢
مانسبته  ٪٤٧٧من إجمالي إستهالك الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
أمسية إحتفالية في ضوء الزيارة
شارك السفراء العرب في األمسية اإلحتفالية بناء لى د وة من رئيس الوزراء دانيال غونتر بمناسبة أسبوع كيل  ،حةيةث رحةب رئةيةس الةوزراء بـة  ٧٥١مةن كةبةار
الضيوف في كيل .كجزء من األمسية وتبادل الوفد وجهات النظر مع صناع القرار وممللي السياسة واأل مال واللقافة والعلوم في أجواء وديةة حةيةث أتةحةيةت الةفةرصةة
للحضور من تبادل وجهات النظر في الموضو ات المختلفة ،وقد تميزة األمسية بتواجد دولي كبير حيث شارك أكلر من  ٠١سفير من دول مختلفة.
التعاون الجامعي بين ألمانيا ومنطقة الشرق األوسط
زار وفد السفراء في  ٧٤يونيو  ٧١٤٠جامعة كريستيان-البريشتس-ــ كيل حيث كان في إستقبال الوفد رئيس الجامعة األستاذ الدكتور لوتز كيب ونائب رئةيةس رئةيةس
الجامعة األستاذ الدكتور أنيا بيستور .تضم الجامعة  ٧٢١١١طالب و  ١١١أستاذ وتعد أكبر جامعة وأكلراا شهرة في شليسفيغ اولشتاين .واي مقةسةمةة إلةى  ٠كةلةيةات
وتقدم  ٤٠١برنامجا ً دراسياً .بعد تقديم الجامعة من القائمين ليها تم بحث فرص التعاون مع الجامعات العربية وكان التركيز لى برامج الةجةامةعةة الةدراسةيةة والسةيةمةا
الطاقة المتتجدة إضافة إلى العلوم الزرا ية والبحرية.
في ضيافة رئيس الوزراء غونتر
بعد اإلنتهاء من زيارة جامعة كيل أستقبل رئيس الوزراء دانيال غونلر السفراء العرب لتناول الغداء والحديث في دار الضيافة لحكومة الوالية .حيث حضر اللقةاء مةن
جانب حكومة الوالية الدكتور تيلو رولفس سكرتير الدولة في وزارة الشؤون اإلقتصادية والنقل والعمةل والةتةكةنةولةوجةيةا والسةيةاحةة والسةيةد ديةرك شةرودر رئةيةس
مستشارية الوالية والدكتور بيرند بوشي المدير التنفيذي للتنمية اإلقتصادية ونقل التكنولوجيا في والية شليسفيغ اولشتاين وبيتر اوفر المتحةدث بةأسةم الةحةكةومةة .حةيةث
جرى مناقشة العديد من الموضو ات والتعاون وتكليف اإلتصاالت بين والية شليسفيغ اولشتاين ودول منطقة الشرق األوسط .أما في مجال التعاون اإلقتصادي فةقةد تةم
التركيز لى قطاع الطاقة المتجددة ،حيث أصبحت الوالية الفدرالية مركزاً ااما ً في مجال الطاقة والسيما الطاقة الشمسية والطاقة الحيوية والطاقة الكهرومائية.
زيارة أحواض بناء السفن مع الدكتور يوهان واديفول
في ختام الزيارة وبمبادرة من سعادة النائب و ضو مجلس جمعية الصداقة العربية األلمانية الدكتور يواان واديفول قام الوفد بزيارة أحةواض بةنةاء السةفةن فةي كةيةل و
رندزبورغ ،حيث إطلع الوفد في البداية لى حوض بناء السفن البحرية األلماني في كيل والمتخصص في تصميم وبناء السفن الكبيرة والمتكاملة ويشغل مسةاحةة ٧٥١
ألف متر مربع ويعد واحد من أكبر األحواض الجافة في أوروبا .إضافة إلى ذلك إطلع الوفد لى الرافعة الجسرية في حوض بناء السفن والةتةي يةبةلةغ إرتةفةا ةهةا 001
أمتار وتستطيع رفع وزن يصل إلى ٠١١طن .كما قام الوفد بزيارة حوض بناء السفن نوبيسكروق والذي يقع في القناة المائية الشمالية الشرقية لكيل واو الممر الةمةائةي
الصنا ي األكلر إزدحاما ً في العالم .ويعد الحوض من أشهراألحواض لبناء اليخوت الفاخرة في العالم ،حيث أنتج الحوض في ةام  ٧١٤٢أكةبةر يةخةت شةرا ةي فةي
العالم .خالل زيارة الوفد قدّم المدير التنفيذي لحوض بناء السفن اولجر كال آلية العمل في حوض السفن .كما قدم كةاي الس الةمةديةر اإلداري لةلةمةنةطةقةة اإلقةتةصةاديةة
وميناء األحمال اللقيلة شرحا ً ن مل المنطقة .إستطاع السفراء العرب خالل اذه الزيارة إلى والية شليسفيغ اولشتاين التعرف ن قةرب ةلةى جةوانةب الةعةمةل فةي
الوالية من إقتصادية وسياسية ولقافية وتعليمية وتربوية ومكنهم من الخروج برؤية أوسع ن الوالية.

حديث خاص مع سعادة السيد روحي فتوح
إستضافت جمعية الصداقة األلمانية-العربية في مقراا في  ٧٠يونيو  ٧١٤٠سةعةادة
السيد روحي فتوح المفوض العام للعالقات الدوليةة فةي حةركةة الةتةحةريةر الةوطةنةي
الفلسطيني "فتح" ،حيث قام وفد من لجنة العالقات الخارجية الةتةابةعةة لةحةركةة فةتةح
بزيارة مدينة برلين تلبية لد وة من مؤسسة فريدريش إيبرت .وقد تمحةور الةحةديةث
والنقاش في اذا اللقاء حول الةتةطةورات الةحةالةيةة فةي ةمةلةيةة السةالم فةي الشةرق
األوسط والصرا ات داخل المنطقة .في بداية اذا اللقاء الخاص رحب نائب رئةيةس
جمعية الصداقة العربية األلمانية السيةد حسةام مةعةروف بةالةوفةد ومةمةلةلةي مةؤسةسةة
فريدريش إيبرت وقدم رضا ً موجزاً أل مال الجمعية .وقد شةارك فةي اةذا الةلةقةاء
من جانب الجمعية األستاذ الدكتور أودو شتاينباخ والسيد مصطفى السعيةد والةمةديةر
التنفيذي للجمعية بيورن انريش والسيد يان كارنبوجن مسةؤول الةمةجةال السةيةاسةي
واإل المي واإلتصاالت في الجمعية .بعد كلمة قصيرة ألقااا السيد روحةي فةتةوح ،
إغتنم الحضور الفرصة للحوار والنقاش مع الوفد الضيةف فةي الةعةديةد مةن األمةور
والقضايا المتعلقة بمستقبل ملية السةالم فةي الشةرق األوسةط ،وسةيةاسةة الةواليةات
المتحدة في الشرق األوسط تحت قيادة الرئيس دونالد تةرامةب  ،ودور أوروبةا فةي
التعامل مع الصراع في الشرق األوسط .تجدر اإلشارة إلى أنّ السيد روحةي فةتةوح
او ضو في اللجنة المركزية لحركة فتح ،و ُين في ةام  ٧١١١رئةيةسةا ً مةؤقةتةا ً
للسلطة الفلسطينية.

زيارةالسفراء العرب إلى والية شمال الراين ــ وستفاليا
من أجل تقديم صورة شاملة للسفراء الةعةرب فةي بةرلةيةن حةول الةمةشةهةد السةيةاسةي
واإلقتصادي واألكاديمي للنظام اإلتحادي األلماني ،تنظم جمعةيةة الصةداقةة الةعةربةيةة
األلمانية منذ بعض السنوات زيارات وجةوالت دبةلةومةاسةيةة لةلةسةفةراء الةعةرب إلةى
الواليات األلمانية كال لى حدا ،حيث تتمحور اذه الزيارات من خةالل الةعةديةد مةن
النشاطات ملل لقاء رئيس وزراء الوالية المعنية .نظمت جمعيةة الصةداقةة الةعةربةيةة
األلمانية في اللالث من سبتمبر  ٧١٤٠زيارة لةلةسةفةراء الةعةرب إلةى واليةة شةمةال
الراين ــ-وستفاليا (نوردرايةن فةيةسةتةفةالةن) .وقةد تضةمةنةت الةزيةارة بةاإلضةافةة إلةى
المحادلات السياسية رفيعة المستوى زيارات إلى جامعة ااينريش ااينه ومسةتةشةفةى
جامعة دوسلدورف فضالً ن جولة في مصنع بيربيرج في نويس.
زيارة جامعة هاينريش هاينه دوسلدورف
قام الوفد في بداية رحلته بزيارة جامعة اةايةنةريةش اةايةنةه فةي دوسةلةدورف ،حةيةث
إستقبله رئيس الجامعة األستاذ الدكتور أنيا شتاينبك ونائب رئيةس الةجةامةعةة األسةتةاذ
الدكتور أندريا فون االسن-إيش.
أحدث التقنيات الطبية في مستشفى جامعة دوسلدورف
قام الوفد كذلك بزيارة مستشفى جامعة دوسلدورف والتي تعد واحدة من أفضل شرين يادة طبية في ألةمةانةيةا لةعةام  ٧١٤٢بةنةاءاً ةلةى تةقةريةر الةمةجةلةة اإلخةبةاريةة
" ،"FOCUSحيث يضم المستشفى العديد من التخصصات الطبية وتعرف بربط البحث العلمي مع مل المستشفى.
لقاء مع الوزير األستاذ الدكتور أندرياس بينكوارت
كان التوسع في التعاون اإلقتصادي بين دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وشمال الراين وستفاليا محور محادلة بين السفراء العرب ووزير اإلقتصاد ووالتقنةيةة
الرقمية األستاذ الدكتور أندرياس بينكوارت .وشدد الوزير لى أن المنطقة تحظى بإاتمام كبير من جانب والية شمال الراين  -ويسةتةفةالةيةا وأن الشةراكةة اإلقةتةصةاديةة
طويلة األمد ينبغي تكليفها وتعميقها بين الطرفين .باإلضافة إلى التوسع في التعاون اإلقتصادي وغيراا ت ّم مناقشة مةواضةيةع اإلسةتةلةمةار الةمةبةاشةر وتةعةزيةز الشةركةات
الناشئة.
رئيس الوزراء أرمين الشيت يستقبل الوفد
بعد الحديث مع وزير الشؤون اإلقتصادية ،إستقبل رئيس الوزراء أرمين الشيت السفراء العرب في مستشارية والية شمال الةرايةن ـةـة ويسةتةفةالةيةا ،حةيةث كةان مةحةور
المحادلة التطورات السياسية الحالية في العالم العربي ،ووضع الالجئين في ألمانيا والدول العربية باإلضافة إلى تطوير القات الشراكة للواليات اإلتةحةاديةة مةع الةدول
العربية .الوة لى ذلك تم مناقشة وجهات النظر حول التعاون في مجاالت العلوم والتعليم والتدريب المهني بين الطرفين.
زيارة مصنع مورد قطع السيارات بيربيرج
تعد صنا ة السيارات وصنا ة وتوريد قطع صنا ات السيارات من بين الصنا ات الرئيسية في شمال الراين ــ ويستفاليا ،حيث يعةمةل أكةلةر مةن  ٧١١١١١شةخةص.
ففي نهاية زيارة الوفد إلى الوالية زار الوفد مصنع شركة بيربيرج المحدودة في نويس والذي يعد من المصانع المتخصصة في صنا ة إجزاء السيارات المةتةخةصةصةة
في الحد من اإلنبعالات وصمامات الخانق وإمدادات الهواء وتعد من أكبر موردي أجزاء السيارات في العالم .وقد إستقبل المديةر الةتةنةفةيةذي لشةركةة ريةنةمةيةتةال أرمةيةن
بابيرغر الوفد ورافقه في جولة في المصانع وقدم رؤية مفصّلة حول اإلنتاج المعقد لمكونات وتكنولوجيا المحرك ،وكانت الجولة خاتمة الزيارة الناجحة إلى الوالية.

السياسة األمنية األلمانية في منطقة الشرق األوسط
أصبح العالم العربي يشكل بشكل متزايد أحد أام محاور السياسة األمنية األلةمةانةيةة.
حيث تعمل الجمهورية األلمانية اإلتحادية وبالتعاون مع شركائها في المنطةقةة ةلةى
تقدم الد م من خالل تدريب قوات الشرطة والجيش لمكافحة المنظمةات اإلراةابةيةة
وزيادة اإلستقرار األمني في المناطق المختلفة .كما يشةارك الةجةيةش األلةمةانةي فةي
بعلات األمم المتحدة في دول ملل ليبيا ولبنةان والسةودان واةو ضةو فةي تةحةالةف
القوات الدولية في الحرب ضد منظمة دا ش اإلراابية .إستضافت جمعية الصةداقةة
العربية األلمانية في  ٤٠سبتمر  ٧١٤٠سعادة النائب فريتز فةيةلةغةيةنةتةرو الةمةتةحةدث
باسم سياسة األمن والدفاع في مجمو ة الحزب الديمقراطي اإلشتراكي الةبةرلةمةانةيةة
إللقاء محاضرة كجزء من سلسلة محاضرات جمعيةة الصةداقةة الةعةربةيةة األلةمةانةيةة
"حوار السياسة" ،حيث تحدث سعادة النةائةب حةول "الشةراكةة مةع مةنةطةقةة الشةرق
األوسط وشمال أفريقيا :التحديات والنتائج المترتبة لى السياسة الخارجية واألمنةيةة
األلمانية" ،إضافة إلى مناقشة قضايا السةيةاسةة الةدفةا ةيةة الةحةالةيةة والةتةحةديةات مةع
الحضور .مع تقديم إنطبا اته األخيرة من العراق والةتةي زاراةا مةع وفةد بةرئةاسةة
وزيرة الدفاع األلمانية أورسوال فون دير لين في سبتمبر  ،٧١٤٠وقةد د ةا سةعةادة
النائب إلى مشاركة أقوى أللمانيا في العالم العةربةي .وأشةار إلةى أن أوروبةا ودول
الشرق األوسط وشمال أفريقيا ال يمكن فصلها وأن ألةمةانةيةا لةديةهةا إاةتةمةام حةقةيةقةي
بالتطور اإليجابي في المنطقة.
إلتزام ألمانيا في منطقة الشرق األوسط
تحدث سعادة النائب حول مل الجيش األلماني في مالي والعراق .ففي مارس  ٧١٤٠قرر البوندستاغ األلماني تمديد مل الجيش األلمانةي ضةد دا ةش فةي الةمةنةطةقةة
باإلضافة إلى د م التدريب في العراق لتحقيق اإلستقرار في البالد .وأكد سعادة النائب أن د م قوات البيشمركة الكردية منع سةقةوط مةديةنةة أربةيةل .و ةلةى الةرغةم مةن
التكاليف والمخاطر المرتفعة ،يجب أن يستمر التزام ألمانيا تجاه المنطقة .إضافة إلى ذلك أشار سعادة النائب إلى اإلاتمام الكبير أللمةانةيةا وأوروبةا فةي إسةتةقةرار لةيةبةيةا،
حيث لم يكن اناك بديل لد م الدولة والحكومة الليبية التي شر تها األمم المتحدة لتحقيق دولة قوية من أجل السيطرة الكاملة لى أراضيها .كةمةا وصةف سةعةادة الةنةائةب
تونس بأنها منارة في المنطقة .إذ تعد البالد نموذجا ً يحتذى به ويعتبر إسهاما ً كبيرا في اإلستقرار في المنطقة .لكنها تتعرض أيضةا ً لةتةهةديةدات خةطةيةرة .بةاإلضةافةة إلةى
التعاون في القضايا األمنية ،يجب أيضا ً د م تونس في معالجة المشاكل اإلجتما ية واإلقتصادية العاجلة ملل إرتفاع البطالة بين الشباب.
الدستور كأساس للسياسة األمنية األلمانية
لم تطرق سعادة النائب إلى مسألة ما إذا كان ينبغي أللمانيا المشاركة في ضربة سكرية في حال اإلستخدام العسكري لألسلحة الكيميائية من قةبةل الةنةظةام السةوري فةي
معركة محافظة إدلب .وأشار إلى إن العقوبة ضرورية في حال إستخدام اذه األسلحة ،ولكن يجب أن يتم ذلك لى أساس القانون الدولي .وتةحةدث ضةمةن اةذا السةيةاق
ضد مشاركة ألمانيا في العملية العسكرية ،ذلك أنّ الدستور اليضفي الشر ية لى ملل اذا اإلجراء .ومن أجل المشاركةة األلةمةانةيةة ،يةتةطةلةب ذلةك تةفةويةض مةن األمةم
المتحدة أو حلف الناتو أو اإلتحاد األوروبي .وأشار سعادة النائب إلى أن "ألمانيا لن تكون اناك ،واذا واضح تماماً" ،لكنه يدرك أن حلفاء ألمانيا يريدون بةنةاء سةيةنةاريةو
من خالل مناقشة الضربة العسكرية ضد النظام السوري من أجل منع إستخدام األسلحة الكيميائية ،وأردف بالحديث أن قاب جرائم الحرب يجب أن تةمةارس دائةمةا ً مةن
قبل القضاء .كما تحدث النائب حول موضوع صادرات األسلحة األلمانية إلى المنطقة ،وأشار إلى أنه ال يوافق الرأي القائل بأن ألمانيا تلهب األزمةات والصةرا ةات فةي
المنطقة من خالل صادرات األسلحة ،حيث يتم تصدير االسلحة األلمانية إلى المنطقة بحذر شديد وضمن ظروف محددة .وضمن اذا اإلطار لّةق سةعةادة الةنةائةب ةلةى
الحوار الذي يقوده حلف الناتو حول زيادة اإلنفاق الدفا ي من قبل الدول األ ضاء إلى  ٪٧من إجمالي الناتج المحلي ،واو ما يُطلق ليه "ادف األلنين بةالةمةائةة" ،وأكةد
سعادة النائب لى أامية التأكد من جاازية الجيش األلماني بشكل كامل للقيام بمهامه لى أكمل وجه.

لقاء جمعية الصداقة العربية األلمانية الخاص مع الدكتور مصطفى البرغوثي
كانت التطورات السياسية الةحةالةيةة فةي ةمةلةيةة السةالم فةي الشةرق األوسةط،
ووضع الفلسطينيين في األراضي المحتلة واإلستراتيجيات الدولية لحل الةنةزاع
في الشرق األوسط محور إاتمام مجال مل الجمعية السياسي في  ٧١سبتمبةر
 ،٧١٤٠حيث د ت الجمعية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيةبةرت فةي مةقةر
الجمعية في برلين إلى لقاء خاص مع سةعةادة الةدكةتةور مصةطةفةى الةبةرغةولةي
األمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية "المبادرة" و ضو الةلةجةنةة الةتةنةفةيةذيةة
لمنظمة التحرير الفلسطينية.
خالل اذه اللقةاء نةاقةش الةحةضةور الةوضةع الةحةالةي فةي قةريةة خةان األحةمةر
الفلسطينية التي تواجه خطر اإلخالء والتدمير ،فةيةمةا كةان ةمةل وكةالةة األمةم
المتحدة إلغالة وتشغيل الالجئين الفلسطةيةنةيةيةن فةي الشةرق األوسةط األونةروا
محور آخر للنقاش ،حيث تواجه منظمة اإلغالة مشاكل كبيةرة ،بسةبةب تةوقةف
الد م المالي من الواليات المتحدة لها والتي تد م أكةلةر مةن خةمةسةة مةاليةيةن
فلسطيني بالر اية الطبية والغذائيةة والةتةعةلةيةمةيةة .وقةد خةلةص الةلةقةاء إلةى انّ
الصراع في الشرق األوسط ال يزال يملل أحد أخطر الصرا ات في المنطقة.

جمعية الصداقة العربية األلمانية تستضيف اعضاء من البرلمان العربي
بنا ًء لى د وة جمعية الصداقة العربية األلمانية في العاشةر مةن اكةتةوبةر ٧١٤٠
ناقش العديد من الخبراء من القطا ات العلمية والصحفية ،فضالً ن مةجةلةس إدارة
الجمعية الصداقة العةربةيةة األلةمةانةيةة ،أ ضةاء مةن الةبةرلةمةان الةعةربةي حةول دور
الدبلوماسية البرلمانية في تطوير العالقات األلمانية العربةيةة واألوروبةيةة الةعةربةيةة،
إضافة إلى ذلك ناقش الحضور العديد من الموضو ات ،مةلةل الةمةبةادرات الةرامةيةة
إلى تعزيز مشاركة الشباب في العملية السياسية ،ووضع الالجئين في العالم العربةي
وأوروبا ،فضالً ن التطورات والتحديات الحالية في المنطقة ،وقد أقيم اةذا الةلةقةاء
والحوار مع البرلمانيين العرب بالتعاون ما بين جمعية الصداقة الةعةربةيةة األلةمةانةيةة
وبعلة الدول العربية في برلين .يضةم الةبةرلةمةان الةعةربةي  ٠١نةائةبةا ً مةن مةخةتةلةف
البرلمانات العربية وتأسس ام  ،٧١١٥واو جزء من جامعة الدول العربية ومقةره
في القاارة.
يعمل البرلمان العربي بشكل وليق مةع بةرلةمةانةات الةدول الةعةربةيةة ويةحةافةظ ةلةى
القات جيدة مع المؤسسات البرلمانية في أوروبا والعالم ،وتتةنةاول لةجةنةه األربةعةة
الدائمة القضايا الرئيسية للسياسة الخارجية واألمنية وتعزيز الةتةكةامةل الةعةربةي فةي
القطا ات اإلقتصادية والسياسية والقانونية والتعليةمةيةة والةلةقةافةيةة ،وقةد ضة ّم الةوفةد
البرلماني العربي الزائر كل من سعاد الدكتور أحمد مشرقي رئيةس لةجةنةة الشةؤون
الخارجية والسياسية واألمن القومي في البرلمان العربي و ضو البرلمان التونسي و بد هللا السعدون ضو البرلمان العربي ورئيس لجنة السالمة الوطنةيةة فةي مةجةلةس
الشورى السعودي و الء ابد ضو برلمان العربي ورئيس لجنة حقوق اإلنسان في البرلمان المصري ،كما شارك في الحضور والنقاش كل من سعادة السةفةيةر طةالل
األمين سفير بعلة جامعة الدول العربية في برلين وسعادة الدكتور بدر بد العاطي سفير جمهورية مصر العربية في برلين.

وفد من المجلس البلدي المركزي القطري في زيارة إلى مدينة برلين
في  ٧٠و  ٠١اكتوبر  ٧١٤٠زار وفد مةن الةمةجةلةس الةبةلةدي الةمةركةزي الةقةطةري
برئاسة السيد حمد لحدان لي أبو حمور المهندي نائب رئةيةس الةمةجةلةس الةبةلةدي،
مدينة برلين .نظمت اذه الزيارة بالتعاون والتنسيق ما بةيةن السةفةارة الةقةطةريةة فةي
برلين وجمعية الصداقة العربية األلمانية.
بعد زيارة االمير القطري الشيخ تميم بن حمد آلــ لاني إلى المانيا ينظر إلى تعةمةيةق
العالقات بين المانيا وقطر لى مختلف الصعد والمستويات بشةكةل مةعةمةق وجةدّي،
حيث جاءت زيارة وفد المجلس البلدي لالطالع ن قرب لى التةجةربةة األلةمةانةيةة
في مجال تنظيم نهائيات كأس العالم ،وال سيما أن نهائيات كأس العةالةم ةام ٧١٧٧
سوف تقام في مدينة الدوحة اصمة قطر؛ لذا يرغب الةوفةد الةزائةر اإلطةالع ةلةى
الخبرات األلمانية فةي مةجةال الةبةنةيةة الةتةحةتةيةة مةلةل الةنةقةل وأنةظةمةة الةمةواصةالت
واإلبتكارات المختلفة في مجال المدينة الذكية والقضايا البيئية ذات الصلة والمنةاطةق
الخضراء الترفيهية .كما يعقد الوفد العديةد مةن الةلةقةاءات مةع الةعةديةد مةن الةخةبةراء
والمهتمين في المجاالت المختلفة.
بدأت زيارة الوفد إلى برلين من خالل جولة حصرية للضيوف فةي حةدائةق الةعةالةم
حيث اطلع الوفد لى تجربة مدينة برلين في تطبيق المفهةوم الةهةنةدسةي الةمةعةمةاري
للبستنه والمناظر الطبيعية وخلق مناطق خضراء في برلين وقد ابدى الوفد ااتماما ملحوظا بهذا المفهوم الفريد والسيما في اوروبا والذي يقدم فن الحدائق من مخةتةلةف
البلدان والقارات بمفهوم صري مميز ،تبع ذلك حفل استقبال الوفد أقيم في البيت االحمر التابع لمدينة برلين ،حيث رحّب السيد توماس بروبستل رئةيةس الةبةروتةوكةول
لمدينة برلين ورئيس إدارة البروتوكول والشؤون الدولية بالوفد ،كما أقام سعادة السفير القطري في برلين الشيخ سعود بن بد الرحمن آلـ لاني حفل شاء مةمةيةز ةلةى
شرف الضيوف وتمكن الوفد من خالله من اغتنام الفرصة للتواصل والتعرف لى العديد من ممللي المؤسسات السياسية واإل المية واال مال واللقافه وغيراا.
خالل اليوم اللاني من الزيارة استطاع الوفد التعرف ن قرب لى مدينة برلين واالبتكارات واالستلمارات القائمة فيها ،فقد استقبل رئيس مجلس إدارة منتةدى الةطةاقةة
األوروبي راينهارد مولر الوفد الزائر في مقر المنتدى في حي شونبيرغ في منطقة تمبلهوف ــ شونبيرغ وتعد منطقة المنتدىةوالةبةالةغ مسةاحةتةهةا  5,٥اةكةتةار مةن أاةم
المناطق لتحويل الطاقة وموقع مميز للشركات في مجال الطاقة واإلستدامة والتنقل ،ومنذ انشاء الموقع ام  ٧١١٠تمكنت العديد مةن الشةركةات مةن تةطةويةر أ ةمةالةهةا
وأصبح الموقع نقطة اتصال وليقة ونشطة للعديد من الشركات العالمية والمؤسسات الناشئة والمؤسسات البحلية والتعلةيةمةيةة والةتةي تةعةمةل فةي مةجةال الةحةلةول الةذكةيةة
المستقبلية.
كانت الموضو ات الرئيسية لزيارة الوفد إلى منطقة المنتدى االوروبي للطاقة اي توليد الطاقة من المصادر المتجددة والنقةل الةكةهةربةائةي والسةيةمةا السةيةارات الةذكةيةة
والكهربائية.
في نهاية زيارة منطقة المنتدى االوروبي للطاقة  ،اطلع الوفد لى رض حول القيادة اآللية والمستقبلية للمركبات الكهربائية والمشروع التجريبي للحةافةلةة الةمةكةوكةيةة
المستقبلية في منطقة انزون واو مركز االبتكار للتنقل والتغيير االجتما ي .في نهاية حفل الغداء قدم سعادة سفير القطري الشيخ سعود بن بدالرحمن آلـة لةانةي بةيةت
اللقافة العربي في برلين ( ديوان).
في النهاية زار الوفد ضو جمعية الصداقة العربية األلمانية “الشريك البرليني لالقتصاد والتكنولوجيا” حيث استقبل الوفد مدير المشروع السيد كريستيان تريشيةل وقةدم
له العديد من المعلومات القيمة حول برلين كموقع مميز ودينامكي وسريع النمو للتجارة ومدينة جذابة للمختلف فروع العلوم واستضافة االحداث الرياضية الدولية.

السياسة الخارجية التونسية منذ الربيع العربي
مضى لى ملية التحول الديموقراطي في تونس أكلةر مةن  2ا ةوام واةو األمةر
المالحظ لى السياسة الخارجية التونسية والتي شهدت تطورا ملحوظةا مةع الةعةديةد
من الدول المختلفة والسيما المانيا حيث شهدت العالقات التةونسةيةة األلةمةانةيةة ةلةى
مختلف المستويات تطورا وتحسنا مةنةذ ذلةك الةحةيةن قةامةت الةمةجةمةو ةة األلةمةانةيةة
التونيسية (مجمو ة البحث تونس في المرحلة االنةتةقةالةيةة ) بةبةحةث الةتةغةيةرات فةي
السياسة الخارجية التونسية و القتها مع المانيا وشركائها الدوليين.
نظمت جمعية الصداقة العربية األلمانةيةة فةي  0نةوفةمةبةر  8102بةالةتةعةاون مةع
كرسي السياسة الدولية في جامةعةة بةاسةاو حةلةقةة نةقةاش تةحةت ةنةوان "األصةدقةاء
القدامى الجدد العالقات الدولية التونسية منذ الربيع العةربةي" حةيةث نةوقشةت نةتةائةج
الدراسة التي صدرت حديلا لهذه المجمو ة البحلية حول اذا الةمةوضةوع ،افةتةتةحةت
ورشة العمل من خالل كلمة ترحيبية لمدير الجمعية الةتةنةفةيةذي والةتةي رحةب بةهةا
بالضيوف الكرام وبسعادة مبعوث السفارة التونيسة في برلين إيمان لعجةيةلةي والةتةي
شكرت بدوراا جمعية الصداقة العربية األلمانية لى التنظيم و لى إتاحة الةفةرصةة
للجمهور لإلطالع لى السياسة الخارجية التونيسية منذ الربيع العربي كان متحةدلةو
االمسية كال من كالرينا ماكالرين الباحلة فةي جةامةعةة بةاسةاو ومةنةسةقةة الةمةشةروع
والدكتور إدموند راتكا المتحدث فةي فةريةق الشةرق األوسةط وشةمةال أفةريةقةيةا فةي
مؤسسة كونراد أديناور  ،واألستاذ بيرنهارد ستال  ،أستاذ السياسة الدولية في جامعة باساو ورئيس مشروع البحث .فيما قام السيد مصطفى السعيد ضةو مةجةلةس ادارة
الجمعية بإدارة النقاش واوضح منذ البداية بأن العالقات التونيسية األلمانية قد شهدت تغيرا منذ بداية الربيع العربي.
لقد وجدنا األساس
في بداية ورشة العمل قدمت الباحلة كالرينا ماكالرين نبذه مفصلة ن المشروع البحلي وأادافه وأشارت إلى ان المشروع الدولي (تونس في مرحلة انتقالية ) قد اجةري
من خالل باحلين تونيسين والمان وقام لى دراسة التطورات في السياسة الدولية التونسية وكذلك السياسة االوروبةيةة فةي مةنةطةقةة الشةرق االوسةط مةنةذ االضةطةرابةات
السياسية في المنطقة ،تم د م المشروع من قبل وزارة الخارجية األلمانية ومؤسسة التبادل اللقافي االلماني .تةجةدر االشةارة إلةى أنةه وضةمةن اطةار االبةحةاث الةخةاصةة
والعلوم السياسية لم يكن اناك سوى دد قليل من الدراسات حول السياسة الخارجية التونيسية لذا فإن المشروع ( تونس في مرحلة انتقالية ) قد اوجد اساسا وبدايةة مةلةل
اذا النوع من الدراسات .يهدف المشروع إلى تقديم رؤيا ميقة وواضحة للعالقات الدولية ولدول شمال افريقيا وا ادة تعريف الهوية التونيسية بعد الربيع العربي.
من التعاون الالمبالي إلى الصداقة السياسية
وصف الدكتور ادموند راتكا الربيع العربي بأنه حدث ا اد خلط االوراق في المنطقة وان العالقات اللنائية األلمانية التونيسية قبل ام  8100كةانةت ةالقةات تةعةاونةيةة
غير مبالية إلى حد كبير في ذات الوقت أشار إلى انه بعد بدء اإلحتجاجات السياسية ا ترفت ألمانيا بان السياسات السابقة قد فشلت فةي الةمةنةطةقةة وان تةونةس يةمةكةن ان
تعمل كشريك اام ومستدام للسياسة الخارجية األلمانية.
بعد اللورة تطورت الشراكة السياسية والصداقة بين البلدين ود مت المانيا ووزارة الخارجية األلمانية ملية التحول الديموقراطي في البالد فةي سةيةاق شةراكةة الةتةحةول
في تونس واشار الدكتور ادموند راتكا إلى ان التعاون التونيسي االلماني قد تعمق وتتطور بشكل ملحوظ بعد اللورة اذ قام وزير الخارجية األلمةانةيةة انةذاك السةيةد جةيةدو
فيسترفيله بزيارة تونس ود م ملية االنتقال السياسي الديموقراطي في البالد منذ بدايته،
واشار االستاذ بيرنهارد شتال إلى ان تونس في هد لي كانت لى القات سياسية قوية مع فرنسا حيث حافظت النخبة السياسية الفرنسية لةى اتصةاالت ولةيةقةة مةع
النظام انذاك و لى العكس من المانيا كانت دول المغرب العربي محورا ااما للسياسة الفرنسية الخارجية حتى قبل الربيع العربي وفي الةمةقةابةل لةم تةلةعةب الةمةانةيةا دورا
مهما في السياسة الخارجية للمنطقة ،ومن خالل موضوع الهجرة واالندماج اصبحت اذه الدول ضمن ااتمامات السيةاسةة األلةمةانةيةة واشةار إلةى ان اةنةاك تشةارك فةي
الماضي السياسي االلماني التونيسي وحذر من اتجاه الحالي المتملل بالنظر إلى المنطقة من المنظور السياسي االمني واو االمر السائد قبل ام 8100
الصعوبات االقتصادية في تونس
تبين في ضوء الحوار والنقاش ان تونس بالرغم من التحول الديموقراطي القائم اناك تواجه مشكلة اقتصادية كبرى ويظهر ذلةك مةن خةالل ةدم الةرضةى بةيةن اجةزاء
كبيرة من السكان.
بناءا لى ذلك فقد اشار الدكتور ادموند راتكا إلى ان االستبيان االخير يوضح ان العديد من الناس يقيمون وضعهم االقتصادي الحالي بأسوء مما كان لةيةه قةبةل الةلةورة
والسيما في المناطق النائية والتي تعاني من نقص في فرص العمل والخدمات لى كس المدن التي تشهد اغلب مليات التحول لذا يجب ايجاد آلية لتحقيق التوازن فةي
الفرص وفي دم المساواة بين المدن والمناطق النائية تبع حديث الخبراء حوار ونقاش بين المتحدلين والجمهور تخلله العديد من الةطةروحةات واالجةابةات ةن االسةئةلةة
المختلفة.
تم اطالق المشروع البحلي الدولي والمتعدد التخصصات "تونس في مرحلة انتقالية" في ام  8102من قبل األستاذ الدكتور بيةرنةهةارد شةتةال والةدكةتةور إدمةونةد رتةكةا
بالتعاون مع خمس جامعات تونسية .تحت إشراف استاذ السياسة الدولية في جامعة باساو ،تم تنفيذ المشروع من قبل النين من المنسقين األلمان والةمةنةسةقةيةن الةتةونسةيةيةن
حتى اكتمال المشروع في يونيو  .8100قامت المجمو ة البحلية األلمانية التونسية بتحليل التطورات في السياسة الدولية في تةونةس والسةيةاسةة األوروبةيةة فةي مةنةطةقةة
الشرق األوسط منذ بداية الربيع العربي .نشرت نتائج البحث في ام  8102في سلسلة "دراسات روتليدج في الشرق األوسةط الةدمةقةرطةة والةحةكةومةة "تةحةت ةنةوان"
العالقات الدولية التونسية منذ الربيع العربي".

الحوارالمفتوح حول المسح العاشر للشباب العربي
يملل الشباب الذين تقل أ مارام ن  82امًا أكبر مجمو ة ديموغرافية فةي الةعةالةم
العربي ،مما يملل إمكانيات اائلة للتنمية المستقبلية للمنطقة ،كما يملل تحديات كةبةيةرة
للحكومات وصانعي القرار .لقد حددت دراسة "مسح الشباب العربي" التي تةنةشةراةا
وكالة أصداء بيرسون مارستيلر بشكل سنوياً ،وتهدف إلةى تصةويةر آمةال ومةخةاوف
المرااقين وأادافهم وحاالتهم وحالتهم النفسية وتقييم تجاربهم فيما تبةقةى الةرغةبةة فةي
معيشة افضل ومستقرة وفرص التنمية االقتصادية في مقدمة التطلعات.
بمناسبة إصدار االستبيان الخاص بالمسح العاشر للشباب الةعةربةي ،نةظةمةت جةمةعةيةة
الصداقة العربية األلمانية بالتعاون مع وكالة أصداء بيرسون مارستيلر وسةفةارة دولةة
اإلمارات العربية المتحدة حلقة نقاش تحت نوان "االستلمار في الشةبةاب الةعةربةي -
تعزيز القيادة المسؤولة" في  0نوفمبر  8102في مقر سفارة دولة االمارات العربةيةة
المتحدة في برلين .وقد شارك في اذه الحلقة الةعةديةد مةن الةخةبةراء والةمةهةتةمةيةن فةي
الموضوع كان منهم المسؤول ن الةتةقةريةر سةونةيةل جةون وسةفةيةر دولةة االمةارات
العربية في المانيا سعادة السةيةد ةلةي احةمةد و ضةو الةبةرلةمةان االلةمةانةي الةكةسةنةدر
رضوان ،وسيدة اال مال إليسا فريحة ،والذين استعةرضةو ونةاقشةو نةتةائةج الةتةقةريةر
باإلضافة إلى فرص ومخاطر التكوين الديموغرافي في المنطقة .وقد أدير اذا الةلةقةاء
من قبل السيد سانتو بانو المدير االداري في مؤسسة بيرسون كون وولف.
التوق إلى االستقرار واألمن واالزدهار
بعد الكلمة الترحيبية من را ي االمسية سعادة السيد لي أحمد ونائب رئيس الجمعية السيد حسام معروف قدم السيد سونيل جون النتائج االولية للمسح الةعةاشةر لةلةشةبةاب
العربي واستعرض االحداث المختلفة منذ المسح االول والذي اجري ام  8112وتضمن ذلك الربيع العربي وقيام الدولة االسالمية وسقوطها ،واشار إلى انه ال يةنةبةغةي
ان ينظر إلى الشباب العربي في اي ظرف من الظروف ككتلة واحدة بل اكدت الدراسة وجود اختالف اقليمي في ذلك سنة تلو االخرى.
لذلك يميز التقرير بين لالث مناطق جغرافية مختلفة :منطقة الخليج ،وبالد الشام وشمال أفريقيا .ففي حين أن التوقعات العامة للمستقبل في بالد الشام تتجه نحةو السةلةبةيةة
إلى حد ما  ،فإن التوقعات في منطقة الخليج تشير إلى كس ذلك.
اما فيما يتعلق في التقرير الحالي ،فقد أجريت المقابالت الخاصة بالمسح مع  2511من  00دولة مختلفة ،تتراوح أ مارام بين  02و  82اما .وبالنظةر إلةى الةعةشةر
سنوات المقبلة ،أشار جون إلى أن التركيز كان لى الرغبة في االستقرار واألمن والتعليم الجيد والوظائف ذات األجور الجيد  ،في حين كان اإلرااب والبطالة والةفةسةاد
ام االاتمامات الرئيسية .ومن الجدير بالذكر أن الدين كان او العنصر األساسي في اويته الشخصية بالنسبة للغالبية العظمى من المجيةبةيةن ةلةى االسةتةبةيةان وفةي ذات
الوقت اناك ا تقاد أن الدين يلعب دورا اجتما يا أكلر من الالزم.
اإلمارات العربية المتحدة كنموذج رائد؟
بشكل مكرر يتم اال تراف بدولة اإلمارات العربية المتحدة كدولة رائدة في المنطقة ،حيث توفر فرصًا كبيرة للةتةطةويةر الةمةهةنةي واالزداةار االقةتةصةادي ،وخةاصةة فةي
القطاع الخاص .سعادة السيد لي األحمد أوضح بأنه لى الرغم من التميز الذي تشهده االمارات من الداخل والنمو السريع اال ان اذا التطةور مةنةذ السةبةعةيةنةات الةقةرن
الماضي لم يكن ممكن بدون مسا دات خارجية ،كما أشار إلى االستلمارات الضخمة في التعليم والبنية التحتية ،فضالً ن الةتةحةرر االقةتةصةادي والةتةحةسةيةن الةمةسةتةمةر
للقطاع الخاص كقوى دافعة رئيسية للنمو والتطور.
الحوسبة والتكنولوجيا وروح المبادرة كفرصة
باإلضافة إلى ذلك  ،تسلط الدراسة الضوء لى األلر المتزايد باستمرار للحوسبة والتكنولوجيا واذا ما تراه سيدة اال مال اليسا فريحة  ،والتي ادت إلى االمةارات بةعةد
دراستها في باريس لتأسيس برنامجها االستلماري " نساء" .ترى السيدة اليسا فريحة أن الحوسبة وروح المبادرة المتزايدة أكبر فرصة للشباب الةعةربةي لةلةتةواصةل ةلةى
المستوى اإلقليمي والعالمي ولتطوير أفكار جديدة  ،فضال ن الحصول لى رأس المال الالزم لتنفيذ المشاريع .غير أنه من المهم لى وجه الخصوص في اذا الصةدد
جعل اإلجراءات البيروقراطية أقل تعقيدا والحد من القوالب النمطية المتصلة باالجيال .وكما او معروف فاالباء يتمنون البنائهةم الةوظةائةف الةحةكةومةيةة الةدائةمةة (األمةن
الوظيفي) فيما يعني االستلمار المخاطرة .ومع ذلك فإن نجاح الشركات الناشئة ملل شبكة النقل "كريم" أصبح نموذجً ا يحتذى به.
السالم كمطلب أساسي لألمن واالزدهار
قدم السيد ألكسندر رضوان ،ضو البرلمان األلماني ،تفسيرا لسبب استمرار شعبية ألمانيا في العالم العربي ذلك أن ألمانيا لى كس الدول الصنا ية األخرى ،لةم يةكةن
لديها ماضي استعماري في الشرق األوسط  ،ولديها بشكل ام انخراط سياسي أقل في المنطقة ،لى كس الحال مع بعض الدول ملل الواليات المتحدة أو فرنسا.
في حين أن التركيبة الديمغرافية لديها إمكانات كبيرة بال شك ،إال أن السالم ال يزال او المفتاح النتعاش االقتصادي المحتمل ،ومع ذلك ال يزال اذا أبعد مةا يةكةون ةن
الحالة ،وقد تراجع األمن واالستقرار في اآلونة األخيرة في أجزاء من المنطقة .ضمن اذا السياق ،فأنه من المهم أيضًا تعزيز المشاركة السياسية .اضافة إلةى ذلةك فةأنةه
من المهم أللمانيا تعزيز التنمية في الدول العربية لى المستوى السياسي األمني واالقتصادي.

المقاربات لتحقيق االستقرار في منطقة الشرق األوسط
تشكل الصرا ات المعقدة والمتعددة األقطاب في العالم الةعةربةي تةحةديةات رئةيةسةيةة
للسياسة الخارجية األلمانية واالوروبية .في الوقت ذاته  ،يتغير اإلطةار الةتةنةظةيةمةي
الجيوسياسي في المنطقة ألسباب دة من اامها إ ادة تةوجةيةه السةيةاسةة الةخةارجةيةة
للواليات المتحدة االمريكية والحضور النشط لةلةجةهةات الةفةا ةلةة ذات الةنةفةوذ مةلةل
روسيا و إيران.
بنا ًء لى اذه االراء د ت جمعية الصداقة العربةيةة األلةمةانةيةة وضةمةن سةلةسةلةة
محاضراتها "حوار السياسة" في  ٧٤نوفمبر  ٧١٤٠إلى محاضرة لسةعةادة الةنةائةب
يورغن اارت ،المتحدث باسم السياسة الخارجية للمجةمةو ةة الةبةرلةمةانةيةة لةحةزب
االتحاد الديمقراطي المسيحي /االتحاد االجتما ي المسيحي بةواليةة بةافةاريةا تةحةت
نوان "قوس االزمات منطةقةة الشةرق االوسةط الةمةقةاربةات األلةمةانةي واألوروبةي
لتحقيق االستقرار في المنطقة" .وقد تمحور الحديث والنقاش خالل اذه المةحةاضةرة
حول استراتيجيات الحكومة االتةحةاديةة واالتةحةاد األوروبةي الحةتةواء الصةرا ةات
اإلقليمية والوطنية في الشرق األوسط.
بعد الترحيب بالمحاضر والضيوف الكرام من قبل السيد بةيةورن اةنةريةش ،الةمةديةر
التنفيذي لجمعية الصداقة العربية األلمانية ،اشار المةتةحةدث الةى مةدى الةتةعةقةيةد فةي
المنطقة ،بمقارنته مع مناطق اخرى ملل االتحاد االوروبي حيث التقى نظامان سياسيان وأيديولوجيان ،يتميز العالم العربي بمجمو ة مةتةنةو ةة مةن األنةظةمةة السةيةاسةيةة
وأشكال الحكم المختلفة .باإلضافة إلى ذلك ،فإن النزا ات بين الطوائف اي دافع قوي للتوترات والعنف.
الوضع في سوريا والدول المجاورة
في القمة التي قدت في اسطنبول في نهاية اكتوبر  ٧١٤٠حول سوريا تحدث رؤساء حكومات ألمانيا وفرنسا وروسيا وتركيا حول احيةاء ةمةلةيةة السةالم فةي سةوريةا،
وضمن اذا االطار اشار المتحدث الى ان روسيا لم تغتنم الفرصة آنذاك بان تكون نصر محايد في ايطار ملية السالم في الحرب الدائرة اناك .وإنةه مةن الضةروري
أن يقوم الرئيس الروسي باستخدام نفوذه االن إلقناع النظام السوري بالتحرك بهذا االتجاه وكان من الضروري واإليجابي الحفاظ لى وفق اطالق النار بمحةافةظةة ادلةب
بعد اذه القمة .كما أكد في الوقت نفسه لى اامية ا طاء دور مركزي لألمم المتحدة في ملية السالم في سوريا وتحدث ن تفويض قوي في اةذا السةيةاق واشةار الةى
انه ال يمكن التوصل الى حل سياسي اال من خالل ملية سياسية شاملة وانه من الضروري ان تقوم الحكومة السورية باصدار قانون يتضمن ادراج الالجئيةن بةالسةر ةة
الممكنة ودون ذلك لن تكون ملية السالم ناجحة او لها فرص للنجاح ،كما أكد لى ضرورة ان توفر المانيا واالتحاد االوربي د ما ً ماليا ً ضخمةا ً ال ةادة ا ةمةار الةبةالد
واكد لى اامية أن يقوم المجتمع الدولي با طاء اولوية أل مال ا ادة اال مار في سوريا.
جنبا الى جنب زار يورغن اارت مع المسشارة االلمانيا انجليكا ميركل االردن ولبنان في يونيو حيث اطلع خالل الزيارة لى وضع الةالجةئةيةن ةلةى االرض فةي اةذه
الدول .اال انه من المهم المالحظة ان معظم الالجئين بقوا في منطقة الشرق االوسط.
ومنذ بداية القتال في سوريا استقبلت الدول المجاورة دد كبير من الالجئين بدوراا تقدم المانيا مسا دات انسانية بهذا االطار لد م الدول المستةضةيةفةه لةلةالجةئةيةن وكةان
ذلك احد االاداف والشواغر المهمة للجمهورية االلمانيه من اجل تد يم الدول المجاورة وتقديم الد م للسكان والر اية للالجئيين
التأثير االيراني في المنطقة
اوضح المتحدث في السياسة الخارجية في المجمو ة البرلمانية لحزب االتحاد الديمقراطي المسيحي ان العديد من الدول العربية تةعةتةبةر السةيةاسةة الةخةارجةيةة االيةرانةيةة
تهديدا لها حيث تعمل ايران لى توسيع نفوذاا في المنطقة بشكل مستمر ومع ذلك كان من الصواب التمسةك بةاالتةفةاق الةنةووي والةذي كةان مةن شةأنةه ان يةمةنةع بةنةاء
ترسانتها النووية لكنه لم يحل مشكلة السياسة الخارجية التوسيعية للبالد وتهديد برنامجها الصاروخي .و لى الرغم من الغاء خطة العمل الشامل المشترك بيةن الةواليةات
المتحدة االمريكية وتطبق العقوبات االقتصادية لى ايران فان المانيا تتمسك باالتفاق ،وقد تألرت العالقات االقتصادية بين المانيا وايران بشدة من جراء تحول السةيةاسةة
االمريكية بهذا االطار وانه يتعين لى الشركات االلمانية التي لديها انشطة تجارية في الواليات المتحدة االمرييكية التخلي ن العالقات التجارية مع ايةران ،واشةار الةى
ان طرق الحفاظ لى االتفاق محدودة.
في الختام ذكر اارت انه يجب لى المانيا ان تحاول تهدئة النقاط الساخنة في المنطقة وانه من المهم تحليل كل صراع لى حدى وبشكل مفصل.

مجال التعاون اإلقتصادي
يهدف مجال التعاون االقتصادي إلى د م العالقات اإلقتصادية األلمانية العربية مما يساام في تطوير المنطقة اقتصادياً ،وتعد جمعية الصداقة األلمانيةة الةعةربةيةة حةلةقةة
وصل بين قطا ي السياسة واالقتصاد في ألمانيا من جهة وبين البلدان العربية من جهة أخرى ،وتتولّى الجمعية تةنةظةيةم الةلةقةاءات الةهةادفةة ،وتةقةديةم الةمةعةلةومةات ةن
التطورات االقتصادية ،فضالً ن األنظمة المالية وإمكانيات التمويل ،كما تتولّى جمعية الصداقة العربية األلمانية تنظيم رحالت لوفود إقتصةاديةة ألةمةانةيةة إلةى الةبةلةدان
العربية مما يسهم في بناء اتصال مباشر مع أصحاب القرار في تلك البلدان

أشكال التواصل مجال التعاون اإلقتصادي
سلسلة محاضرات جمعية الصداقة العربية األلمانية "االقتصاد تحت المجهر"
تهدف سلسلة محاضرات جمعية الصداقة العربية األلمانية الجةديةدة "االقةتةصةاد تةحةت الةمةجةهةر" ،إلةى الةقةاء الضةوء ةلةى السةيةاسةات
االقتصادية وال سيما القضايا االجتما ية واالقتصادية للعالقات األلمانية العربية واالاتمامات والمصالح التجارية المشتركة ،فضةالً ةن
التطورات االقتصادية في الدول العربية

تنظيم رحالت الوفود االقتصادية
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

المؤتمرات االستثمارية والندوات
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

النشاطات والفعاليات في 8102
فيما يلي تجدون قائمة نشاطات وفعاليات الجمعية في مجال التعاون االقتصادي منذ االجتماع الذي أقيم العام الماضي أل ضةاء جةمةعةيةة الصةداقةة الةعةربةيةة األلةمةانةيةة.
تقارير مفصلة حول نشاطات اذا المجال تجدونها في موقع الجمعية اإللكتروني لى اإلنترنيت www.dafg.eu

إدراة المياه في سلسلة محاضرات جمعية الصداقة العربية األلمانية "اإلقتصاد
تضم منطقة الشرق األوسط  %٢من سكان العالم والذين يحصلون لةى أقةل مةن
 %٧من موارد المياه العذبة في العالم و ليه فإن ندرة المياه الشديدة الناجةمةة ةن
ذلك تشكل تحديا ً سواء داخل المنطقة أو خارجها ،والتي كليراً ما تةكةون أاةمةيةتةهةا
وتعقيداا محط مختلف وجهات النظر ومحوراً للعةديةد مةن الةنةاقشةات .وإنةه مةن
الحاجة الملحة إيجاد حلول وتنمية مستدامة لهذه المشكلة والتي تةعةزى فةي الةمةقةام
األول إلى الظروف المناخية القاسية ،إضافة إلى قود من سوء اإلدارة السياسيةة،
ونقص البنية التحتية األساسية ،وغياب الو ي لدى السكةان حةول اةذه الةمةشةكةلةة.
و لى الرغم من أن انالك العديد من الحلول المحتةمةلةة والةتةكةنةولةوجةيةات ،إال ّ أن
اناك نقصا ً في التنمية المستدامة ،وفقا ً للدبلوماسيةة إنةجةلةي بةوتةنةر والةتةي قةدمةت
محاضرتها تحت نوان "أمللة لى إدارة المياه والصرف الصحي المستدامة فةي
المناطق القاحلةة فةي الةعةالةم الةعةربةي" فةي  ٤١فةبةرايةر  ٧١٤١ضةمةن سةلةسةلةة
محاضرات جمعية الصداقة العربية األلمانية "اإلقتصاد تحت الةمةجةهةر" فةي مةقةر
الجمعية .فقد أشارت بوتنر إلى أن مشكلة المياه في الشرق األوسط تعد واحدة مةن
المشكالت المعقدة والتي تكمن في الوقع في منطقة مناخية قةاحةلةة فةي كةلةيةر مةن
األحيان وما يصاحبه من تبخر وتاكل ور ي جائر بسبب إستراتةيةجةيةات زرا ةيةة
نادراً ما تكون غير مستدامة ،وخصخصة قطاع المياه ،فضالً ن تقصير الحكومات في إيجاد البنية التحتية المطلوبة والمناسبة ،إضةافةة إلةى إرتةفةاع إسةتةهةالك الةمةيةاه.
وتبلغ حصة المياه الصالحة للشرب من إحتياطيات المياه القائمة حاليا ً ما يقارب  ،% ٤١في حين يستخدم مةا بةيةن  %٢١إلةى  ٠١فةي الةقةطةاع الةزرا ةي .وقةد أدت
الظروف المناخية الشديدة في السنوات األخيرة إلى تفاقم المشكلة.
باإلضافة إلى التطورات الطويلة األمد ملل إرتفاع دد السكان ،والنهوض بالتصنيع والتحضر ،فضال ن تغير سلوك المستهلك ،و مليةات الةخةصةخةصةة ،وزيةادة قةوة
الشركات العالمية ،والتي لعبت دوراً بارزاً في زيادة أسعار المياه والناقص العام في اذا القطاع .كما تحدلت بوتنر حول بعض المشرو ات والتكنولوجيا المختةلةفةة فةي
مجال إدارة المياه ،حيث أشارت إلى مشروع "نزل فينان البيئي" في وادي ضانا في جنوبي األردن .ومركز دبي لألراضي الرطبة ومركز الحفية لصون البيئة الجةبةلةيةة
بالشارقة في اإلمارات العربية المتحدة وإستخدام الطاقة الشمسية في الواحات البحرية في مصر.
إجماالً إنه لمن المهم تهيئة الظروف المناسبة والسيما لى المستوى السياسي لتنفيذ تنمية مستدامة وإدارة ناجحة لقضية المياه واإلاتمام باالمركزية الطاقة المتجةددة مةن
أجل اإلستجابة لزيادة الطلب في اذا القطاع وسد النقص الحاصل فيه .وبالنظر إلى تنوع نماذج الحلول القائمة ،فمن الممكن تماما ً مواجةهةة الةتةحةديةات الةمةخةتةلةفةة ةلةى
المدى الطويل .و الوة لى ذلك ،ينبغي إ تبار التعليم والتو ية من خالل التعليم أولوية من أجل الحد من إستهالك المياه لى المدى الطويل .وال يةمةكةن تةحةقةيةق ذلةك
إال من خالل التعاون الوليق بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
تبع المحاضرة نقاش ملمر وب ّناء بين الحضور والمحاضرة ،حيث تناول النقاش العديد من الموضو ات ،بما في ذلك مسألة كيفية التعامل مع المياه كسلعة لةلةصةالةح ةام
أو كسلعة تجارية ،وفي حين أكدت بوتنر مرة أخرى لى واقب خصخصة قطاع المياه لى وجه الخصوص ،إتفق العديد من الحضور لى أنةه ال يةمةكةن الةتةوصةل
إلى حل مناسب إال من خالل التوازن الضروري بين مشاركة الحكومة والجهات الفا لة في القطاع الخاص .ومع ذلك فبدون المشاركة النشطة لةمةسةتةهةلةكةي الةمةيةاه ،ال
يمكن تصور أي تغيير لهذه المشكلة.

الفرص اإلقتصادية في اإلمارات و ُعمان
د ت جمعية الصداقة العربية اإللمانية بالتعاون مةع وزارة الشةؤون اإلقةتةصةاديةة
واإل الم والطاقة والتكنولوجيا في والية بافاريا في ٤٠شباط  /فبراير  ٧١٤٠إلةى
فعالية معلوماتية إ المية في مدينة ميونيخ حول منطقة الخليج وال سيما اإلمةارات
العربية المتحدة وسلطنة ُمان .ولقد أكد العدد الكبير للمشاركين في اذه الةفةعةالةيةة
لى اإلاتمام الكبير الذي يبديه اإلقتصةاد األلةمةانةي فةي الةمةنةطةقةة وخةاصةة دولةة
اإلمارات العربية المتحدة وسلطنة ُمان .فضالً ن المشاركة الكبيرة في الةزيةارة
للوفد اإلقتصادي والتجاري الذي تنظمه جمعية الصداقة العربية األلمةانةيةة ووزارة
الشؤون اإلقتصادية البافارية في بداية شهر مايو والذي حُجز بالكامل.
رحب ماركوس إيدير نائب رئيس قسم "األ مال الدولةيةة والصةنةا ةة" فةي وزارة
الشؤون اإلقتصادية البافارية بالضيةوف والةمةتةحةدلةيةن ،وشةكةر جةمةعةيةة الصةداقةة
العربية األلمانية لى المبادرة للقيام بتنظيم زيارة الوفد والتي تعد الزيةارة الةلةالةلةة
المشتركة ،حيث كانت الزيارات السابقة إلى مصر وتونس في ةام  ،٧١٤٢كةمةا
شكر الجمعية لى تنظيم اذه الفعالية المعلوماتية .و بّر األستاذ الدكتور راندولةف
رودنستوك ،نائب رئيس جمعية الصداقة العربية األلمانية ووزير الدولة السيد فرانز جوزيف رئيسا الوفد لى سعادتهما بةهةذه الةفةعةالةيةة الةمةعةلةومةاتةيةة و ةلةى الةتةعةاون
المشترك بين الطرفين .وشدد األستاذ رودنستوك لى أن العالقات التجارية واإلقتصادية تساام بشكل فعال ومميز في إيجاد القات وتواصل بين البلديةن ،واةو األمةر
الذي يؤدي إلى إيجاد تبادل حيوي وتعميق وزيادة التواصل وخدمة المصالح المشتركة لكال الطرفين .ومن اذا المنطلق تعمل جمعية الصداقة العةربةيةة األلةمةانةيةة ضةمةن
مجال ملها التعاون اإلقتصادي ،إضافة إلى مجاالت أ مالها األخرى (السياسية واللقافية والتعليم والعلوم ،واإل الم واإلتصال) إلى تعميق وتعزيز ومةد وإيةجةاد جسةور
مستدامة وشاملة للعالقات األلمانية العربية.
في بداية اللقاء قدّم ضو مجلس إدارة جمعية الصداقة العربية األلمانية األستاذ الدكتور أودو شتاينباخ ،الخبير في الدراسات اإلسالمية والمطلع لى المنطةقةة مةنةذ ةدة
قود و ضو مؤسس لمنصة اومبولت-فيادرينا للحوكمة نظرة امة لى األوضاع السياسية الراانة لمنطقة الخليج .كما د ا األستاذ شتاينباخ وفي ضةوء اإلنةطةبةا ةات
التي أ قبت مؤتمر ميونيخ األمني األخير إلى فهم طبيعة المنطقة والتحوالت والتغيرات السياسية التي تجري بها نظراً لألوضاع السياسية الصعبة لةلةغةايةة والةتةي تةتةأئةر
أيضا ً بالصرا ات اإلقليمية وشبه اإلقليمية .كما أ ّكد األستاذ شتاينباخ ما ذكره األستاذ رودنستوك لى أن نجاح العالقات اإلقتةصةاديةة األلةمةانةيةة مةع دول الةمةنةطةقةة مةنةذ
قود ،تظهر كيفية بناء القة مستقرة وجيدة بين الدول لى الرغم من الظروف المختلفة.
رضت الدكتورة داليا أبو سمرة ــــ رواتي نائب المدير العام للمجلس األلماني اإلماراتي المشترك للصنا ة والتجارة ومملل الوالية الةبةافةاريةة فةي اإلمةارات الةعةربةيةة
المتحدة ،التطورات اإلقتصادية الحالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة وسلطنة ُمان والفرص التجارية للشركات األلمانية .وحتةى لةو يةبةدو فةي كةلةيةر مةن األحةيةان
اإلنطباع بأن اناك العديد من المشاريع الضخمة والمناقصات الكبيرة في المنطقة إال ّ أنّ اإلقتصاد األلماني يتعرض للمنافسة اآلسيوية القوية وكان أخراا تدني األسةعةار،
وأشارت الدكتورة أبو سمرة إن الشركات األلمانية متوسطة الحجم لى وجه الخصوص ،ذات التكنولوجيا الية الجودة والمهنية العالية والمطلوبةة ةالةمةيةاً ،يةمةكةن أن
تحتل بنجاح مركزاً ااما ً في المنطقة ،ذلك أن العمالء في المنطقة لى معرفة تامة بالمنتجات الية الجودة ويرغبون في القات تجارية طويلةة األمةد .يةمةكةن اإلطةالع
انا لى التقرير المعلوماتي حول فرص األ مال في الصنا ات والقطا ات المختلفة والذي قدمته الدكتورة أبو سمرة.
فيما قدم الدكتور رومان بريور من شركة "بور ريسورسز" والدكتور ايرمان ستيرزينجر من شركة "فيريدوس" نظرة حول تجربة الشركات األلمانةيةة فةي الةمةنةطةقةة.
حيث أكد الدكتور بريور أنه لى الرغم من كل الخصائص اإلقليمية التي يجب أن تؤخذ في اإل تبار في كل سوق أجنبي ،فإن سلطنة مان تعد حاليا ً من أكلةر األسةواق
الوا دة في المنطقة من وجهة نظر شركة"بور ريسورسز" ،إذ يمكن للمرء أن يحقق مبيعات وأرباح مستقرة ويمكن إبرام قود طويلة األمد ولعدة قود ،فعلى سةبةيةل
الملال ،فأن أكبر محطة معالجة مياه الصرف الصحي في العالم ،والتي تم بناؤاا لشركة تنمية نفط ُمان وتةعةمةل مةقةابةل رسةوم ،تةلةقةت مةؤخةرا ُ الةرغةبةة فةي الةتةوسةع
والتحديث.
كما تحدث الدكتور ايرمان ستيرزينجر من شركة "فيريدوس" ن دولة اإلمارات العربية المتحدة واإلاتمام الكبير بأحدث التقنيات وأكلراا ذكاءاً .وأشةار اةنةا إلةى أن
الجودة العالية ومعرفة نقل التقنيات و"المحتوى المحلي" من األمور المرغوب بها جداً في المنطقة .والتي يمكن من خاللها الحصول لى قةود طةويةلةة األمةد كةمةا اةو
الحال مع شركة "بور ريسورسز" .ومن األمللة لى ذلك مل شركة "فيريدوس" من خالل مشروع الشراكة بين القطاع العام والخاص مع وزارة الداخلية اإلمةاراتةيةة
في مشروع إستخدام التكنولوجيا المعلوماتية الية الذكاء للولائق وقراءتها.
في الختام قدّم يواخيم دوستر من السفارة األلمانية في مسقط ،و ضو جمعية الصداقة العربية األلمانية تجربته وخبرته للحضور حول سلطنة مان والةتةي كةانةت مةحةط
إاتمامه منذ ريعان شبابه وأشار إلى أنّ سلطنة ٌمان لم تلقى "وماتزال" اإلاتمام المطلوب من الجانب األلماني .وبإ تباراةا ةامةالً مةهةمةا ً مةن ةوامةل اإلسةتةقةرار فةي
المنطقة من خالل دور الوساطة المحايد وطريقتها الخاصة لتحديث اإلقتصاد وتنويعه ،فإن السلطنة شةريةك مةهةم لةلةسةيةاسةة واإلقةتةصةاد األلةمةانةي .فضةالً ةن مةوقةعةهةا
الجغرافي من خالل الوصول إلى المحيط الهندي ،فإن السلطنة ٌتعد مركزاً لوجيستيا ً مهما ً لإلقتصاد العالمي ( لى سبيل الملال من خالل مةيةنةاء الةدقةم والةمةنةطةقةة الةحةرة
المرتبطة بها) ،إضافة إلى ان السلطنة تلعب دوراً سياسيا ً ااما ً من خالل موقعها ودوراا كوسيط محايد في المنطقة.

اإلمارات العربية المتحدة و ُعمان :دول ذات فرصة إستثمارية لإلقتصاد األلماني
نظمت جمعية الصداقة العةربةيةة األلةمةانةيةة ووزارة الةدولةة لةلةشةؤون اإلقةتةصةاديةة
والطاقة والتكنولوجيا وبفاريا الدولية زيارة لوفد إقتصادي إلةى كةل مةن اإلمةارات
العربية المتحدة و ُمان مابين  ٠١إبريل و  ١مةايةو  ٧١٤٠تةحةت رئةاسةة وزيةر
اإلقتصاد البافاري فرانز جوسف بشيرر ونائب رئيس جةمةعةيةة الصةداقةة الةعةربةيةة
األلمانية األستاذ الدكتور رودنستوك ،حيث أتيحت الفرصة ألكلر مةن لةاللةيةن مةن
رجال األ مال وممللي الجمعيات وحكومة الوالية البةافةاريةة لةمةنةاقشةة الةتةطةورات
السياسية واإلقتصادية الحالية باإلضافة إلى الفرص اإلسةتةلةمةاريةة والةتةجةاريةة فةي
اذين البلدين .كانةت قةطةا ةات الةر ةايةة الصةحةيةة وتةقةنةيةة الةطةاقةة وتةكةنةولةوجةيةا
المعلومات الموضو ات الرئيسية لهذه الزيارة.
اللقاء والمناقشات في أبو ظبي
بعد تقديم من القائم بأ مال السفارة األلمانية في أبوظبي والدكتورة داليا أبةو سةمةرة
رواتي نائب الرئيس للمجلس األلماني اإلماراتي المشترك للةصةنةا ةة والةتةجةارة /
منطقة الخليج العربي ،تم تقسيم الوفد إلى مجاالت اإلاتمام المختلفة مةلةل مةجةاالت
الذكاء اإلصطنا ي وتكنولوجيا المعلومات والةر ةايةة الصةحةيةة والةطةاقةة لةغةايةات
اللقاءات المختلفة التي وضعت لذلك .إضافة إلى ذلك شملت المنةاقشةات والةلةقةاءات
وزارة الطاقة ووزارة التنمية اإلقتصادية ووزارة الصحة ووحدة المبادلة للر اية الصحية و يادة كليفالند ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.
زيارة مدينة مصدر
تعد زيارة مدينة مصدر أحدى أبرز المحطات في زيارة الوفد اإلقتصادي إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة ،حيث جرت العديد من المناقشات اإلقةتةصةديةة مةع مةعةهةد
مصدر وشركة إنجازات لنظم البيانات المتحدة الشرقية للخدمات الطبية .وقد إكتملت الزيارة إلى مدينة مصدر بزيارة مقر شركة سةيةمةنةس فةي الشةرق األوسةط ،حةيةث
إستقبل المدير التنفيذي للشركة ديتمار سيرسدورف الوفد .فيما كان حفل اإلستقبال المسائي الذي أقامته السفارة األلمانية فةي أبةو ظةبةي فةرصةة مةلةمةرة ومةمةيةزة لةلةوفةد
إلجراء المناقشات وجهًا لوجه مع ممللي الشركات المحلية من القطا ين العام والخاص.
زيارة إلى متحف اللوفر في أبوظبي
في ختام الزيارة القصيرة إلى دولة دولة اإلمارات العربية المتحدة إلتقى الوفد مع قسم اللقافة والسياحة وزار جزيرة المتاحف والسيمةا مةتةحةف الةلةوفةر أبةو ظةبةي الةذي
أفتتح حديلا ً  ،قبل أن يواصل زيارته إلى مسقط في سلطنة مان.
وزير الخارجية ال ُعماني يستقبل رؤساء الوفود شخصيا ً في مسقط
إستقبل الوزير المسؤول في الشؤون الخارجية العُماني يوسف بن لوي بن بدهللا في مسقط العاصمة العمانية رؤساء الوفد اإلقتصادي السةيةد فةرانةز جةوسةف بشةيةرر
ونائب رئيس جمعية الصداقة العربية األلمانية األستاذ الدكتور رودنستوك ،وكان اذا اإلستقبال نقطة اإلنطالق للوفد إلجراء محادلات ومناقشةات سةيةاسةيةة مةخةتةلةفةة فةي
ٌمان مع العديد من الجهات والمسؤولين في وزارات الصحة والتجارة والصنا ة والهيئة العامة للكهرباء والماء .حيث كان محور اللةقةاءات والةمةنةقةاشةات اإلقةتةصةاديةة
مجاالت الذكاء اإلصطنا ي وتكنولوجيا المعلومات والر اية الصحية والطاقة .بعد اإلجتماع مع الهيئة العامة لتشجيع اإلستلمار وتةنةمةيةة الصةادرات الةعُةمةانةيةة "إلةراء"
نظمت غرفة التجارة والصنا ة العُمانية العديد من اللقاءات والنقاشات اللنائية والتي تهدف إلى بناء العالقات اإلقتصادية والتجارية اللنائةيةة ،كةمةا د ةا مةلةتةقةى األ ةمةال
العماني والذي أٌسس حديلا ُ من قبل ديوان البالط الملكي العماني الوفد إلى مأدبة غداء مل حيث إتيحت الفرصة إلجراء إتصاالت مع القطاع الخاص والعام العماني.
منطقة الدقم اإلقتصادية الخاصة ـ مشروع ُعماني رئيسي يتمتع بفرص إستثمارية وتجارية متنوعة
كان لقاء إدارة منطقة الدقم اإلقتصاية الخاصة أحد أام نقاط برنامج الزيارة إلى سلطنة ُمان والتي تم اإلطالع من خالله لى الفرص اإلستلمارية واأل مةال الةتةجةاريةة
في منطقة ميناء الدقم والمنطقة الصنا ية المرتبطة به .وقد أستقبل الوفد من الجانب األلماني في سلطنة ُمان حيث رحبت السةفةارة األلةمةانةيةة وسةوسةان الةفةاكةش مةن
المكتب اإلقتصادي والتجاري األلماني في ُمان .وقد د ا السفير توماس شنايدر الوفد إلى مقر إقامته لحضور حفل إستةقةبةال مسةائةي مةع مةمةلةلةي الشةركةات الةعةمةانةيةة
واأللمانية المحلية ،مما وفر أجواء ملالية إلجراء محادلات مباشرة وإقامة اإلتصاالت بين الضيوف.
إمكانات كبيرة لتعميق العالقات (اإلقتصادية) المتبادلة
يمكن اإلستنتاج أن ألمانيا والسيما اإلقتصاد األلماني محط ترحيب سواءاً في دولة اإلمارات العربية المتحدة او فةي سةلةطةنةة ُةمةان ،حةيةث األبةواب مةفةتةوحةة ةلةى
مصرا يها لتعميق وزيادة التعاون بين الطرفين .و لى الرغم من الشراكة اإلستراتيجية طويلة األمد والعالقات الجيدة بين جمهورية ألمانيا اإلتحةاديةة ودولةة اإلمةارات
العربية المتحدة إال ّ أنه يمكن تعميق وزيادة التعاون والعالقات اإلقتصادية بين البلدين والسيما في ضوء إقتراب إقامة معرض إكسبو  ٧١٧١في دبةي .فضةالً ةن ذلةك
تحتفظ ألمانيا منذ قود بعالقات ولقية وودية مع سلطنة ُمان والتي تمتلك العديد من اإلمكانيات والسيما في المجال اإلقتصادي والتي تزال غةيةر مةعةروفةة فةي ألةمةانةيةا
والتي يمكن أن تلعب دوراً ااما ً في تعميق وتطوير العالقات اإلقتصادية وتعد فرصة مميزة وجذابة للشركات األلمانية .كان أحد أام أاداف زيارة الوفد اإلقتصةادي إلةى
دولة اإلمارات العربية المتحدة وسلطنة ُمان التعرف ن قرب حول اذه الفرص واإلمكانيات المختلفة.

سعادة وزير اإلنتاج الحربي المصري في زيارة لمدينة ميونيخ
قام سعادة السيد اللواء محمد العصار وزير الدولة لةإلنةتةاج الةحةربةي بةجةمةهةوريةة
مصر العربية في ٧١ــ  ٧٥يوليو  ٧١٤٠بزيارة إلى العاصمة البافاريةة مةيةونةيةخ.
وقد رافق سعادة اللةواء فةي زيةارتةه سةعةادة الةدكةتةور بةدر ةبةد الةعةاطةى سةفةيةر
جمهورية مصر العربية في برلين ،والةوزيةر الةمةفةوض مةااةر مةحةمةد الشةريةف،
رئيس المكتب اإلقتصادى والتجارى لجمهورية مصر العربية فى مدينة ميةونةيةخ.
وكان في إستضافة سعادة اللواء الدكتور أوتو فيسةهةوي رئةيةس جةمةعةيةة الصةداقةة
العربية األلمانية والسيد ولتر إنةقةلةيةرت ضةو الةمةجةلةس اإلسةتةشةاري لةلةجةمةعةيةة
ومسؤول العمل في مؤسسة آي أند بي لإلستشارات المحدودة .فةي بةدايةة الةزيةارة
د ا الدكتور أوتو فيسهوي بصفته رئيس المجلس اإلستشاري اإلقتصادي البافةاري
الوفد الضيف إلى حفل شاء بمشاركة العديد من ممللي الشركات المختارة.
تجدر اإلشارة إلى أن وزارة اإلنتاج الحربي تةتةولةى مسةؤولةيةة تةطةويةر وتشةغةيةل
المصانع التي تدار بواسطة الجيش لإلنتاج الصنا ي للسلع المدنية فةي جةمةهةوريةة
مصر العربية .و ليه تقع لى الةوزارة كةذلةك مسةؤولةة تةنةفةيةذ سةيةاسةات الةدولةة
لتشجيع الصنا ة واإلنتاج المصري ،وإقامة شراكات دولية مع القطاع الخاص .والهدف او تشجيع المزيد من اإلنتاج الصنا ي المحلي وتحسينه وتقويته في مصر.
إفطار عمل لهيبوفيرينس بنك بالتعاون مع جمعية الصداقة العربية األلمانية ومؤسسة آى أند بي
ضمن برنامج زيارة سعادة اللواء العصار إلى مدينة ميونيخ نظم ايبوفيرينس بنك بالتعاون مع جمعية الصداقة العربية األلمانية ومؤسسة آى أند بي في صبيحة يةوم ٧٥
يوليو  ٧١٤٠إفطار مل تحت نوان "منااج األ مال وفرص الحماية في جمهورية مصر العربية" ،حيث إلتقى سعادة الوزير مع ممةلةلةي مةا يةقةارب  ١١شةركةة مةن
القطا ات المختلفة .بعد كلمة سعادة السيد اللواء محمد العصار وكلمة سعادة السفير الدكتور بدر بدالعاطي والتي رض فيها بشكل مفصل فرص األ مال واإلستةلةمةار
في جمهورية مصر العربية وال سيما لإلقتصاد األلماني ،فضالً ن ذلك فقد أتيحت الفرصة خالل اذا اللقاء لممللي الشركةات الةمةخةتةلةفةة لةلةحةديةث والةحةوار مةع الةوفةد
المصري.
محادثة للتعاون وزيارة الشركة للوفد المصري
ّ
نظم الدكتور أوتو فيسهوي رئيس جمعية الصداقة العربية االلمانية خالل فترة الظهيرة وما بعد الظهيرة محادلات ولقاءات مةبةاشةرة لةلةوفةد الضةيةف ،فةقةد د ةا بةيةرتةرام
بروسردت الرئيس التنفيذي لرابطة اإلقتصاد البافاري الوفد الضيف إلى منزل اإلقتصاد البافاري للحديث حول فرص التعاون اإلقتصادي البافاري مع مصر ،وال سةيةمةا
في قطا ات إدارة النفايات وإ ادة التدوير وتكنولوجيا المعلومات والبناء وتوفير الطاقة المتجددة وقطاع توريد السيارات والتي تعد فرصا ً جذابة للتعاون اإلقتةصةادي مةع
مصر.
إضافة إلى ذلك فإن التعليم والتدريب المهني يعد أحد القضايا المهمة األخرى للتعاون مع مصر واو األمر الذي أشارت إليه آنا إنجل-كولر الرئيس التةنةفةيةذي لةمةؤسةسةة
التدريب لإلقتصاد البافاري ،فعلى سبيل الملال بدأت مؤسسة التدريب لإلقتصاد البافاري بالتعاون مع الوزارة اإلتحادية للتعاون اإلقتصادي والتنمية في تنفيةذ مشةرو ةيةن
يهدفان إلى التصدي لنقص الموظفين المتخصصين .لإلطالع لى المزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع vbw.
إختتم سعادة الوزير زيارته إلى مدينة ميونيخ بجولة إلى مقر شركة BMWحيث ّ
إطلع لى الشركة وبحث إمكانيات التعاون بين الطرفين.

حديث جمعية الصداقة العربية األلمانية الخاص حول السياسة االقتصادية السعودية
في ضوء زيارة ضو مجلس جمعية الصداقة العربية األلمانية االستةشةاري السةيةد
نبيل الخويطر مدير تطوير القطاع العةالةمةي فةي شةركةة الةطةاقةة الةعةالةمةيةة ورلةي
بارسونز ،د ت جمعية الصداقة العربية األلمانية في الةخةامةس شةر مةن اكةتةوبةر
 ٧١٤٠إلى لقةاء خةاص مةع سةعةادة الضةيةف لةلةحةديةث والةحةوار حةول السةيةاسةة
االقتصادية السعودية .كان التوجه االقتصادي للمملكة العربية السعودية في سةيةاق
الخطة المستقبلية "رؤيةا  "٧١٠١أحةد أاةم مةحةاور الةلةقةاء ،حةيةث تةحةدث السةيةد
الخويطر واو مسؤول تنفيذي رفيع في شركة أرامكو السعوديةة ومسةتةشةار وزيةر
الطاقة والصنا ة والةلةروة الةمةعةدنةيةة السةعةودي مةن وجةهةة نةظةر داخةلةيةة حةول
التطورات األخيرة في مجال الطاقة والسياسة االقةتةصةاديةة السةعةوديةة .كةمةا اشةار
سعادة الضيف والذي يع ّد من رجال األ مال ذوي الخبرة والةمةعةرفةة فةي الةقةطةاع
االقتصادي السعودي إلى الجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص في تةطةويةر
اإلقتصاد ودوره الرئيسي في اإلستراتيجية االقتصادية السعودية الشاملة وال سةيةمةا
التي ت ّم تنفيذاا منذ تولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان منصبه.
لقد كان من دوا ي سرور جمعية الصداقة العربية األلمانية حضةور سةمةو الشةيةخ
األمير خالد بن بندر بن سلطان بن بد العزيز آل سعود ،سفير المةمةلةكةة الةعةربةيةة
السعودية في ألمانيا اللقاء الخاص حول السياسة اإلقتصادية السعودية ،وال سيما في ضوء الدور الذي يلعبه سمو الشيخ لتطوير العالقات السعودية األلمانية ةلةى جةمةيةع
المستويات واألصعده ،إضافة إلى ذلك قدّم العديد من المداخالت واألفكار حول آلية تنفيذ األجندة الخاصة بالسياسة اإلقتصادية السعودية وأشار إلى أن الهدف مةن رؤيةة
(  )٧١٠١او المساامة بشكل كبير في تطوير اإلقتصاد والتقدم وتطوير المملكة العربية السعودية لى كافة الصعد ويع ّد التعاون مع شةركةاء أقةويةاء مةلةل ألةمةانةيةا أحةد
األسس والغايات إلنجاح ملل اذه اإلستراتيجيات.
خالل اذا اللقاء اتيحت الفرصة للعديد من الحضور من القطا ات المختلفة ،السياسية واإلقتصادية والصنا ية والعلمية للحديث مةع سةمةو السةفةيةر وسةعةادة السةيةد نةبةيةل
الخويطر.
تجدر اإلشارة إلى ان اذا اللقاء قد أدير من قبل السيد حسام معروف نائب جمعية الصداقة العربية األلمانية.

اجتماع تقييمي لزيارة دولة اإلمارات العربية المتحدة و ُعمان
د ت وزارة الدولة للشؤون اإلقتصادية والطاقة والتكنولوجيةا الةبةافةاريةة وجةمةعةيةة
الصداقة العربية األلمانية المشاركين في الزيارة اإلقةتةصةاديةة إلةى دولةة اإلمةارات
العربية المتحدة وسلطنة ُمان إلى اجتماع تقييمي للزيارة الوفد فةي مةقةر الةوزارة
في مدينة ميونخ.
في بداية اللقاء رحّب السيد فلوريات أوبةر مةيةر مةن وزارة الشةؤون اإلقةتةصةاديةة
البافارية ونائب رئيس جمعية الصداقة العربية األلمانية األستاذ الدكةتةور رانةدولةف
رودنسوك بالضيوف الكرام ،لم تحدّلت الدكتورة داليا أبو سةمةارة نةائةب الةرئةيةس
التنفيذي لغرفة الصنا ة والتجارة األلمانية في مةنةطةقةة الةخةلةيةج الةعةربةي ومةمةلةلةة
"والية" بةافةاريةة فةي دولةة اإلمةارات الةعةربةيةة الةمةتةحةدة حةول آخةر الةتةطةورات
بالقطا ات والموضو ات المخةتةلةفةة ذات الةعةالقةة بةزيةارة الةوفةد إلةى اإلمةارات،
بدورام شكر ممللو الشركات المشاركين في الزيارة جةمةعةيةة الصةداقةة الةعةربةيةة
األلمانية ووزارة الشؤون اإلقتصةاديةة الةبةافةاريةة ةلةى تةنةظةيةم الةزيةارة والةنةتةائةج
اإليجابية التي تمخضت نها ،حيث أتيحت الفرصة للمةشةاركةيةن لةلةحةصةول ةلةى
رؤيا واضحة حول فرص االستلمار واأل مال في منطقة الخليج ،فضالً ن إتاحةة
الفرصة إلجراء اتصاالت أولية في المنقطة بشكل مباشر.
ال يزال بعض المشاركين والشركات لى اتصال مع جهات مختلفة ت ّم االتصال بها خالل زيارة الوفد من أجل تعميق العالقات وبدء المشاريع التجارية المخةتةلةفةة ،وقةد
رضت جمعية الصداقة العربية األلمانية والغرفة التجارية لمنطقة الخليج العربي تقديم الد م إلنجاح المشرو ات المشتركة للشركات والمستةلةمةريةن الةمةخةتةلةفةيةن .وقةد
اغتنم الحضور من مختلف الجهات الفرصة للحديث والحوار بشكل شخصي مع الدكتورة أبو سمارة والرئيس التنفيذي لجمعية الصداقة العربية األلةمةانةيةة السةيةد بةورنةو
انرش .
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تتميز جمعية الصداقة العربية األلمانية كجمعية مسجلة
بأدائها الكفوء كما ام أ ضاؤاا المتميزون معنويا ً 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.

المجال الثقافي والعلمي والتعليمي
تعد جمعية الصداقة العربية األلمانية الفن واللقافة والتربية والتعليم والعلوم ناصر مهمة لتعميق التفاام والصداقة بين ألمانيا والةعةالةم الةعةربةي .وتةعةد الةلةغةات الةفةنةيةة
المختلفة من أدب او موسيقى أو فنون بصرية من أام الوسائل والجسور التي يمكن من خاللها النهوض بالعالقات في شتى الميادين ،ويةمةكةن مةن خةاللةهةا نةقةل الةقةيةم
اللقافية والحضارية وتبادل المعرفة إلى اللقافات االخرى .وقد أخذت جمعية الصداقة العربية األلمانية لى اتقها تنظيم اللقةاءات والةنةدوات وبةرامةج الةتةبةادل وايةجةاد
نقطة مشتركة يتمكن من خاللها العرب واأللمان التعرف لى الجوانب المختلفة للقافاتهم

جوانب العمل في المجال الثقافي والعلمي والتعليمي
سلسلة محاضرات جمعية الصداقة العربية األلمانية " تعايش الثقافة  -األدب
والموسيقى العربية
إمكانية تعايش اللقافة -األدب والموسيقى العربية اي الغاية المرجوة من اذه السلسلة ،والتي تنظم بالتعاون مع مؤسسة سالمة الةفةنةون،
وتتضمن اذه السلسلة قراءات لألدباء العرب ،وأمسيات للموسيقيين العرب والموسيقى العربية

دورات اللغة العربية
لم يكن الربيع العربي المحطة الزمنية االولى التي شهدت فيها اللغة العربية ااتماما ً متزايداً لتعلمةهةا ولةكةن أاةمةيةتةهةا ازدادت والسةيةمةا
للتبادل بين اوربا وجيرانها العرب .ان معرفة اللغة العربية يفتح آفاقا جديدة من الفهم والسيما في مجاالت السياسة واالقتصةاد والةلةقةافةة
والعلوم ،ولتسهيل اذا التبادل ،تقيم جمعية الصداقة العربية األلمانية أل ضائها والجهات المهتمة األخةرى مةنةذ مةارس  8102دورات
في اللغة العربية للمبتدئين في مجمو ات صغيرة في مقر ملها في برلين

المعارض الفنية في مقر جمعية الصداقة العربية األلمانية
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

اإلجتماعات الدورية للطلبة األلمان والعرب
من خالل اللقاء األلماني – العربي الدوري ترغب جمعية الصداقة العربية األلمانية في بناء شبكةات تةواصةل وفةتةح آفةاقةا ً جةديةدة أمةام
الطلبة الخريجين والطلبة الجامعيين من األلمان والعرب الشباب .االجتماع الدوري يعقد دوريا ً للشباب الطالب والخريجةيةن مةن جةمةيةع
المجاالت األكاديمية وبشكل متواصل كل شهرين في مقر الجمعية في برلين

النشاطات والفعاليات في 8102
فيما يلي تجدون قائمة نشاطات وفعاليات الجمعية في المجال اللقافي والتربوي والتعليمي منذ اجتماع العام الماضي أل ضاء جمعية الصداقة العربية األلمانةيةة .تةقةاريةر
مفصلة حول نشاطات حول اذا المجال تجدونها في موقع الجمعية اإللكتروني لى اإلنترنيت www.dafg.eu

المناطق الحضرية في تونس

ترتفع وتيرة التطور الحضاري في المدن الكبرى بصورة اليمكن تصوراا ،في
تلك المناطق الحضرية ال تتركز مليات اإلنتاج والتبادل اإلقتصادي فحسب ،بل
تحتضن تلك المناطق التفا الت اإلجتما ية واللقافية ،مما يؤدي إلى إيجاد تفا الت
مختلفة ينتج نها لروة كبيرة وفقر وتهميش للعديد من أصحاب المصالح ضمن
ملية التطور الحضاري لتلك المناطق .أحد األمللة الجيدة لى ذلك اي الخربة
أحد أحياء مدينة تونس القديمة .لذا وضمن اإلجتماع الدوري اللالث شر لجمعية
الصداقة العربية األلمانية تحدلت الدكتورة نورا الفي من مركز الدراسات الشرقية
الحديلة والمحاضرة في جامعة برلين الحرة في  ٧٤نوفمبر  ٧١٤٢حول تغير
المشااد الحضرية والتاريخية وإ ادة تشكيل اذا الحي.
المدن كمختبرات للتغيير
في بداية حديلها أكدت الدكتورة الفي لى األامية المتزايدة للمساحات الحضرية
للتعايش اإلجتما ي ،حيث يتم تطوير أشكال جديدة ومختلفة للمساحات الحضرية
للعيش والعمل معاً .أحد األمللة لى مليات التغير الحضاري في المدن اي
المدينة التاريخية القديمة "المدينة" لتونس ،في منتصف الزقاق توجد الخربة ،ذلك الحي الذي شهد تغيرات حضارية وتاريخية مختلفة بر العصور ،فقد تعرض الحي

إلى الخراب والتدمير خالل الحرب العالمية اللانية مما أدى إلى تدمير الكلير من العمارة والبيوت التقليدية والسيما من الفترة اإلستعمارية الفرنسية ،مما تسبب في
إنتقال العديد من السكان واألسر المحلية إلى مناطق أخرى خارجية ،فيما بقيت بعض األسر والسكان في المنطقة من الذين ال يستطيعون ترك المنطقة ،إالّ أنه وبعد
فترة من اإلامال نشأت اناك سوق غير رسمية ذات طابع دولي حيث توجد منتجات من مناطق مختلفة من أسيا وأفريقيا والتي جلبت معها أيضا ً ديناميات جديدة
للمنطقة .وضمن إطار التطور التاريخي للحي تحدلت الدكتورة الفي ن تلك التطورات بر العصور فقد كان الحي أحد أام المراكز التجارية في العصور الوسطى
حيث كانت القصور والبيوت الفخمة التي يسكنها الطبقة العليا ،وكان مركزاً ناجحا ً إقتصاديا ً لصنا ة األصباغ وموقع األسواق الهامة .فيما شهد الحي تطوراً كبيراً
خالل فترة اإلستعمار الفرنسي ،إستمر الحي بالتغير حيث أدخلت بعض التطورات والسيما إدخال الطراز األوروبي لى المباني ليعطي المدينة ذات الكلافة السكانية
العالية الطابع األوروبي .وأصبحت المدينة تظااي المدن األوروبية وتطوّ رت في سنوات ما قبل الحرب لتصبح مركزاً للحياة الليلية وبوتقة إنصهرت فيها مختلف
المجمو ات السكانية .فيما كان الجانب اإلجتما ي والمكاني والذي شهد تسار ا ً في العشرينيات واللاللينيات من القرن الماضي األلر األكبر في ظهور المناطق
العشوائية في وسط المدينة القديمة.
الهامش والتهميش وإعادة التفكير
خالل فترة اإلستعمار وبعد اإلستقالل إنتقلت العديد من األسر اللرية والغنية إلى المناطق الساحيلة ملل مرسى وقرطاج وتركوا قصورام وبيوتهم ،وفي تلك األلناء
إستولت العديد من األسر ذات األصول الريفية لى تلك القصورالمهجورة والذي ش ّكل تغيراً في التكوين اإلجتما ي للحي مع زيادة في الكلافة السكانية .في وقت الحق
حاولت الحكومة التصدي لهذه العملية من خالل اإلسكان اإلجتما ي وإ ادة التوطين ،وفيما كانت الخربة من أكلر المناطق تضرراً من زيادة الكلافة السكانية إال ّ أنها
كانت مهملة من قبل البرامج الحكومية ،في ضوء ذلك تحولت الخربة إلى منطقة فقيرة .وأشارت الفي إلى أنّ التهميش ظاارة معقدة ومتعددة الطبقات ويمكن لها أن
تحدث سوءاً في وسط المدينة أو لى األطراف وإن الصورة الذاتية لسكان الحي ال تعتمد بالضرورة لى وضعهم اإلقتصادي.
في المناقشة الختامية أتيحت الفرصة للحضور لمناقشة الدكتورة الفي والسيما حول تألير اللورة التونسية ام  ٧١٤٤لى المدينة التاريخية .بسبب الوضع األمني
المتوتر والسيما بعد الهجوم لى المتحف الوطني ببارده إنخفضت أرقام السياحة والتي تعد المصدر الرئيسي لدخل سكان المدينة وصاحبة التألير األكبر لى حياة
الناس .في ذات الوقت إكتسب الناس المزيد من القرار وبدأ التونسيون في إ ادة تشكيل مدينتهم بشكل ذاتي .لذا و لى سبيل الملال فإن جمعية صيانة مدينة تونس
والتي تعمل من أجل حماية المجمو ات العمرانية العتيقة والمعالم التاريخية والتراث اللقافي في مدينة تونس التاريخية.

دورة الدبكة األولى في جمعية الصداقة العربية األلمانية
يُداش من كان يعتقد أن إاتمام جمعية الصداقة العربية األلمانية يتمحور حول
النشاطات السياسية ند مشاادة الدورة األولى للدبكة في جمعية الصداقة العربية
األلمانية والتي ُنظمت في  ٢ديسمبر  ٧١٤٢في مقر الجمعية وبمشاركة ٤٧
مشارك وبإشراف كل من محمد فريجة وسمير من فرقة العربي الموسيقية في
برلين ،حيث إستطاع المعلمان في نهاية الدورة والتي صممت للجمعية من إ طاء
صورة واضحة حول كيفية ممارسة اذه الرقصة الشعبية وحركاتها.
كانت اذه الدورة تجربة حقيقية وفعالة لجمعية الصداقة العربية األلمانية ،فتحت
شعار " يش تجربة اللقافة العربية" نظمت الجمعية اذه الدورة حيث تمكن
المهتمين من أ ضاء الجمعية وغيرام من يش تجربة التعرف ن قرب لى
اللقافة العربية من خالل ممارسة أحد أام الرقصات الشعبية “الدبكة” والتي
تعني بالعربي “الدبك لى االرض بواسطة األقدام” (تقوم لى ضرب االرض
باألقدام ضربا ً ايقا ياً) ،ويعتقد أن أصل اذه الرقصة يعود إلى بلدان شرقي البحر
المتوسط ملل فلسطين وسوريا ولبنان ،حيث تمارس الرقصة اليوم وال سيما في
المناسبات العائلية وحفالت الزفاف .ال يعرف لى وجة التحديد أصل اذه الرقصة الشعبية ولكن يعتقد أن لديها جذور ميقة جداً .ذلك أن المنازل قديما ً كانت تبنى من
الطين في اذه المنطقة وكان يتعين تجديداا وإصالحها بإنتظام ،لذا يتم إستد اء العائلة والجيران معا ً من أجل ملية إصالح المنازل الطينية والتي يتم خاللها استخدام
األقدام في ملية خلط ومزج الطين واو األمر الذي ينتج نها إيقاع معين خالل ملية الخلط ومع مرور األيام تحول ذلك إلى نوع من التقليد والذي أصبح إيقا ا ً
مميزاً يتخلله تسلسل الخطوة بشكل موسيقي.
وحقيقة أن الدبكة انتقلت بعيداً ن أصولها البسيطة كجزء من طقوس بناء المنازل ،فقد الحظ المشاركون في الدورة صعوبة حركات الدبكة لى الرغم سهولتها
للوالة األولى وأصبح واضحا ً للجميع الحاجة إلى التدريب وممارسة اذه الرقصة بشكل متكرر من أجل إتقانها .لذا وخالل ملية تطبيق الدورة كان اناك العديد من
فترات الراحة واإلستراحة بين فقرات الدورة تم خاللها تناول المناقيش العربية ،إضافة إلى ذلك كان للصبر والفكااة وشغف المًدربان سمير ومحمد في تعليم
المشاركين فنون الدبكة األلر الكبير في نقل تجربة يش تجربة اللقافة العربية بشكل حقيقي .في نهاية الدورة قدّم المدربان بعض المقاطع من ملية التحضير
“كوريغرافيا” للرقصة الدبكة والتي تعمل فرقة العربي ليه اآلن وسوف تعرض الحقا ً في روض الفرقة.
يش تجربة اللقافة بدل الحديث نها فقط :كانت اذه الغاية التي يسعى إليها الجميع ،لذا ينبغي أن تكون دروة الدبكة اذه األولى وليست األخيرة .بالتعاون مع فرقة
العربي سوف يكون اناك إستمرار لدورات الدبكة في جمعية الصداقة العربية األلمانية و ليه يمكن أن نقول قريبا ً “يال دبكة”.

نزهة :رحلة مع العود
نزاة والتي تعني حرفيا ً بالعربية "رحلة" ،وتملل كةذلةك آلةة مةوسةيةقةيةة ةربةيةة "آلةة
السنطور" والتي إندلرت منذ القرن التاسع شر .تملةل اةذه الةكةلةمةة لةمةحةمةد خضةيةر
مؤسس ومدير مشروع "نزاة" ذلك الشعور واإلحساس للةعةديةد مةن األشةخةاص الةذي
ااجروا من أوطانهم إلى بالد جديدة ،حيث ال يةزال الشةعةور فةي الةغةربةة جةزءاً مةن
الحياة اليومية الجديدة ،والموسيقي والعزف المشترك جزء من مجةاالت الةحةفةاظ ةلةى
قطعة من ذاكرة الوطن وإستعادة الحياة الطبيعية .كجزء من مشروع نزاة قةام شةرة
أشخاص ممن ايشوا تجربة الهجرة بإصالح بعض األدوات الةمةوسةيةقةيةة مةلةل الةعةود
والناي وبعض األدوات التي تةعةرضةت إلةى الةتةلةف والةتةدمةيةر تةحةت إشةراف مةحةمةد
خضير .ففي  ٤١ديسمبر  ٧١٤٢قدّم محمد خضير مشرو ه في مقر جمعية الصةداقةة
العربية األلمانية وأفتتح أمسية موسةيةقةيةة خةاصةة مةن خةالل مةوسةيةقةي وأنةغةام الةعةود
واآلالت الموسيقية األخرى ،حيث استمتع الحضور باألجواء الةمةوسةيةقةيةة اإلرتةجةالةيةة
الساحرة
سيرة ذاتية موسيقية
جسد محمد خضير سيرته الذاتية من خالل األنغام الموسيقية و بر األدوات الموسيقةيةة
المختلفة ،أربعة مراحل من سيرته الذاتية بدأت من خالل اإليقاع الهادئ بر آلة الدف والتي تملل نشاءته في الجزائر ،فيما جسةدت أنةغةام الةكةمةان الشةديةدة فةتةرة ةدم
اإلستقرار السياسي في تسعينيات القرن الماضي في بالده الجزائر واجرته إلى المانيا .فيما جسدت آلة العود المرحلة اللاللة من سةيةرتةه والةتةي تةدرب خةاللةهةا لةيةكةون
معلم ،حيث األنغام البناءة والتي تميل إلى اإلستقرار .فيما تملل آلة القانون المرحلة الرابعة والتي بدأت ندما واجه صةعةوبةة مةبةكةرة ،ذلةك أنةه حةيةنةمةا قةدم إلةى صةف
الموسيقى مع آلة العود الجديدة ته ّكم ليه األستاذ قائالً :ال تريد روس أم آلة موسيقية؟ ند ذلك ق ّرر خضير أن يتعلم بنفسه وقام بصنا ة آلةة الةعةود الةخةاصةة بةه فةي
مطبخه الخاص ،واذه المرحلة تملل نشاطه الذاتي كصانع آلالت موسيقية.
نزهة الذهب والعودة
في ختام األمسية تحدث محمد خضير حول نشأت مشروع نزاة واألاداف والغايات منه ،إذ أنه مع قدوم العديد من الشباب والطلبة والالجئين العرب إلى برلةيةن والةذيةن
يحملون معهم بعض ذكرياتهم من خالل بعض األدوات الموسيقية التي تعرّضت إلى الدمار فقد قدّم خضير المكان واألدوات البسيطة إل ةادة إصةالح اةذه األدوات مةن
أجل إ طاء الفرصة لهؤالء الشباب للعزف لى اذه األدوات .و لى الرغم من النقص المادي إال ّ أن الجميع كان مرحبا ً به في الورشة الصةغةيةرة الةتةي أ ةدّاةا خضةيةر
لذلك ،حيث يمكن للشباب إ ادة تأايل تلك اآلالت بأنفسهم ،ومع مرور األسابيع واألشهر أ اد اؤالء الموسيقيين تلك اآلالت إلى الحياة من جديد .بةاإلشةتةراك مةع بةعةض
أؤلئك الموسقيين والمشاركين بالمشروع قدّم خضير حفالً موسيقيا ً نقل خالله الحضور إلى أجواء موسيقية مميزة وخةالبةة مةألت قةا ةة الةحةفةل حةيةويةة وتةفةا ةل مةعةهةا
الحضور بشكل متميز .فضالً ن ذلك أتحيت الفرصة للحضور ألناء وبعد العرض الموسيقي التعرف ن قرب لى مراحل صنا ة آلة العود الةمةوسةيةقةيةة إضةافةة إلةى
التعرف لى آلية تشكيل النغمات الموسيقية المختلفة.
في نهاية الحفل أتحيت الفرصة للحضور ألناء تناول حفل اإلستقبال والذي أ ُد خصيصا ً لهذه األمسية للحديث والحوار وإنشاء صداقات جديدة وتعميق القائم منها.

افتتاح معرض الصور الفوتوغرافية :المدينة ــ البلد ـــ تونس
لى بعد بضع سا ات من شتاء برلين تقع الواجهة السياحية "تونس" والتي استطةاع
ضيوف جمعية الصداقة العربية األلمانية التعرف لى العةديةد مةن الةجةوانةب الةغةيةر
مألوفة لها من خالل معرض الصور الذي اقيم في  ٧٧فبراير  ٧١٤٠تحت ةنةوان
"المدينة ــ البلد ـــ تونس" ،حيث ُد يت المصورة والدبلوماسيةة بةيةتةرا دخةتةلةر وفةي
حضور سعادة السفير التونسي السيد احمد شفرة افتتح نائب رئيس جمعيةة الصةداقةة
العربية األلمانيةة االسةتةاذ الةدكةتةور كةالوس بةيةتةر اةازا مةعةرض الصةور ورحةب
بالضيوف وشكر المُصورة وسعادة السةفةيةر الةتةونسةي ةلةى الةتةعةاون النةجةاح اةذا
المعرض.
سعادة السيدة الدبلوماسية بيترا دختلر نائبة السفير في تونس مةابةيةن ةامةي ٧١٤١
ـــ  ٧١٤٢تظهر في معرض الصور الفوتوغرافية "الةمةديةنةة ـةـة الةبةلةد ـةـةـة تةونةس"
اللقافة والمناظر الطبيعية والتنوع العمراني التونسي البعيدة ن الةمةراكةز السةيةاحةيةة
المعروفة ،فقد اتحيت لها الفرصة من خالل ملها كدبلوماسةيةة الةقةيةام بةالةعةديةد مةن
الزيارات والرحالت الداخلية والتي مكنتها مةن اإلطةالع ةلةة الةعةديةد مةن االمةاكةن
والمناظر البعيدة ن ايدي صناع السياحة والعطالت وتمكنت بر ذلةك مةن الةتةقةاط
العديد من الصور المميزة والفريدة والتي مكنتها من رض تونس ولقافتها من جوانب مختلفة وتقديمها بنجاح في الةمةعةرض الةذي اقةيةم فةي مةتةحةف الةمةديةنةة فةي ةام
.٧١٤٢
تونس تنبض بالحياة من خالل الصور
كانت بيترا شغوفة خالل اسفاراا بفن العمارة وال سيما في االجزاء القديمة من المدينة ،فضالً ن ااتماماتها بالحياة اليومية والتي تكون غير مةرئةيةة وظةااةرة لةلةزوار؛
لذلك بقيت المدينة القديمة احد إام موضو ات المعرض التصويري اضافتا ً إلى العديد من صور المدن التونسية المختلفة مةلةل الةقةيةروان والةكةاف وسةوسةة وصةفةاقةص
وتوزو ،إذ تنقل الصور الكم الهائل من المخزون اللقافي و الحضاري لتلك المناطق والتي تمكن الضيوف من القاء نظرة ميقة وموسعة لى الحياة اليومية لسكةان تةلةك
المناطق والكنوز المعمارية الفريدة التي تختبن وراء االبواب والجدران.تحاول بيترا أ طاء صورة مصغرة ن اجواء المدينة ولكنهةا تسةتةخةدم الةعةنةاصةر الةتةصةويةريةة
كالضوء و الظل وااللوان كاالسود واالبيض والتي تجعل من خاللها المُشااد جزءاً من ناصر الصورة ليشعر بنبضها وينقل المشااد من خالل ذلك بين اجزاء المةديةنةة
وتقلبات الشمس واو االمر الذي يمكنة من اإلطالع لى التفاصيل المعمارية المميزة والفريدة لتلك المناطق والمدن والتي ال تجداا ادة لى بطاقات البريد السياحية.

كان اظهار التنوع اللقافي في تونس احد أام غايات بيترا من خالل ا مالها التصويرية ،لذا تركز سلسة من صور المعرض لى القرى الةبةربةريةة فةي جةنةوبةي تةونةس،
ففي قرى تامزرط وتكرونة وتوجين ال تزال حضارة االقلية البربرية موجودة واللغة االمازيغية يُتحدث بها ويتم العناية باللقافةة والةتةقةالةيةد الةبةربةريةة .مةن خةالل صةور
"دورة تامزرط" تقدم بيترا نظرة معمقة في اذه اللقافة والهندسة المعمارية والتقاليد الغير معروفة حتى إلى الكلير من التونيسين.
يجعل معرض الصور "المدينة ــ البلد ـــ تونس" من تونس محطة تشويق ولهفة وفضول للحضور وقد اُلبت اذا الشين االاتمام الكبير والمةمةيةز لةلةضةيةوف ،لةذلةك قةدم
سعادة السفير التونسي احمد شفرة في كلمتة الشكر إلى بيترا دختلر وجمعية الصداقة العربية األلمانية التاحة اذه الفرصةة لةلةحةضةور لةالطةالع ةلةى الةلةروة الةلةقةافةيةة
والتنوع المعماري والطبيعي في تونس.
االستفادة من إمكانيات تونس السياحية ــ بناء البنية التحتية
في رضها الموجز للمعرض اكدت بيترا دختلر لى ان تونس تتمتع بإمكانيات سياحية ضخمة ،واشارت كذلك إلى رغبتها في ان تستفيد تةونةس مةن اةذه اإلمةكةانةيةات
بشكل افضل في المستقبل القريب ،وان اقامت ملل اذا المعرض يهدف إلى لفت االنتباه إلى االمكانيات السياحية الغير معروفة في المدن التونسيةة الةداخةلةيةة الةمةخةتةلةفةة،
فعلى سبيل الملال تتمتع مدينة القيروان بهندسة معمارية مميزة وتراث لقافي ريق ولكن لى النقيض مما تتمتع به المنتجعات الشاطيئة السياحية من بنية تحةتةيةة تةفةتةقةر
اذه المدن إلى البنية التحتية لتكون وجهة سياحية مميزة وانا يمكن لتونس ان تجعل من اذه المناطق نقاط جذب سياحي مميز.
كان اذا المعرض فرصة مناسبة لالطالع لى المخزون اللقافي التونسي وقد اظهرت ردود افعال الحضور سعادتهم بهذا المعرض واغتةنةمةوا اةذه االمسةيةة لةلةتةعةرف
لى تونس من العديد من الجوانب الغير مألوفة من خالل معرض الصور .كما اتحيت الفرصة للحضور الناء تناول النبيذ والتمور التةونسةيةة بةتةبةادل اطةراف الةحةديةث
وإجراء اإلتصاالت وتبادل الخبرات السياحية والتخطيط لمعرض الصور في أماكن مختلفة في ألمانيا.

جولة الظهيرة في معرض الصور الفوتوغرافية :المدينة ــ البلد ـــ تونس

يزور تونس مايقارب من ٤٠١الف سائح الماني سنويا ً يجد القليل منهم طريقهم إلى
المناطق الداخلية ،إذ ال تقتصر تونس لى شمسها الرائعة وشواطئها ومنتجعاتها
الجميلة ،بل تمتلك تونس الكلير من المعطيات الحضارية واللقافية والتي يمكن
االطالع ليها من خالل معرض الصور الفوتوغرافية :المدينة ــ البلد ـــ تونس
والذي يقام حاليا ً في مقر جمعية الصداقة العربية األلمانية ويقدم العديد من الجوانب
الغير مالوفة لتونس والمناطق الداخلية فيها ويجعل من المراكز السياحية الداخلية
مناطق مليئة ومفعمة بالحياة والحيوية .اتحيت الفرصة في  ٤١مارس ٧١٤٠
أل ضاء جمعية الصداقة العربية األلمانية والضيوف المهتمين للقيام بجولة خاصة
الناء فترة الظهيرة بمرافقة المصورة والدبلوماسية بيترا دختلر للتعرف ن قرب
لى تونس وتنو ها اللقافي والمعماري والطبيعية من جوانب مختلفة.
رحبت إيزابيل اختربرع المسؤولة ن المجال اللقافي والتربوي والتعليمي في جمعية الصداقة العربية األلمانية بالضيوف الكرام وشكرت المصورة بيترا دختلر لى
اذه الفرصة و لى إقامة ملل اذا المعرض في مقر الجمعية والذي يهدف إلى نقل صورة اكلر دقة ن تونس وكنوزاا اللقافية ومعطياتها الحضارية واو احد األاداف
التي تسعى اليها جمعية الصداقة العربية األلمانية النجاحة وتعميق التبادل بين اللقافات من خالل مجاالت مالها المختلفة .كما شكرت إيزابيل اختربرع سفارة
الجمهورية التونسية لى د مها وتعاونها في انجاح اذا المعرض.
تونس خارج المراكز السياحية
اصطحبت المصورة ونائبة السفير في تونس في الفترة ما بين ام  ٧١٤١/٧١٤٢الضيوف بعد مقدمة موجزة ن المعرض في جولة خاصة لالطالع لى صور
المعرض .ومن خالل صوراا المعبرة تصطحب المصورة المشااد في رحلة إلى المناطق الداخلية من تونس ملل مدينة القيروان وصفاقس والكف وتامزرط تلك
المدن والمناطق التى ال يزال العديد من التونسيين والسائحين ال يعرفونها ولم يزورواا من قبل ،وخالل جولة الظهيرة استطاع الزوار ا ادة اكتشاف العديد من المعالم
اللقافية التونسية واالطالع لى اذا البلد من العديد من الجوانب غير المألوفة والمليرة لالاتمام إضافتا ً إلى ذلك تقدم الصور العديد من المالمح اللقافية الخاصة بجنوبي
تونس وال سيما تلك الصور التي تملل لقافة االقلية في تونس حيث ما تزال القرى البربرية ملل مدينة تامزرط وطاجن تملل التنوع اللقافي والترالي الفني في تونس.
واو االمر الذي يؤكده احد جوانب المعرض والسيما مجمو ة الصور الخاصة بمدينة تامزرط ومع ذلك تبقى جوالت الظهيرة التي تقيمها جمعية الصداقة العربية
األلمانية لالطالع لى المعرض فرصة لمينة لجميع الزوار والفنانين للتعرف ن قرب لى المعروضات وتبادل االراء والحوار اللقافي بينهما لى االساس واالاتمام
المشترك لتونس مما يسا د في دخول الزوار في محادلات ودية للتبادل المعرفي واللقافي واجراء اتصاالت مختلفة تساام في ايجاد تبادل لقافي فعال لى مختلف
االطر .واستكمل الزوار الحديث الناء تناول االطباق العربية الشهية التى ا دت بهذة المناسبة.

مدينة تدمر كالعب عالمي
تعد مدنية تدمر التي تقع في الصحراء ال ورية واحدة من أروع المدن في العالم
القديم ،والعبا ً رئي يا ً في المشهد الجيوسياسي لإلمبراطورية الرومانية المتأخرة.
وما يزال مصير تلك المدنية نتيجة أعمال التخريب والتدمير التي أحدثه تنظيم
داعش وإعادة بنائها حديث الجميع .كيف إستطاعات تلك المدينة الصغيرة ن بيا ً
الصعود لتكون مركزاً للتجارة وال لطة؟ يقدم انستاذ الدكتور مايكل سومر المسرخ
والخبير في التاريخ التدمري في جامعة أولدنبورغ في محاضرته "مدينة تدمر
كالعب عالمي" في  ٥٢إبريل  ٥١٠٢في مقر جمعية الصداقة العربية انلمانية
االجابة على هذا الت اؤل .كانت هذه المحاضرة جزءاً من البرنامج العلمي
للمعرض الفني "هروب في صور" والذي أقيم في قرية انطفال في موابيت في
برلين في الفترة ما بين  ٠١إلى  ٥١مايو  ٥١٠٢للفنانة ال ورية التشكيلية ن يم
القاسم وزوجها الفنان التشكيلي أيمن درويش .يقدم مشروع أكاديمية الشباب
انلمانية العربية للعلوم واإلن انيات "الفن يلتقي العلوم" والذي ينظم بالتعاون مع
جامعة غوتنغن العديد من المحاضرات العامة للفنانان يتم من خاللها مزج ال ياق
الثقافي والتاريخي والفني واإلجتماعي .رحب انستاذ الدكتور كالوس بيتر ــ هازه
المدير ال ابق للمتحف اإلسالمي في برلين ونائب رئيس جمعية الصداقة العربية
انلمانية بالضيوف نيابةً عن الجمعية وتلى قصيدة عربية من الفترة اإلسالمية
تتناول جمال تدمر ،وأشار انستاذ هازه إلى ّ
أن هذه القصيدة تمثل المكانة والجمال والوعي الفني والثقافي الذي تمثله تدمر للمنطقة آنذاك.
مزج الفن والعلوم :مشروع أكاديمية الشباب األلمانية العربية للعلوم واإلنسانيات "هروب في صور"
تحدث الدكتور خافيير فران ي كو فاييخو من كلية الدراسات العليا ـ جامعة برلين الحرة "مشروع بين الفراغات" وانستاذ الدكتور ينس شاينر أستاذ الدراسات اإلسالمية
بجامعة جورج أغ طس ،غوتنغن حول مشروع "الفن يلتقي العلوم" وأهمية المزج والجمع بين الفن والعلوم وكيفية الجمع بينهما .فبيما يحاول الفنانان ال وريان التدمريان
تصوير هروبهما فنيا ً من سوريا ،تقوم المحاضرات بالقاء الضوء على الجانب الثقافي والتاريخي للوحات الفنية للفنانان وتوضيح وجهة نظر جديدة حول الهروب
والالجئين وبلدهم انصلي.
تدمر األسطورة  ،الرمز  ،الدعاية
في بداية محاضرته أشار انستاذ سومر إلى أن تدمر م قط رأس الفنانان هي أكثر من مجرد خربة في الصحراء ال ورية ،تدمر على كل ل ان .فقد كانت إستعادة تدمر
بدعم من الجنود الروس حاضرة في وسائل اإلعالم الروسية ،فيما كان نظام انسد ي تخدم انسطورة ال ياسية لتدمر والملكة زنوبيا من أجل إعطاء بعد تاريخي للقومية
العربي في الماضي ،في نفس الوقت كانت تدمر تُصور في وسائل اإلعالم الغربية بإعتبارها رمزاً للت امح الديني ،بينما يقوم تنظيم داعش بتدمير المدينة وتخريبها بشكل
غير م بوق .وقد شهد المعنى وانهمية لتدمر إستغال ًل من قبل جميع الفئات وانحزاب وعليه فان معنى ومكانة تدمر تصبح محدودة ولفترة قصيرة .وعلى الرغم من
العثور على آثار بشرية تعود إلى العصر الحجري الحديث في تدمر ،وآثار تم توثيقها بشكل كتابي منذ القرن الثامن عشر قبل الميالد ،إالّ أن انثنا عشر عاما ً من  ٥٦١إلى
 ٥٧٥ميالدي تبقى الفترة الزمنية انهم والتي تشكلت بها أسطورة تدمر وأصبحت تلعب دوراً عالميا ً أو أحد الالعبين العالميين في المنطقة آنذاك.
تدمر ـــ– التميز والنجاح
قدم انستاذ سومر من خالل خبرته وحبه وعواطفة لتدمر نظرة في اإلطار التاريخي للمدينة وميزان القوى وانوضاع اإلقتصادية وال ياسية لصعود تدمر إلى واحد من
مراكز القوى في إطار حضور اإلمبراطورية الرومانية ،وعلى الرغم من التأثيرات الرومانية آنذاك إالّ ّ
أن مدينة تدمر كانت ذات ميزات خاصة ،فقد أستطاعات إيجاد
أسلوب عمارة خاص بها فضالً عن الفنون انخرى والتي إعطت لتدمر هوية خاصة ،إضافة إلى إستخدام اللغة اآلرامية التدمرية فقد كانت اليونانية والالتينية ت تخدم
كذلك في المدينة ،وقد إنعكس هذا الطابع الهجين والمزيج للمدينة أيضا ً في الموقف ال ياسي والعالقات الدبلوماسية لها ،على الرغم من التبعية الرومانية فقد كانت تدمر
على عالقات دبلوماسية جيدة مع جيرانها في المنطقة مما أسهم في توسيع وإيجاد تجارة مزدهرة لتدمر والسيما التجارة مع الصين والهند والطرق التجارية في منطقة
الخليج العربي وهو انمر الذي أثبتته اإلكتشافات الحديثة لحطام سفينة تدمرية.
إمرأة قوية ضد روما :حاكمة تدمر زنوبيا
ّ
إن الصعود لتكون "العبا ً عالمياً" ي تند في المقام انول إلى القرارات الذكية من الناحية ال ياسية لرجل "تدمر القوي" سبتيموس أذينة ،فلو لم يدافع عن اإلمبراطورية
الرومانية من الغزاة الفرس  ،لكان تأثير روما في الشرق قد ضاع في وقت مبكر .فقد عمل الملك أذنية بشكل فعال وناجح ضد اإلمبراطورية الفارسية في الشرق فضالً
عن حلفها في المنطقة والذي كافأته عليه روما .لقد فرض أذنية تدمر كالعب رئيس في المنطقة وسعى إلى تحقيق أهدافه من خالل حمالته الع كرية ضد اإلمبراطورية
الفارسية بأن أصبحت تدمر "العب عالمي" وإنشاء سلطة م تقلة بين روما واإلمبراطورية الفارسية .وأدت وفاته عام  ٥٦٧ميالدي إلى إيجاد فراغ في ال لطة ،حيث
أصبحت أرملته زنوبيا وصية على العرش ذلك أن أبنه كان صغيراً في ال ن آنذاك .لقد حاولت الملكة زنونيا الطموحة وذات العزم تحقيق طموحاتها ضد روما والتي لم
ترى فيها روما إالّ مصدر إزعاج ،حيث لم ت تطع المدينة الصغيرة تدمر تحمل تلك الضغوط وهو انمر الذي أدى في النهاية إلى قيام جيش اإلمبراطور أوريليان بتدمير
المدينة عام  ٥٧٥ميالدي ،وبذلك بدأت المدينة في فقدان دورها ال ياسي واإلقتصادي.
إعادة بناء تدمر  -ممكن  ،يمكن تصوره  ،المغزى؟
إستمتع الحضور بمحاضرة انستاذ الدكتور سومر والتى كانت غنية بالمعلومات التاريخية والتي عبر عنها المحاضر من خالل مشاعره الجياشة حيث نقل إلى الحضور
ما تمتلكه تدمر من كنوز حضارية وثقافية إن انية وهو انمر الذي أدى إلى تفاعل الحضور والذي زار بعضهم تدمر مع المحاضر وقد كان ال سال والنقاش الذي تبع
المحاضرة هوعن مدى إمكانية إعادة إعمار تدمر ،حيث أشار انستاذ سومر إلى أن إعادة إعمار تدمر يكمن في مصلحة الجهات ال ياحية فيما أشار إلى أن المهم اآلن هو
الحد من عملية نهب واإلتجار في اآلثار من المدينة والسيما في أمريكا وروسيا والصين من خالل نهج دولي مشترك.
لقد كانت محاضرة انستاذ سومر والمعرض الفني للفنانة ال ورية التشكيلية ن يم القاسم وزوجها الفنان التشكيلي أيمن درويش مثاالً ناجحا ً على تمازج الفن مع العلم ،فقد
حملت انعمال الفنية الكثير من الدالالت التاريخية والفنية للمدينة انثرية تدمر .كما كانت المحاضرة فرصة مثمرة إليجاد العديد من النقاشات وسبل التعارف والتواصل
بين الحضور.

الممارسة الفنية الحديثة في العالم العربي
ال كان اناك في الواقع أي إلتزام اجتما ي للفن العةربةي الةحةديةث؟ تةحةاول أسةتةاذة
تاريخ الفن شارلوت بنك اإلجابة لى اذا السؤال في محاضرتها "الممةارسةة الةفةنةيةة
الحديلة للعالم العربي" والتي أقيمت في مقر جمعية الصداقة الةعةربةيةة األلةمةانةيةة فةي
برلين في اللامن من مايو  ٧١٤٠بالتعاون مع أكاديميةة الشةبةاب األلةمةانةيةة الةعةربةيةة
للعلوم واإلنسانياتو جامعة جورج أغسطس ،غوتنغن ضمةن مشةروع مشةروع الةفةن
يلتقي العلوم "اروب في صور" .بدوره رحب المدير الةتةنةفةيةذي لةجةمةعةيةة الصةداقةة
العربية األلمانية السيد بيورن انريش بالحةضةور الةكةرام وشةكةر أكةاديةمةيةة الشةبةاب
األلمانية العربية للعلوم واإلنسانياتو جامعة جورج أغسةطةس ةلةى إتةاحةة الةفةرصةة
المميزة للحضور من أجل اإلطالع لى الجانب الحضاري واللقافي للعالم العربي.
تجميع ما ال ينتمى م ًعا :الفنون تلتقي العلوم
تحدث األستاذ الدكتور ينةس شةايةنةر أسةتةاذ الةدراسةات اإلسةالمةيةة بةجةامةعةة جةورج
أغسطس ،غوتنغةن حةول مشةروع "اةروب فةي صةور" والةذي يةهةدف إلةى جةمةع
تخصصين ال ينتمي أحداما لآلخر معاً :الفن والعلوم .في إطار اذا المشةروع أقةيةم
في قرية األطفال في موابيت في برلين في الفترة ما بين  ٤٠إلةى  ٧٠مةايةو ٧١٤٠
معرضا ً فنيا ً للفنانة السورية التشكيلية نسيم القاسم وزوجها الةفةنةان الةتةشةكةيةلةي أيةمةن
درويش ،فضالً ن العديد من المحاضرات والتي تلقي الضوء لى أ مال الةفةنةانةان
وإطاراا اللقافي والتاريخي واإلجتما ي وتصنيفها في إطار ممارسة الفن الحديث .بعد ذلك تحدلت الدكتورة شارلوت بنك خةبةيةرة الةفةن الةعةربةي وأسةتةاذة تةاريةخ الةفةن
والقائمة لى مشروع مدينة برلين " مدينة الوصول" ،حيث قدمت الدكتورة نظرة في تاريخ الفن في العالم العربي والفنانين العرب المعاصرين وإلتزامهم اإلجتما ي.
اإلستشراق لكن ناقداً إجتماعيا ً  -الفن العربي الحديث
قدمت الدكتورة شارلوت بنك لاللة نماذج لفنانين رب من أوائل القرن العشرين .وقد أشارت الدكتورة إلى أن األسلوب العربي أو المةشةهةد الةعةربةي الةمةسةتةقةل قةد أخةذ
طريقه بشكل متأخر ن التألير األوروبي نظراً لعدم وجود أكاديميات فنية في العالم العربي او األمر الذي أدى إلى تطور المشهةد الةفةنةي الةعةربةي الةمةسةتةقةل فةي وقةت
متأخر ،حيث لم تكن الحركة الطليعية ذات التألير األوروبي ذات تألير يذكر .أحد النماذج المهمة لهذا المشهد الفني كان الفنان السوري توفيق طارق .للوالة األولةى فةقةد
قام بوضع لوحات زيتية غير سياسية تملل بشكل واضح تقاليد التاريخ الكالسيكي والرسم للمناظر الطبيعية .ومع ذلك تشير الدكتورة شارلوت بنك إلى أن أ مةال الةفةنةان
توفيق طارق ال تخلو من الجوانب النقدية ،إذ تحمل اللوحات الكلير من الشخصيات التاريخية والمالحم والمعارك التاريخية والتةي يةعةبةر مةن خةاللةهةا ةن أحةداث فةي
العالم العربي .وينطبق ذلك أيضًا لى الفنان اللبناني مصطفى فروخ ،الذي تبدو صوره للوالة األولى "مستشرقين" ،ولكن من خالل نظرة لانية فإنه يناقش بةالةتةفةصةيةل
المعايير بين الجنسين والتهميش اإلجتما ي للمرأة ،وتحدلت الدكتورة شارلوت بنك ن الفنانة المصرية إنجي إفالطون والتي كانت أحد رواد الحركة النسائية المةصةريةة
وقامت بتصوير أ مالها بطريقة روائية وقامت بشكل وا ي وبفا لية بتعزيز وجود صلة مباشرة ومرئية بين النشاط السياسي والفن.
نسيم القاسم وأيمن درويش :الفن للجميع
ً
ً
مجازا وحاول الفنانين من خاللها التحايل لى الرقابة .تعةد أ ةمةال الةفةنةانةة السةوريةة
منخرطا إجتما يًا وتطوّ ر إلى صور غنية
كان الفن السوري لى وجه الخصوص
التشكيلية نسيم القاسم والفنان التشكيلي أيمن درويش أحد النماذج لى المشاركة اإلجتما ية من خالل الفن ولطالما كان الفن السوري ةلةى وجةه الةخةصةوص مةنةخةرطةاً
إجتما يًا حيث حاول الفنان إيصال الرسالة مجازاً من خالل التحايل لى الرقابة .ومع ذلك  ،فإن بداية اإلحتجاجات السياسية قد تسببت في كسر اذا الةنةوع مةن الةجةدل
الفني :فالفنانين كانوا يبحلون ن لغة مباشرة يمكن فهمها من قبل جميع الفئات سواءاً من الخبراء أو من قبل امة الناس .تختةارالةفةنةانةة نسةيةم الةقةاسةم والةفةنةان أيةمةن
درويش في أ مالهم الفنية الرسوم التقليدية من أجل إيصال الرسالة بطريقة سهلة ومفهومة للجميع ومن األمللة لى ذلك حمامة السةالم مةن أجةل إيصةال الةرسةالةة إلةى
المشاادين خارج صاالت العرض وتقريب الفن الراقي إلى الجميع من خالل أبسط الوسائل .وقد أظهرت المناقشة النهائية أل مةال الةفةنةان أيةمةن درويةش مةدى نةجةاح
تألير الصور المباشرة أل مال الفنانان السوريان  .قدمت لالث نماذج مختارة من أ مال الفنانين والتي رضت ألناء المحاضرة حيث أتحيت الفرصة لتحليل الةلةوحةات
الفنية من قبل الحضور والمحاضر.
تبادل لقافي بناء وفا ل وفتح آفاق جديدة ووجهات نظر جديدة لى الفن العربي واألشخاص الذين يقفون خلف تلك األ مال الفنية الرائعة اي األاداف التي يسعةى إلةيةهةا
المشروع.

العواصم العربية في لقطات تاريخية
يولق معرض "العواصم العربية فةي لةقةطةات تةاريةخةيةة مةن خةالل الةبةطةاقةات الةبةريةديةة
والصور الفوتوغرافية التاريخية" والذي أفتتح في مقر جمعية الصداقة العربيةة األلةمةانةيةة
في  ٧٢يونيو  ،٧١٤٠أام مالمح التطورات التاريخية لى النسيج والتةطةور الةحةضةاري
للعديد من المدن العربية ملل :القاارة وبغداد وحلةب وتةونةس .يةقةدم اةذا الةمةعةرض مةا
يقارب من  ٠١بطاقة بريدية وصورة فوتوغرافية مختارة من مجمو ة الةدكةتةور لةيةمةكةه
والدكتور كالوس بيتر اازه نائب رئيس الجمعية ومدير متحف الفن اإلسالمي السابق فةي
برلين .وتعد مجمو ة الدكتور ولف ديتر ليمكه من أكبةر مةجةمةو ةة خةاصةة فةي ألةمةانةيةا
والتي تضم ما يزيد ن  ٠٥ألف صور فوتوغرافية.
في كلمته الترحيبية شكر الدكتور كالوس بيتر اازه نائب رئيس جمعية الصداقة الةعةربةيةة
األلمانية الحضور و بر ن شكره الحار والجمعية للدكتور ليةمةكةه ةلةى تةقةديةم صةور
مجمو ته النادره للمعرض .فضالً ن ذلك فةقةد أسةهةم الةدكةتةور اةازه الةمةديةر السةابةق
لمتحف الفن اإلسالمي في برلين ومن خالل نشاطه الدئوب ومساامته الفعّالةة فةي إنةجةاح
اذا المعرض وجعله ممكناً.
البطاقات البريدية التاريخية :وثائق ،تبادل ثقافي ،مصدر للمعلومات
أوضح األستاذ الدكتور اازه في مداخلته القصيرة أن اذا المعرض ومحتوياته من الصور التاريخية يملل ةمةالً فةنةيةا ً قةريةبةا ً بشةكةل خةاص مةن قةلةبةه ،وأشةار إلةى أنّ
البطاقات البريدية والصور الفوتوغرافية لم تكن تملل مالً يشير إلى نمو القطاع السياحي ،بل كانت أشبه بسفراء للبالد والمدن التي تمللها ،وكانت بذلك "أفضةل وسةيةلةة
للتفاام الدولي" .ومن خالل الصور الفوتوغرافية أصبح العالم أكلر تقاربا ً وأصبحت الصور الفوتوغرافية والبطاقات البريدية جزءاً مهما ً من التبادل اللقةافةي بةيةن الةعةالةم
الغربي والعالم العربي .إضافة إلى ذلك وبسبب الصرا ات السياسية في السنوات األخيرة ونتائجها التدميرية لى المةدن ومةبةانةيةهةا ،فةقةد أشةار الةدكةتةور اةازه إلةى أن
البطاقات البريدية والصور الفوتوغرافية أصبحت أكلر أامية للتوليق المرئي للمباني التاريخية وإ ادة بناء المباني لى مختلف أصنافها ،فةعةلةى سةبةيةل الةمةلةال الةبةلةدة
القديمة في حلب ،فقد أصبحت مجمو ة الدكتور ولف ــ ديتر ليمكه مصدراً ااما ً للمعلومات للعلماء والخبراء في إ ادة إ مار البلدة ،إلى جانب المصادر المكتوبة.
بين العصور الوسطى والعصر الحديث :المدن العربية التي تمر بمرحلة إنتقالية
إستطاع الباحث الدكتور في الدراسات اإلسالمية الدكتور ولف ــ ديتر ليمكه والذي مل لسنوات كمدير لمكتبة معااد المشرق األلمانية في إسطنبول وبةيةروت مةن أن
يصبح جامعا ً لتلك الصور والبطاقات البريدية ،فقد تمكن من خالل تلك الصور والبطاقات البريدية والتي تعرض صور من الحياة المعمارية واللةقةافةيةة فةي الةمةشةرق أن
يقدم صورة تاريخية وحضارية ن فترات زمنية مختلفة تملل فترة إنتقالية بين العصور الوسطى والحديلة ،لذا فإن الغاية األولى والرئيسيةة إلقةامةة اةذا الةمةعةرض اةي
تتبع التطور الحضاري والمعماري والتغيرات لى النسيج المعماري والحضاري للعديد من المدن في العالم العربي ملل بغداد ،القاارة ،حةلةب ،الةجةزائةر الةعةاصةمةة أو
تونس ،حيث ال تزال المباني القديمة والتاريخية والتي يمكن تتبع ومشاادة األحياء والمباني القديمة فضالَ ن الحدالة وظهور ناصر غربية فيةهةا وأشةار الةدكةتةور إلةى
أنه يمكن مشاادة التطور من خالل البطاقات البريدية والصور البانورامية وال سيما لمدن شمال أفريقيا .فعلى سبيل الملال يشبه التخطيط العمراني في الشوارع الةقةديةمةة
المتعرجة في قصبة الجزائر ما تم إنشائه في فرنسا "فيل نوفيل "المدينة الجديدة" ذات الطابع الفرنسي.
البطاقات البريدية التاريخية كوسائل للتواصل اإلجتماعي في أوائل القرن العشرين
يقدم المعرض العديد من الصور التاريخية للعديد من المدن العربية وال يقتصر ذلك لى المدن الكبرى فقط ،بل كانت البطاقات البريدية حاضرة في المعرض ذلةك أنةهةا
أرخص وأسهل في اإلنتاج والطبا ة من الصور الكبيرة وسمحت في توليق وتصوير المدن الصغيرة كذلك .ومع ظهور الرغبة "اوس البطاقةات الةبةريةديةة" فةي أواخةر
القرن التاسع شر وأوائل القرن العشرين والتي تمكن من خاللها الشرق األوسط من الوصول إلى مناطق جديدة من العالم ،وأصبحت البطاقةة الةبةريةديةة آنةذاك "وسةائةل
اإل الم اإلجتما ية" المهيمنة في ذلك الوقت  ،واي في الواقع ليست أقل فعالية من المتغيرات الرقمية الحالية .يهدف معرض جمعةيةة الصةداقةة الةعةربةيةة األلةمةانةيةة إلةى
إيقاظ سحر التصوير الفوتوغرافي والبطاقات البريدية التاريخية ،مع توضيح أاميتها إل ادة إ مار المدن المدمرة والتوليق العلمي للةهةيةاكةل الةحةضةريةة الةمةتةغةيةرة .وقةد
أظهر النقاش والحوار الذي دار مع الدكتور ليمكي مدى نجاح اذا المعرض في توفير منصة لقافية وحضارية للتبادل اللقافي.

الصور الفوتوغرافية والمجتمع مع أميلي لوزير

يعد التصوير الفوتوغرافي أحد أام الوسائل التوليةقةيةة والةتةي تةعةطةي الةفةرصةة إللةتةقةاط
الحقائق والتعابيرالعاطفية وتصويةراةا بةطةريةقةة فةريةدة وجةعةلةهةا مةلةمةوسةة .فةفةي إطةار
اإلجتماع الدوري السادس شر لجمعية الصداقة العربية األلمانةيةة ،إسةتةضةافةت جةمةعةيةة
الصداقة العربية األلمانية في  ٧٠يونيو  ٧١٤٠المصورة الفوتوغرافية أميلي لوزير فةي
مقر الجمعية في برلين للحديث حول أ مالها الفنية ومشاريعها وأ مالهةا الةمةخةتةلةفةة ،وال
سيما معرضها الحالي " سيدة ،النساء في مصر" ،والمقام حاليا في كاليسةت بةارك حةتةى
 ٤٧أغسطس  .٧١٤٠وقد أدار الحوار في اذا اللقاء السيد يان ــ فةيةلةيةب زيةخةال مةنةسةق
المشرو ات في جمعية الصداقة العربية األلمانية .بعد دراسة األدب والةلةقةافةة األلةمةانةيةة
في باريةس ،سةافةرت أمةيةلةي لةوزيةر إلةى بةرلةيةن فةي ةام  ٧١١٤لةدراسةة الةتةصةويةر
الفوتوغرافي الولائقي في مدرسة أرنو فيشر للتصوير الفوتوغرافي في شفباوردام فةي
برلين .ومنذ ذلك الحين تعيش أميلي لوزير وتعمل كمصور حر في العاصمةة األلةمةانةيةة.
وذكرت أميلي أنها مولعة بالتصوير منذ طفولتها حيث حصلت لى كاميرا في صةغةراةا
إال ّ أنها تخصصت في التصوير الشخصي وصورة الشارع .وتضم أ مال أميةلةي لةوزيةر
العديد من األ مال المتنو ة من تقرير صحفي في بوينس آيرس حول نادي أرجنةتةيةنةوس
جونيورز الذي لعب به دييجو مارادونا  ،إلى مسلسل ن النساء في نيةويةورك أو حةول
كواليس أيام برلين ،لذا فإن ملها متنوع للغاية و المي .ومع ذلك يمكن للمرء أن يالحظ أن أ مال أميلي لوزير تركز بشكل واضح لى ما يةمةكةن تسةمةيةتةه أشةخةاص
الظل وام األشخاص الذي يعيشون ويتنقلون في الظالل اإلجتما ية ويقومون بعملهم اليومي بعيداً ن المصابيح األمامية "األشخاص غير المرئيين :مال الليةل" ،ةلةى
سبيل الملال ،ال يصورون الحياة الليلية الصاخبة  ،ولكن األشخاص الذين تتم أ مالهم ليالً أو في المستشفى أو في المصنع أو كشرطي في الشارع.
لكن موضوع أميلي لوزير الرئيسي او المرأة وحقوق المرأة .إن صوراا ن النساء في مدينة نيويورك ،والتي يمكن رؤيتها فةي كةتةاب الصةور "تةمةامةا مةلةل الةمةرأة"
والفيلم التصويري الذي يحمل ذات األسم ،ال تصور النساء فقط ،بل تصور المدينة نفسها بطريقة نادراً ما تكون نشيطة وحيوية للغاية .ومن خالل الكلمات تطير بةعةيةداً:
الذاكرة المنفية ،لتشكل فلم تصويري حول رحلة المصورة مع مرض جدتها ومرض الزاايمر واو الفيلم التصويري الذي يدفع الةمةرء لةلةتةفةكةيةر فةي ةمةلةيةات الةذاكةرة
والشيخوخة نفسها .ولفتت الحركات اإلحتجاجية لما يسمى "الربيع العربي" إنتباه أميلي لوزير إلى العالم العربي ،و ةلةى وجةه الةخةصةوص دور ونشةاط الةنةسةاء فةي
المظاارات في ميدان التحرير في القاارة ،منذ ذلك الحين  ،سافرت أميلي لوزير إلى مصر دة مرات لتصوير النساء من خةلةفةيةات وأوضةاع حةيةاتةيةة مةخةتةلةفةة .يضةم
معرض " سيدة ،النساء في مصر"  ٠٤لوحة تملل مشااد مختلفة من مصر حيث تضم اللوحات صور لسائقات تاكسي أو كنساء أ مال أو فةي ةالقةات مةخةتةلةفةة (فةي
الحب أو الخطبة أو الزواج أو إنفصال أو طالق) .وقد ملت أميلي لوزير في مناطق أخرى غير القاارة ملل اإلسكندريةة وواحةة الةفةيةوم .ومةن خةالل اةذا الةتةنةوع ال
تصبح خطوط التقسيم االجتما ي مرئية فقط ( لى سبيل الملال مدينة ريفية أو فقيرة أو غنية) ،بل أيضا ً بانوراما ذاتية للمرأة القوية ،التي تنشط بشكل أو بةاخةر كةدا ةم
للمجتمع وبيئتها.
ورشة عمل جمعية الصداقة العربية األلمانية حول ثقافة العطور في العالم العربي
أصبحت العطور لى مر األيام مرافقا ً يوميا ً بأشكال وطرق متعددة ،وقد لعب العطر فةي
العالم العربي دوراً مهما ً وله تقاليد ريقة ،حيث ظهر منذ أيام الفرا نة المصريين ويةعةد
فن صنا ة العطورمن الفنون المتعددة والمعقدة ويجمع بين التقاليد والحدالة والكالسيةكةيةة
والتطور.
كان اذا ملار نقاش ورشة العمل التي نضمتها جمعية الصداقة العربية األلمانية بالتةعةاون
مع محالت بيرك اولز للعطور .وقدم خاللها صانع العطور فيليب بةيةرك اةولةز ونةائةب
جمعية الصداقة العربية األلمانية كالوس بيتر اازا في  ٤٧يوليو ٧١٤٠نةظةرة فةي ةالةم
العطور وخفاياه وقد شارك في اةذه الةورشةة الةعةديةد مةن الضةيةوف والةذيةن إسةتةمةتةعةوا
بالتعرف لى قصة العطور بر التاريخ ،فضالً ن ذلك قدم فيليب بةيةرك اةولةز نةظةرة
لاقبة في الم العطور العربية التقليدية والحديلة إضافة إلى منةتةجةاتةه الةخةاصةة مةن تةلةك
العطور .قدم مدير محالت بيرك اولز بالتعاون مع األستاذ اازا لمحة شاملة ةن تةاريةخ
تطوّ ر العطور إبتداءاً من العصور القديمةة حةيةث إرتةبةط إسةتةخةدام الةعةطةور فةي مصةر
القديمة بالطقوس الدينية الخاصة بةاآللةهةة مةلةل إلةه الشةمةس رع ،قةبةل أن تةبةدأ الةمةلةكةة
المصرية حتشبسوت بإستخدام العطور كمادة معطرة للجسم ،وحتةى ذلةك الةحةيةن كةانةت
العطور مقتصر ًة إستخدامه لى الطبقة العليا والصفوة من المجتمع واو الةحةال الةذي لةم
يتغير إال ّ مع ظهور اإلنتاج الصنا ي والضخم للعطور في القرن العشرين .وقد قامت السفن التجارية الفينيقة بنشر لقافة العةطةور فةي مةحةيةط الةبةحةر الةمةتةوسةط بةحةيةث
أصبحت معروفة للحضارات المتقدمة أنذاك ملل اليونانية لم الرومانية كما وصلت لقافة العطور إلى أرض الحضارات في الةعةراق الةقةديةمةة .فةي الةعةصةور الةوسةطةى
إكتشف الكيميائيون األوروبيون الكحول اإليليلية و مليات التقطير والتي مهدت إلنتاج العطور لى الطريقة الكيميةائةيةة ومةع دخةول مةواد جةديةدة مةن أمةريةكةا والةهةنةد
أصبحت صنا ة العطور ملية يمكن أن يكون لها مردود مادي طويل األمد.
كان المجتمع الفرنسي وال سيما الطبقات الراقية امالً رئيسيا ً في الطلب لى العطور وقد أستخدمت العطور ألول مرة وبشكل دائم إلخفاء رائحةة الةجةسةم ومةن خةالل
ذلك ففتحت اذه اللقافة الجديدة أبعاداً جديدة لصنا ة العطور حيث تطلب في اذه المرحلة مل القطارين والكيميائيون والذين ملةوا بةإسةتةمةرار ةلةى تةحةسةيةن ةمةلةيةة
تصنيع العطور ففي مدينة كولونيا قام يواان مريا فيرينا بإستخدام زيوت من الليمون والبرتقال واليوسفي وغيراا لتصنيع العطةور والةذي أصةبةح ةطةراً رئةيةسةيةا ً فةي
القرن اللامن شر والذي أخذ أسم المدينة الحقا ً وأصبح يعرف الميا ً بعطر الكالونيا ،وفي العشرينيات من القرن العشرين أطلقت شركة كوكو شانيةل الةعةطةر الةنةسةائةي
الشهير شانيل رقم خمسة والذي أصبح العطر األكلر مبيعا ً في التاريخ والذي اليزال معروفا ً حتى الوقت الحاضر .أصبحت العطور سلعة تجارية معروفة يتةنةافةس فةيةهةا
الكلير من التجار إلرضاء الفئات المختلفة من المستهلكين وتصنف العطور إلى مجمو ات وإتجااات مختلفة ملل العطور المنشطة والمليرة أو المبهجة أو الطةازجةة أو
الوردية أو اللقيل أو الدافن ،وقدم خبير العطور السيد بيرك نظرته في الم العطور حيث وصف الم العطور بأنه يقوم لى قا دة ريضة ترتكز لى لةاللةة ةنةاصةر
رئيسية تملل العطور القوية والدافئة والتي يمكن للمرء أن يتخيلها كهرم لاللي من العطور القوية والدافئة لى سبيل الملال المسك والفانيال يتبعةه الةعةطةور الةمةتةوسةطةة
وذات الرائحة النا مة والحلوة فيما يأتي لى رأس الهرم العطور الطازجة والحديلة وتعتمد قوة العطور ومدى تركيزاا لى نسبة الزيوت العطرية فيةهةا مةلةال ةنةدمةا
تكون النسبة ما بين  ٧١ــ  % ٠١يسمى "ماء العطر" اما النسبة من  ٤٥ــ  % ٧١يسمى " ماء تواليت" اما النسبة من  ٥ــ  % ٤١فايسمى كولونيا.

اإلجتماع الدوري لجمعية الصداقة العربية األلمانية مع الفنانة المتحدثة فاتن الدباس
في إطار اإلجتماع الدوري السابع شر لجمعية الصداقة العربية األلمانية والةذي ةقةد
في  ٤٢يوليو  ٧١٤٠في مقر الجمعية وأدار من قبل السيد يان ــ فيليب زيخةال مةنةسةق
المشرو ات في جمعية الصداقة العربية األلمانية إستضاف اإلجتماع الةدوري الةفةنةانةة
المتحدلة األلمانية الفلسطينية فاتن الدباس للحديث حول مسيرتها الفنية والمهنية ،فضةالً
ن اإلطالع لى بعض أ مالها ملل كتاب "لسيت قصص من ألف ليلة ولةيةلةة" ش ُنشةر
تحت نوان :إسطورة من الواقع] إضافة إلى الحديث ن بعض النصوص الةمةخةتةارة.
تمتلن نصوص الفنانة بالعاطفة واإللتزام وتجمع بةيةن الةمةنةظةور السةيةاسةي والةتةجةربةة
الشخصية ،فضالً ن الجمع بين الخصوصية والعمومةيةة والسةيةمةا قضةايةا الةمةجةتةمةع
المشتركة ملل الدين ــ والتسامح والتمكين أو التميز ومنذ ام  ٧١٤٠تشةارك الةفةنةانةة
بشكل منتظم في أ مال ديدة في ألمانيا وفي دول المية أخرى ملل أبيةدجةان وريةو
دي جانيرو .لقد إكتسب الشكل الفني الذي تمارسه الفنانة شةعةبةيةة فةي األونةة األخةيةرة
والذي يجمع ما بين السردية القصصية في الةفةنةون الةمةسةرحةيةة فةي إطةاراةا السةردي
الفكااي الساخر أو الشعري حيةث تةعةمةل ديةنةامةيةكةيةة الةعةمةل والةتةفةا ةل بةيةن الةفةنةان
والجمهور دوراً رئيسا ً في إيصال النص ،و ادة ما يمارس اللون الةفةنةي الةذي تةتةبةعةه
الفنانة شكل القصيدة ويتحقق ذلك من خالل أدائه المتميز والةذي أصةبةح يةمةارس فةي
إطار فني متكامل حيث يقوم المؤدون من الفنانين بإلقاء أ مالهم النلرية أو الشعرية لى التوالي ويختار الجمهور الفائز منهم من خالل شدة التصفيق وحرارته.
الشجا ة سالح يلتقي مع الكلمات ،اذا اإلقتباس من أقوال الشا ر الفلسطيني محمود درويش واو أحد الشعراء المعاصرين الذي شكل أساسا ً وملالً وحافزاً للفنةانةة فةاتةن
الدباس للبحث ن صورتها وأسلوبها الخاص ،حيث تعتبر نصوصها النلرية والشعرية ملل "موطن الشفاه" أو "انا يجب أن تطير الحمائم" ةن تةجةربةة شةخةصةيةة فةي
إطار اجتما ي وسياسي.
بدأت الفنانة فاتن الدباس من خالل المسابقة الشعرية آي صالم "شعر الصالم للمسلمين الشباب" واي مناظرة شعرية باللغة األلمانية بين المواوبين تتنةاول مةوضةو ةات
مختلفة شخصية ودينية وسياسية في إطار كوميدي ساخر ضمن القوا د اإلسالمية " ملل دم تناول الكحول" .لى النقيض من المسرح الفكااي األلةمةانةي والةذي يةعةد
مسرحا ً ترفيهيا ً كبيراً في الدرجة األولى حسب ما أشارت إليه الدباس .ولقد رسمت الفنانة الدباس مسار فني خاص بها ،ضمن مسةيةرتةهةا الةمةهةنةيةة فةي مةجةال الةعةلةوم
السياسية في األحداث السياسية واللقافية ،إذ تقدم العديد من القراءت من مؤلفاتها في المهرجانات األدبية المحلية األلمانية أو المهرجانات الةعةالةمةيةة والةدولةيةة .وال سةيةمةا
مشاركتها العالمية في المهرجانات في مدينة أبيدجان في ساحل العاج وفافيال في ريو دي جانيرو في البرازيل ،حيث تساام المشاركات الةعةالةمةيةة فةي صةقةل شةخةصةيةة
الفنانة وتعميق الخبرات لديها .كما أن القدرة لى الترجمة الفورية تساام في إيصال الرسائل الشعرية وتعزز الحوار والتبادل اللقافي لى المستوى الدولي.
ُنشر مشروع كتابها األول والذي يتضمن نصوص ألمانية ــ ربية "لسيت قصص من ألف ليلة وليلة" ش ُنشر تحت نوان :إسةطةورة مةن الةواقةع] ةام  ٧١٤٢مةن قةبةل
مطبعة كوسميكس .وفي اذا العام قامت مطبعة زامبون بنشر طبعة إيطالية ــ ربية من الكتاب شإسطورة من الواقع] .يتناغم العنوان مع الدوافع الشرقية التي يةحةمةلةهةا
ويطابق النص المحكي.
كان لكلمات الفنانة وإلقائها النلري والشعري لبعض من نصوصها ملل "الجىء" او " ليس لدينا شيء" األلر في إمتاع الجمهور وتحفيزام لى تذوق الكلمات المةخةتةلةفةة
للفنانة.

جولة في معرض العواصم العربية في لقطات تاريخية مع الدكتور ليمكه
استقبل الباحث في الدراسات اإلسالمية الدكتور ولف ــة ديةتةر لةيةمةكةه والةذي ةمةل
لسنوات ديدة مديراً لمكتبة معااد المشرق األلمانية في إسطنبول وبيروت فةي ٤١
أغسطس  ٧١٤٠موظفي متحف الفن اإلسالمي في مقر جةمةعةيةة الصةداقةة الةعةربةيةة
األلمانية ،ورافقهم في جولة تعريفية في مةعةرض "الةعةواصةم الةعةربةيةة فةي لةقةطةات
تاريخية من خالل البطاقات البريدية والصور الفوتوغرافية التاريخية" والذي أفةتةتةح
في مقر الجمعية في  ٧٢يونيو .٧١٤٠
في بداية اللقاء رحّب الدكتور ليمكه بالضيوف الكرام وقدم شةرحةا ً حةول مةحةتةويةات
المعرض والذي يحتوى لى العديد من البطاقات البريدية والصور الةفةوتةوغةرافةيةة
التاريخية للمدن العربية وأاةم مةالمةح تةألةيةرالةتةطةورات الةتةاريةخةيةة ةلةى الةنةسةيةج
الحضاري لتلك المدن والذي يمكن من خالله المقارنة بين الماضي والحاضةر لةتةلةك
المدن.
بعد ذلك د ا الدكتور لةيةمةكةه الضةيةوف إلةى جةولةة فةي الةمةعةرض لةإلطةالع ةلةى
المعروضات وتناقش مع الحضور حول طبيعة الةمةعةروضةات وأصةولةهةا وتةقةنةيةات
النسخ والطبا ة للمعروضات والصور والتةي تةمةلةل الةمةدن الةعةربةيةة الةكةبةرى مةن
منظور نادر .في نهاية الجولة فةي الةمةعةرض إغةتةنةم الةحةضةور الةفةرصةة لةلةحةوار
والنقاش وطرح العديد من األسئلة مع الدكتور ليمكه حول مفهوم وفكرة المعرض.

زيارة "مدرسة ميونخ ــ برلين الصيفية للشرق األوسط "٨١٠٢
استضافت جمعية الصداقة العربية األلمانية في  ٤٢اغسطس  ٧١٤٠المشةاركةيةن فةي
"مدرسة ميونخ ــ برلين الصيفية للشرق األوسط" في ختام برنامج المدرسةة الةخةاص
بمدينة برلين .خالل اذا اللقاء قدمت جمعية الصداقةة الةعةربةيةة األلةمةانةيةة وأكةاديةمةيةة
الشباب العربية األلمانية للعلوم والعلوم اإلنسانية أ مالهما ونشاطاتهما إلى مةجةمةو ةة
الطلبة الدولية من مختلف التخصصاتُ .تنظم مةدرسةة مةيةونةخ ـةـة بةرلةيةن الصةيةفةيةة
للشرق األوسط من قبل جامعة لودفيج ماكسيميليان ــ يةونةيةفةيةرسةيةتةان مةيةونةيةخ مةن
خالل مركز أبحاث السياسات التطبيقية ومعهد الشرق األدنةى واألوسةط ومةجةمةو ةة
الشرق األوسط للشؤون الدولية للبحوث.

المعرض الفوتوغرافي :يوميات فلسطينية
يعد اإلنسان المحور األساسي للمعرض الفوتوغرافي الذي أقيم في جةمةعةيةة الصةداقةة
العربية األلمانية في  ٢سبتمبر  ٧١٤٠للفنان المصور الفلسطيني مةحةمةد بةدارنةه فةي
مقر الجمعية تحت نوان "يوميات فلسطينية" .يلقي المةعةرض الضةوء ةلةى الةحةيةاة
اليومية الفلسطينية بعيداً ن الصراع الدائر اناك ،وقد ُن ّ
ظم الةمةعةرض بةالةتةعةاون مةا
بين الجمعية وميساء سالمة-وولف من مؤسةسةة "سةالمةه لةلةفةنةون والةتةجةارة" والةتةي
ملت لى إجراء جةمةيةع اإلتصةاالت إلنةجةاح الةمةعةرض .حةيةث أفةتةتةح الةمةعةرض
بحضور الفنان وبر اية سعادة السفيرة الفلسطينية في برلين خلود د يبس ،حيث حةيّةا
نائب رئيس الجمعية السيد حسام معروف الضيوف الذين حضروا اذه المناسبة.
نظرة أخرى لى فلسطين
أوضح السيد حسام معروف في كلمته الترحيبية التي ألقااا أن الةمةعةرض يةمةلةل إلةى
جانب الجماليات الرائعة لصور من فلسطين مبادرة من الجمعية ومساامة في الحفةاظ
لى الهوية الفلسطينية ،فضالً ن تقديمه مشهداً ومنظوراً جديداً لفلسةطةيةن يةتةمةحةور
حول الحياة اليومية للشعب الفلسطيني ومصيره ،وأردف السيد حسام مةعةروف قةائةالً
بأن المصور محمد بدارنه نجح في إظهار صور جةمةالةيةة مةمةيةزة تةظةهةر فةلةسةطةيةن
والفلسطيني بصورة مغايرة ما نسمعه في األخبار ،حيث تظهر صور بدارنه الحةيةاة
اليومية للفلسطينيين مليئة بالشجا ة والقوة وقبل كل شيء مليئة باألمل ،بدوراا شكرت سعادة السفيرة خلود د يبس جمعية الصداقة العربية األلمانية والفنان لةى إتةاحةة
الفرصة للحضور لمشاادة فلسطين من منظور مميز ومختلف.
رواية فلسطينية جديدة من خالل التصوير الفوتوغرافي
ال تظهر صور الفنان محمد بدارنه أي نقاط تفتيش او أسلحة أو أي من مظاار الصراع واإلشتباكات بل تحمل في طياتها صور من الحياة اليومية لةلةفةلةسةطةيةنةيةيةن ،تةلةك
اللحظات العفوية التي يشعر فيها الناس بالحرية اروبا ً من واقع اإلحتالل وليس من أجل الفنان بدارنه ،حيث تظهر الصور نو ا ً من أ مال الةتةحةرر والةتةي تشةيةر دون
شك إلى أن اإلحتالل لم يتمكن من السيطرة لى األمل لدى الفلسطينيين ويولق بدارنه بذلك األمل والتحرر من خالل أ ماله الفوتوغرافية ويةحةكةى ةبةر الصةور قصةة
الشعب الفلسطيني من وجهة نظره والتي يعبر من خاللها ن صموده وأمله في الحياة .بتألير من إدوارد سعيد يحاول الفنان بدارنه تقديم رواية جديدة ،رواية فلسةطةيةنةيةة
لى المستوى الدولي بغية تغيير وجهة النظر حول فلسطين تلك المهمة التي بدأاا الفنان بدارنه منذ وقت مبكر.
بدارنه مصور وناشط
ولد الفنان محمد بدرانه في قرية رابة البطوف في الجليل ،و مل متطو ا ً في مخيمات الالجئين في سن المرااقة و مل مدرسا ً وناشطا ً في المؤسسة العربيةة لةحةقةوق
االنسان وأسس الحركة الشبابية لحقوق اإلنسان "حق" .فضالً ن مله في المنظمات غير الحكومية قبل أن يتحول إلى التصوير الفوتوغرافي اإلحترافي .بعد تةخةرجةه
في تخصص التصوير الفوتوغرافي مل الفنان لى إقامة العديد من ورش العمل الخاصة بالتصوير الفوتوغرافي بالتعاون مع المنظمات غير الحكوميةة والةمةجةتةمةعةات
المحلية .وقد حصل الفنان لى منح دراسية من مؤسسات فنية شهيرة ،كما قام بعرض أ ماله الفنيّة في العديد من المدن وقا ات العرض العالمية ملل قا ة دارة الةفةنةون
في مان وفي منظمة العمل الدولية في جنيف ومقر األمم المتحدة في نيويورك.
يوميات فلسطينية :ال يوجد صورة نمطية لفلسطين
يعد معرض "يوميات فلسطينية" والذي يقام في جمعية الصداقة العربية األلمانية ،اختياراً رائعا ً لمختلف مشاريع التصوير الفوتةوغةرافةي لةلةفةنةان بةدارنةه والةذي يُةظةهةر
النطاق الفني الكامل والجودة الفائقة أل ماله الفوتوغرافية  ،فضالً ن توليقه أيضا ً للمجتمع الفلسطيني بكل تنوّ ه.
يقدم الفنان بدرانه من خالل مشرو اته التصويرية ،كما في صور مال البناء الفلسطينيين في مواقع البناء اإلسرائيلية في المشروع التصويري "ترجعةوا بةالسةالمةة" أو
الصور الفوتوغرافية للطفولة في قرى النقب  /صحراء النقب غير المعترف بها من قبل إسرائيل في مشروع التصوير "ألعاب غير معترف بها" ،يقدم الفنان بدرانةه مةن
خالل مشرو اته تصوير العديد من الصور غير النمطية من الحياة اليومية للفلسطنيين ،ومن االمللة لى اذه المشرو ات :المشروع التصويري "تةرجةعةوا بةالسةالمةة"
حيث يمكن مشاادة صور مال البناء الفلسطينيين في مواقع البناء اإلسرائيلية او مشروع التصوير "ألعاب غير معترف بها" حيث الصورة الفوتوغرافيةة لةلةطةفةولةة فةي
قرى النقب  /صحراء النقب غير المعترف بها من قبل إسرائيل ،وقد إستطاع الفنان بدرانه من خالل اذه المشرو ات نقل صورة حيةاة الةفةلةسةطةيةنةيةيةن تةحةت اإلحةتةالل
وبذات الوقت بهجة الحياة واألمل وصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الظروف الصعبة .ويعد حب الشعب الفلسطيني للحياة اي أحد أام الرسائل التي يحةاول الةفةنةان
بدرانه إيصالها من خالل صوره .فضالً ن ذلك يحاول الفنان حث المشااد للصور لى رؤية الصراع من منظور جديد ،اذا األمر او ما أشارت إليه السةيةدة مةيةسةاء
سالمة من خالل كلماتها والتي د ت الزائرين فيها إلى التأمل والنظر إلى الصور للتعرف لى فلسطين وسكانها من خالل الصور بطريقة جديدة ومختلفة .اةذه الةد ةوة
التي القت إستحسان الحضور .كما أتيحت الفرصة خالل حفل اإلستقبال للحضور إيجاد حوار ونقاش مع الفنان لتبادل أطراف الحديث حول المعرض.

يال موسيقا! ورشة عمل مع فرقة حسام العلي الموسيقية
د ت جمعية الصداقة العربية األلمانية بالتعاون مع مؤسسة قطر الدولية في  2نوفيةمةر
 8102إلى امسية لقافية موسيقية للتعرف لى الموسيقى الكالةسةيةكةيةة الةعةربةيةة ،وقةد
اتيحت الفرصة من خالل اذه االمسية أل ضاء الجمعية والمهتمين من الةتةعةرف ةلةى
الموسيقى العربية الكالسيكية ن قرب والتفا ةل مةعةهةا لةم تةقةدم فةرقةة حسةام الةعةلةي
المكونة من  0افراد اام اآلالت الموسيقية العربةيةة و ةنةاصةراةا فةحةسةب بةل الةهةمةت
الضيوف بمهاراتها الموسيقية ود تهم ايضا إلى الغةنةاء والةتةفةا ةل الةمةوسةيةقةي بشةكةل
مشترك.
من العود حتى الغناء – نظرة عامة على اهم عناصر الموسيقى العربية الكالسيكية
بعد ترحيب الموجز من المدير التنفيذي لجةمةعةيةة الصةداقةة الةعةربةيةة األلةمةانةيةة كةانةت
الموسيقى المحور االساسي والرئيسي لبقية االمسية حةيةث قةدم ةازف الةعةود وسةيةم
مقداد اآللة الرئيسية في الموسيقى العربية والتي تةعةد الةعةنةصةر االسةاسةي فةي الةغةنةاء
والطرب العربي والتي تسمى في اغلب االحيان العود قصير العنق من خالل تفصيلةهةا
وشكلها المميز ويعد العود االداة المركزية في اآلالت الموسيقية العربةيةة الةكةالةسةيةكةيةة
وقد قدمه العازف وسيم مقداد بعضا من المعزوفات الموسةيةقةيةة الةتةي اظةهةرت جةمةال
الموسيقى العربية ومهارته االبدا ية في اذا المجال .فيما قدم الموسيقي حاتم البطة آلة الرق واي بارة ن اداة موسيقية ذات صوت مميز ضمن االدوات الةمةوسةيةقةيةة
العربية واي آلة مهمة للغاية لاليقاع الموسيقي العربي فيما قدم بقية ا ضاء الفرقة ادواتهم الموسيقية حيث قدمت فالنتينا بيالنوفةا الةنةاي ،واةو ةبةارة ةن مةزمةار مةن
الخيزران ،فيما قدم الموسيقي شينغو لي ماسودا آلة القانون وقدم اليكس كوتشيكوف آلة الكمان ،واخيرا قدم المغني حسام العلي بةعةض الةفةقةرات الةمةوسةيةقةيةة الةغةنةائةيةة
العربية .بشكل مشترك الهم الموسيقيون الستة الضيوف بأغنيات سيدة الغناء العربي (السيدة ام كللوم) واستمر الموسيقيون في شرح وايضاح التعابير الموسيقية الةعةربةيةة
الكالسيكية للجمهور ملل المقام وااليقاع والمفاتيح الموسيقة العربية بشكل شامل.
اللهفة للتعرف على الموسيقى العربية
مصادفة بل جاء بشكل مدروس ً
ً
بغية إلستقطاب المهتمين والراغبين في التعرف لى الموسيقى العربية كما ادفت ورشة الةعةمةل إلةى
لم يكن اختيار نوان ورشة العمل
الارة اللهفة والرغبة لدى الكليرين في التعرف لى الموسيقى العربية بشكل مباشر وتجربتها في آن واحد .واكذا لم يقم وسيم مقداد وحسام العلي بتقديم دورة مكلفةة فةي
االيقاع فقط بل قاما بتعليم الحضور بعض من المقاطع الشعرية الغنية "ايمتى الزمان يعود" باللغة الةعةربةيةة بشةكةل مشةتةرك كةان الةجةمةيةع يةغةنةي ويصةفةق ويسةمةعةون
الموسيقى ،كان ذلك تجربة ملهمة للعديد من المستمعين مما جعلهم يشعرون باللهفة للتعرف بشكل معمق لى الموسيقى العربية .تعد ورشة العمل يال موسيقى جزئا مةن
التعاون طويل االمل بين مؤسسة قطر الدولية وجمعية الصداقة العربية األلمانية ذلك التعاون الذي يهدف إلى التعريف باللقافة العربية وتعميق الشراكة بين اللقافات.
تقوم مؤسسة قطر الدولية ومقراا في واشنطن لى د م ونشر التعرف لى اللغة اللقافة العربية من خالل التعاون مع العديد من المؤسسات في الواليات المتحةدة وكةنةدا
وانجلترا منذ دة سنوات وتعمل لى تشجيع التبادل اللقافي مع العالم العربي من خالل منصات التعلم وتطوير المواد التعةلةيةمةيةة والةتةدريةب لةمةدرسةي الةلةغةة الةعةربةيةة.
لال وام  8102و  8100وضع مؤسسة قطر الدولية مبلغ  01111يورو لجمعية الصداقة العربية األلمانية القامة  2فعاليات لقافية.
تدويل الموسيقى العربية كسب الناس للموسيقى العربية
كان الحفل الموسيقي وورشة العمل يال موسيقى والذي اقيم بالتعاون مع فرقة حسام العلي بداية ملالية للتعاون والتعريف بالموسيقى العربية بشكل موسةع ذلةك ان حسةام
العلي مغنيا ومدرب موسيقي سوري معروف ومحترف ويرغب بايصال الموسيقى العربية إلى اكبر شريحة من الجمهور.
من خالل الفرقة الموسيقية متعددة اللقافات والتي ترغب في ايصال الموسيقى العربية الكالسيكية إلى اكبر شريحة وصوال إلى مةرحةلةة تةدويةلةهةا بةغةيةة اتةاحةة الةفةرصةة
للمهتمين والمستمعين للتعرف لى الموسيقى العربية فا ضاء الفرقة مختلفي اللقافات كا ازفة الناي االيطالية فالنتةيةنةا بةيةالنةوفةو والةعةازف والةمةنةتةج الةروسةي الةيةكةس
كوشتيتكوف و ازف القانون الياباني شانغو لي ماسودا ،لم ينشأ مع الموسيقى العربية بل قادتهم الرغبة وااليقاع الجميل والمةمةيةز لةتةلةك الةمةوسةيةقةى بةالةوقةوع بةحةبةهةا
وتعلمها.
لقد استمتع الحضور بورشة العمل واو االمر الذي جعلهم يستمرون في الحوار والنقاش مع الفرقة الموسيقية ومحاولة العزف والغناء بشكل مشترك فيةمةا حةاول بةعةض
الحضور التعرف ن قرب لى آلة العود من خالل صانع اآللة الموسيقية محمد خضير واي الفرصة التي مكنتهم من التفا ل مع اآللة ن قرب.
لقد كانت امسية ناجحة ومميزة ومقدمة للتعاون الملمر والبناء بين مؤسسة قطر الدولية وجمعية الصداقة العربية األلمانية للمزيد من االحداث والفعاليات اللقافية فةي ةام
 .8100تم اقامة اذه الفعالية بد م من مؤسسة قطر الدولية والتي تعمل في العديد من المجاالت اللقافية العالمية من اجل تعزيز الروابط اللقافةيةة والةتةعةرف ةلةى الةلةغةة
العربية وشعوب العالم العربي ،يقع مقر المؤسسة في واشنطن واي ضو في مؤسسة قطر.
حكايات في حقيبتي :القراءة والمعرض
ندما تمر الذئاب الجائعة واللعلب الماكر في مقر جمعية الصداقة العربية االلمانةيةة،
ويأخذ ميكانيكي الدراجات السيف للتغلب لى الغول الرايب ند ذلك يكون الةوقةت
مرة اخرى وقت الحكايات االسطورية في جمعية الصداقة العربية االلمانية.
قدمت دار النشر" مطبعة" افورسيما في برلين بتاريخ ٤٥ـة٤٤ـة ٧١٤٠مشةرو ةهةا
حكايات في حقيةبةتةي ،الةغةول غةدار ،وقصةص اخةرى ،وكةان مشةروع الةحةكةايةات
(حكايات في حقيبتي) لمطبعة افور سيما ــ واي مجمو ة من الةقةصةص الةخةيةالةيةة
الفلسطينية غير المعروفة والتي لم ُتنشر قبل ذلك باللغتين األلمانية والعربيةة ،والةتةي
صممها ووضعها فريق فني ألماني -ربي مكون من أربعة فنانين ـ قد ةرض ةام
 ٧١٤٢في الجمعية وكانت انذاك المرحلة االولى لمشروع الةمةجةمةو ةة الةقةصةصةيةة
حيث اطلع الضيوف انذاك لى تطورات المشروع منذ بدايته ام  .٧١٤٢في بدايةة
الةةلةةقةةاء رحةةب الةةمةةديةةر الةةتةةنةةفةةيةةيةةذي لةةجةةمةةعةةيةةة الصةةداقةةة الةةعةةربةةيةةة السةةيةةد بةةيةةورن
انريش بالضيوف الكرام وبمدير المشروع السيد يواان فيدا واذه المرة مع القةصةة
المطبو ة .بدوره رحّب مدير المشروع في مطبعة أفوريسما يواان ويد بةالةحةضةور
وقدّم المشروع والفنانين والقائمين األربعة لى الكتاب .كما قدم مصمما الرسةومةات

في المشروع الرسامة مينا براون واحمد لي معلومات قيمة حول الرسومات التي ضمت  ٠١لوحة تنقل من خاللها التعبير الخاصة بالقصص كةمةا قةدمةت صةورة ةن
مراحل المشروع منذ بدايته الى ما وصل اليه اليوم.
حكايات في حقيبتي تجربة بين الثقافات
ان ملية العمل في ا داد مجمو ة القصص “حكايات في حقيبتي” ليس مجرد ملية ا داد مجمو ة من القصص الخيالية الفلسطيةنةيةة وانةمةا تةجةربةة مةعةقةدة ومةتةعةددة
اللقافات ولقد تميز اذا العمل بوجود أربعة فنانين ورسامين إلنين ألمان وإلنين من العالم العربي من أجل العمل معا ً لى وضع الرسومات الخاصة بهذه المجةمةو ةة مةن
القصص الست التي استلهمت من التراث الفلسطيني.
جمعت القصص من قبل المؤلفة والمؤرخة الفلسطينية الدكتورة سونيا نمر والتي ادفت من خالل ذلك الى وضع اذه القصص في متناول ايدي االطفال والشةبةاب ةلةى
المستوى العالمي وليس لى المستوى الفلسطيني فقط ،فعلى سبيل الملال قدمت المجمو ة القصصية "الغول غدار" من قبل دار الطبا ة ذاتها باللغة االنجليزية لةتةكةون
بمتناول ايدي اكبر شريحة من القراء والمحبين للقصص االسطورية .احد الغايات الرئيسية لنشر اذه القصص اةو الةتةواصةل الةحةضةاري مةا بةيةن الةلةقةافةات االنسةانةيةة
واطالع الغير لى القصص االسطورية والتراث الفلسطيني .لقد استطاع الرسامون االربعة الرسامة المصرية مي كرمي ومصمم الجرافيك األلماني مةاركةوس غةونةتةر
والرسامة االلمانية مينا براون والرسام السوري احمد لي والذي يقيم االن في برلين لى ا داد الرسومت الخاصة بالقةصةص وبةتةمةويةل مةن مةؤسةسةة آنةا لةيةنةد مةن
الخروج بمفهوم جديد لشخصيات القصص من خالل العديد من ورش العمل التي قدت في مصر وبرلين وشارك بها العديد من االطفال والشباب.
التنوع البصري " اربعة انماط للرسم في قصة واحدة "
قدم الرسامون مفهوما جديدا وغير مؤلوف لرسومات القصص والحكايات التي ضمتها المجمو ة القصصية حيث كان انالك اربعة تفاسير بصرية مختلفةة مةن الةنةاحةيةة
الشكلية لشخصيات القصة واو ما يملل اسلوبا جديدا وجريء ناجحا بكل المفاايم ويقدم رونقا واسلوبا خاصا لسرد حكايات القصص ويجعلها اكلر تناغما وتشويةقةا .لةقةد
إستطا ت المطبعة بالتعاون مع الرسامين من وضع مفهوم جديد للرسومات الخاصة بالقصص من خالل قيام الرسامين بوضع رسومات القصة الواحةدة بشةكةل مشةتةرك
وبشكل متناسق مما يوفر أربعة تفسيرات بصرية مختلفة من الناحية األسلوبية تصب في النهاية في سياق وشكل واحد ،والتي ينبغي أن تكون في نفس الةوقةت مةتةنةاغةمةة
وتساام  -لى الرغم من اإلختالف -في التعرّف لى نصر الرسم الرئيسي في القصة لى الرغم من إختالف الرسام الذي قام بوضع الرسم.
اذا التناغم والتشويق ظهر جليا من خالل التقديم والقراءة للمجمو ة القصصية والتي استطاع الجمهور مشاادتها واالستماع اليهةا مةن قةبةل الةدكةتةور سةاري الةمةرزوق
والتي ملت في مشروع الكتاب والسيدة وايزابيل اختربرع مسؤولة المجال اللقافي والتربوي والتعلمي في جمعية الصداقة العربية االلمانية واللتان اسةتةعةرضةتةا الةقةصةة
االسطورية الذئب الجائع واللعلب الماكر بالعربية وااللمانية فضال ن ذلك أتيحت الفرصة للجمهور لمشاادة الرسومات التوضيحية الخاصة بالمجمو ة القصصيةة مةنةذ
بدايتها الى ما وصلت اليه اليوم لى جوانب مقر جمعية الصداقة العربية االلمانية.
التعاون دون حدود ثقافية
استلهم الرسامون من نصوص المجمو ة القصصية الرسومات التوضيحية والخاصة بشخصيات القصص من خالل ورش العمل لتي اقيمت مع االطفةال والشةبةاب فةي
القاارة وبرلين والتي قدمت لهم االلهام والتصور للخروج بشخصيات المجمو ة القصصية المميزة والسيما في المرحلة االولةى مةن مشةروع الةكةتةاب .لةم يةكةن اةنةاك
اختالف كبير بين اللقافات خالفا لجميع التوقعات التي سبقت البدء بالمشروع واذا ما بر نه الرسامون القائمون لى المشروع فقد اشاروا ان االختالف لةم يةكةن بةيةن
اللقافات بل كان في اسلوب وطريقة الرسم والتعبير فلم يكن اناك اسلوب خاص يمكن تسميته بااللماني او بالعربي .لقد كان اناك الةعةديةد مةن الةنةقةاط الةمةشةتةركةة بةيةن
القائمون لى اذا المشروع والتي ساامت في انجاج المشروع.

إطالق التقويم “الحرب ــ الطرد ــ االمل”
برلين كحاضنة لللقافة العالم العربي؟ بهذا الطةرح بةدأت الصةحةفةيةة جةولةيةا جةيةرالخ
خطابها بمناسبة افتتاح الفعالية الفني “الحرب ــ الطرد ــ االمل” .افتتحت الفعالةيةة فةي
 82نوفمبر  8102في مقر جمعية الصداقة العربية األلمانية واةو الةحةفةل الةخةتةامةي
لمشروع "الفن يلتقي العلوم" والذي يةعةد مشةرو ةا مشةتةرك بةيةن أكةاديةمةيةة الشةبةاب
العربية األلمانية للعلوم والعلوم اإلنسانية وجامعة غوتنغن جورج أوغست.
اختتام سلسلة الفعاليات الخاصة بمعرض "الهروب في صور"
بعد محاضرة “ مدينة الواحة تدمر كال ب المي" ( 85أبريل) " والممةارسةة الةفةنةيةة
الحديلة في العالم العربي"( 2مايو) كانت اذه االمسية جز ًء من معرض الهروب فةي
صور ،والذي يقدم اال مال الفنية للفنانان السوريان من مدينة تدمر الفنانة التةشةكةيةلةيةة
نسيم القاسم والفنان التشكيلي أيمن درويش كجزء من التعاون بين االكاديمية وجمعية الصداقة العربية األلمانية.
الفعالية الجديدة " الحرب  -الطرد – األمل" والذي يقدم ا مال نسيم القاسم وأيمن درويش ويحتوي لى  02مال فنيا تملل احداث وتعابيير ةن الةهةروب مةن سةوريةا
إلى المانيا .ضو االكاديمية ومدير المشروع االستاذ الدكتور جينس شينر اشار إلى اامية المشروع ودوره القيّم ،قبل ان يتطرق إلى ا مال الفنانان واسلوبهةمةا الةمةعةبةر
والعميق باتجاه ا مالهم الفنية .كانت الكلمة التي القتها الصحفية جوليا جيرالخ واي صحفية محنكة وخبيرة في شؤون العالم العربي مةحةور االمسةيةة .اضةافةة الةى ذلةك
استمتع الجمهور بين المحاضرات بالمعزوفات الموسيقية التي قدمها كل من لميس سيريس ووسام مقداد وتضمنت الحانا موسيقية مختةلةفةة مةن مةديةنةة حةلةب فةي الةقةرن
التاسع شر وكلمات من الفترة األندلسية.
برلين كمركز أوروبي لثقافة المنفى العربي
كان اال تقد السائد ان باريس وال سيما حي مونمارتر خالل القرن العشرين المركز األوروبي للقافة المنفى العربي .فيما اشارت جوليةا جةيةرالخ خةالل الةكةلةمةة والةتةي
كانت تحت نوان "برلين  -اصمة اللقافة للعالم العربي" ان اذا المفهوم ينطبق لى برلين بشكل متزايد منذ بةدايةة  .8101وال سةيةمةا بةفةضةل وصةول الةعةديةد مةن
الفنانين السوريين الذين اربوا من الحرب األالية في وطنهم ،بما في ذلك الممللين والموسيقيين والخطاطين وغيرام والذين سااموا في تةحةويةل الةمةشةهةد الةلةقةافةي فةي
برلين وألرائه بمزيد من االبداع والحيوية .تقدم المدينة للفنانين مجمو ة متنو ة من الفرص للتطوير وفرصة للوصول إلى جمهةور جةديةد .كةمةا يةمةكةن الةتةعةرف ةلةى
العديد من الشخصيات الفنية المعروفة التي وصلت الى المانيا المخرج المسرح محمد العطار والفنان التشكيلي بد الرزاق شلبوط وفرقة الراب الصا دة أوالد العم.
مشهد ثقافي متنام مليء بالديناميكية والحيوية
في ضوء العديد من االمللة سلطت جيرالخ والتي تعمل حاليا مديرة مشروع في امل ،برلين و ملت كمراسلة لإل الم األلماني في القاارة ونقلت اخبار العالم الةعةربةي
في الفترة من  8112إلى  8105الضوء لى تنوع المشهد اللقافي الناشن  ،الذي يتميز بالعمل الديناميكي والتجريبي والطابع بر الوطني و ناصر االندماج.

المصور ألماني-عربي
قاموس جمعية الصداقة العربية األلمانية
ّ
قدّم العديد من األلمان خالل أزمة الالجئين األخيرة ك ّما ً اائالً من العمل الرائع والمسا دة األولية إلغالة الالجئةيةن مةن خةالل إسةتةخةدام الةعةديةد مةن الةوسةائةل وطةرق
التواصل المختلفة سوا ًء اللفظية أو المعنوية والتي أستخدم فيها األيدي واألرجل كإشارات فضالً ن الترحيب الحار بالقادمين إلى ألمانيا.
لكن العديد من العاملين بأ مال اإلغالة والالجئين يرغبون بتعلم لغة أخرى بسر ة؛ لذا أرتأت جمعية الصداقة العربية األلمانةيةة إطةالق مشةروع الةقةامةوس الةمةصةوّ ر
والذي سيضم  211مصطلح من القطا ات المختلفة ملل المواد الغذائية والصحة والحياة اليومية والبُنية التحتية؛ رغبة مةن جةمةعةيةة الصةداقةة الةعةربةيةة األلةمةانةيةة فةي
المساامة في تسهيل التواصل بين العاملين في قطاع اإلغالة والالجئين العرب.

مجال اإلعالم واالتصاالت
تسعى جمعية الصداقة العربية األلمانية أن تقدم أ مالها من خالل وسائل األ الم العربية واأللمانية المرئية والمسمو ة بصورة شفافة وإطةالع الةجةمةهةور ةلةيةهةا مةن
خالل الوسائل اإل المية المختلفة األ الم والصحافة فضالً ن التقارير المتبادلة والتي من المؤمل أن تكون مصدر الهام للقضايا العةربةيةة واأللةمةانةيةة وتةكةلةيةفةهةا ،لةذا
تحرص جمعية الصداقة العربية األلمانية لى التنسيق بين مختلف األطراف الفعّالة في مجال العالقات العربية األلمانية وإيجةاد صةالت دائةمةة بةيةنةهةا ،وتةبةذل جةهةوداً
ا المية متواصلة في مختلف وسائل اإل الم المكتوبة والمرئية والمسمو ة ،وتستضيف جمعية الصداقة العربية األلمانية احد اال الميين النشيةطةيةن فةي مةجةال ةمةلةه
إلدارة حلقات النقاش والحوار التي تقيمها الجمعية بين الحين واالخر .كما تنظم الجمعية أمسيات للنقاش والحوار حول الموضو ات ذات الصةلةة فةي مةجةال اإل ةالم.
فضالً ن ذلك فأن اللقاءات الشخصية إلى جانب جهود االتصاالت الفعّالة جزءاً ال يتجزأ من ةنةاصةر تةبةادل ةالقةات الصةداقةة وتةنةمةيةتةهةا .ويةعةد مةوقةع الةجةمةعةيةة
اإللكتروني لى االنترنت منبراً رئيسيا ً لنشر المعلومات وتعميق التفاام بين األ ضاء فضالً ن إيصال المعلومات الضرورية إلى شتى التنظةيةمةات الةمةعةنةيةة والةرأي
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
تنظيم اللقاءات االعالمية
تعمل جمعية الصداقة العربية األلمانية لى تنظيم العديد من حلقات الحوار والمقابالت مع صناع القرار والضيوف من العالم العربي

المحاضرات والمعارض
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

النشاطات والفعاليات في 8102
فيما يلي تجدون قائمة نشاطات وفعاليات الجمعية في المجال اإل المي واالتصاالت منذ اجتماع العام الماضي أل ضاء جمعية الصداقةة الةعةربةيةة األلةمةانةيةة  .تةقةاريةر
مفصلة حول نشاطات حول اذا المجال تجدونها في موقع الجمعية اإللكتروني لى اإلنترنيت www.dafg.eu.

اإلجتماع الدوري لجمعية الصداقة العربية األلمانية :بودكاست "سورمانيا"
كيف تبدو الحياة اليومية للسوريين الذين يعيشون في ألةمةانةيةا مةنةذ فةتةرة زمةنةيةة
قصيرة نسبياً؟ كيف يتعامل المرء مع التحديات العديدة والمختلفة داخةل مةجةتةمةع
جديد وماذا يكمن خلف الشعارات ملل "التكامل واإلنةدمةاج" أو "الةوطةن"؟ .لةذا
جاء البودكاست "سورمانيا حياة السوريين في ألمانيا" ليوفةر مةنةصةة لةلةمةنةظةور
السوري حول اذه المواضةيةع ،وبةالةتةالةي سةد الةفةجةوة فةي الةمةشةهةد اإل ةالمةي
األلماني .وكجزء من اإلجتماع الدوري لةجةمةعةيةة الصةداقةة الةعةربةيةة األلةمةانةيةة
وللمرة الخامسة شر قد في  ٠فبراير  ٧١٤٠لقاء خاص مع رئةيةسةة مشةروع
البودكاست ديمة البيطار قلعجي والمقدمة رشةا الةخةضةراء والةذي قةدمةت فةيةهةا
الضيفتان كيف يحاول "سورمانيا" أن يصور الحياة السورية في بةرلةيةن وإيةجةاد
بديل لــ "تسمية الالجئين" وتقديم وتبديةد األحةكةام الةمةسةبةقةة الةقةائةمةة .وقةد أدار
الحوار الخاص بهذا اللقاء منسق المةشةرو ةات فةي جةمةعةيةة الصةداقةة الةعةربةيةة
األلمانية جان فيليب زيشال.
تعيش ديمة البيطار قلعجي منذ أربع سنوات في ألمانيا وتعمل كةمةديةرة ومةنةتةج
لراديو سوريالي ،واي منصة إ المية بديلة تم إنشاؤاا ام  ٧١٤٧في سةوريةا.
وفي ام  ٧١٤٢شاركةت فةي إنةتةاج الةمةوسةم األول مةن "سةورمةانةيةا" بةالةلةغةة
العربية ،جنبا ً إلى جنب مع مهندسي الصوت بسام داود و بد الةرحةمةن مةوسةى
الذي تم بله لى الهواء مباشرة بر راديو سوريالي وراديو بي ،واي منصة إذا ة مجانية غير ربحية .تبع ذلك القيام بالموسم اللاني من المشروع بالتعاون مةع إذا ةة
المانيا اللقافية  ،""Deutschlandfunk Kulturحيث أستطاع فريق سورمانيا إنتاج ست حلقات في اللغتين األلمانية والعربية للوصول إلى أطياف المجتمع المختةلةفةة
وال سيما األلمانية ،وبذلك تمكن المشروع من إيجاد منصة إ المية يلتقي فيها الطرفان للحديث وتبادل الحوار ،وقد إنضمت رشا الخضراء و لياء أتةاسةي كةمةحةرريةن و
مشرفين للحلقات األلمانية ،ويتضمن البودكاست إلنا شر حلقة باللغتين األلمانية والعربية وتتضمن موضو ات إ المية ساخنة وحساسة ملل الصحافة الةكةذابةة ،وتةربةيةة
األطفال في المانيا والعادات والتقاليد السورية في الطعام ،إضافة إلى العديد من الموضو ات الشيقة والمفيدة .وأشارت رشا الخضراء والتي ملةت كةطةبةيةب أسةنةان فةي
سوريا ،وجاءت إلى ألمانيا في ام  ٧١٤٢إلى ردود الفعل إيجابية حول موضو ات البودكاست ،وقد بدأت رشا الخضراء تعةيةش فةي ألةمةانةيةا بةحةمةاسةهةا فةي الةمةشةهةد
اإل المي وباإلضافة إلى "سورمانيا" تمتلك الخضراء قناة يوتيوب خاصة بها "رشا والحياة"
فيما شددت ديمة البيطار قلعجي لى أامية إيجاد منصة تسمح بالمشاركة في الخطابات المختلفة واإلستماع واإلطالع لى وجهة نظر السةوريةيةن لةهةذه الةمةوضةو ةات،
والعمل لى التغلّب لى الصورة واألحكام المسبقة ،كما أ تبرت التعاون مع مؤسسة إ المية ألمانية مرموقة ملل اإلذا ة األلمانية اللقافية فرصة اامة لتحقيةق الةغةايةات
واألاداف من البودكاست .إضافة إلى ذلك فإن انالك بالفعل الكليرمن األفكار والموضو ات لموسم لالث محتمل.
لقد ت ّم تصميم "سورمانيا" بطريقة تسمح باإلستماع إلى الحلقات المختلفة حتى أسابيع وأشهر بةعةد تةاريةخ اإلصةدار .وفةي إطةار الةلةقةاء تة ّم مةنةاقشةة بةعةض مةن حةلةقةات
البودكاست "الحب في ألمانيا" (الحلقة اللانية) و"ال مازال جدار برلين قائما ً في رؤوس السوريين؟" (الحلقةة السةادسةة) و "الةعةودة إلةى سةوريةا :نةعةم أم ال؟" (الةحةلةقةة
التاسعة ) .جميع الحلقات متوفرة لى deutschlandfunkkultur.deلإلستماع.

جمعية الصداقة العربية األلمانية
فيما يلي تجدون قائمة نشاطات وفعاليات خاصة بجمعية الصداقة العربية األلمانية منذ اجتماع العام الماضي أل ضاء جةمةعةيةة الصةداقةة الةعةربةيةة األلةمةانةيةة .تةقةاريةر
مفصلة حول النشاطات تجدونها في موقع الجمعية اإللكتروني لى اإلنترنيت www.dafg.eu

النشاطات والفعاليات في 8102

إجتماع الهيئة العامة  :٨١٠٢عشرة سنوات جمعية الصداقة العربية األلمانية

تابع أكلر من سبعين من الضيوف وأ ضاء جمعية الصداقة العربةيةة األلةمةانةيةة فةي
 ٠١نوفمبر  ٧١٤٢اإلجتماع العام أل ضاء جةمةعةيةة الصةداقةة الةعةربةيةة األلةمةانةيةة
السنوي والذي قد اذا العام في دار لودفيغ إيراارد فةي بةرلةيةن شةارلةوتةنةبةورغ،
حيث تضمن برنامج اإلجتماع اإلطالع لى نشاطات الجمعية المختلفة إضافة إلةى
إنتخاب مدقق حسابات لاني وإنتخاب نائب رئيس الجمعية.
عشر سنوات جمعية الصداقة العربية األلمانية
في كلمته اإلفتتاحية انن سعادة أوتو فيةسةهةوي رئةيةس جةمةعةيةة الصةداقةة الةعةربةيةة
األلمانية الجمعية بعيداا العاشر وأكد لى أامية اإلنجازات التي حققةتةهةا الةجةمةعةيةة
خالل األ وام العشرة الماضية في مجاالت ملها األربع المختةلةفةة ،وال سةيةمةا فةي
ضوء األوضاع الراانة في البلدان العربية وإختطاف اإلراةاب لةلةعةديةد مةن أرواح
الناس ،فيما اليةزال الصةراع فةي الشةرق األوسةط دون حةل ،إضةافةة إلةى تةطةور
األوضاع في المانيا والسيما إزدياد كرااية األجانب ،لذا فإن جمعية الصداقة العربية األلمانية تضع لى اتقها المزيد من العمل في إطار د م الةعةمةل الةمةشةتةرك مةع
العالم العربي وبناء جسور اللقة والحوار بين اللقافات المختلفة من أجل زيادة التفاام واللقة المتبادلة وإيجاد منصة ومنبر لةلةحةوار وتةبةادل وجةهةات الةنةظةر اإليةجةابةيةة
والبنائة .بدوره قدّم سعادة السفير الدكتور مصطفى أديب ،سفير الجمهورية اللبنانية و ميد السفراء العرب في جمهورية المانةيةا اإلتةحةاديةة تةهةانةيةه الةحةارة بةمةنةاسةبةة
الذكرى العاشرة لتأسيس جمعية الصداقة العربية األلمانية وشكر الجميع لى نشاطاتهم واأل مال التي قاموا بها ضمن اذا السياق ،وأكد لى أامية جمةعةيةة الصةداقةة
بإ تباراا أداة لبناء جسور التعاون العربي األلماني .وأشار إلى إن العرب واأللمان يتشاركون في العديد من القيم ويحتاجون إلى المزيد من الشةراكةات ،والسةيةمةا فةي
ضوء إرتفاع قوى التطرف في العالم العربي وفي القارة األوربية لى حد سواء.

ما يقارب من  ٠١نشاط مختلف في سنة واحدة
سُلط الضوء لى نشاطات الجمعية في المجاالت المختلفة من خالل أ ضاء مجةلةس
اإلدارة السادة نةائةب رئةيةس الةجةمةعةيةة السةيةد حسةام مةعةروف والةدكةتةور رانةدولةف
رودنسوك والدكتور كالوس بيتر اازه فيما قدم الدكتور أوتو فةيةسةهةوي نةظةرة ةلةى
التقرير المالي الخاص بالجمعية.
منذ اإلجتماع العام أل ضاء جمعية الصداقة الةعةربةيةة األلةمةانةيةة فةي الةعةام الةمةاضةي
نظمت جمعية الصداقة العربية األلمانية ما يقارب من  ١١نشاط مختلف فةي مةجةاالت
السياسة واإلقتصاد وكذلك اللقافة والتعليم والعلوم واإل الم واإلتصاالت ،إذ تضةمةنةت
نشاطات الجمعية العديد من األحداث والفعاليات المميزة ،إذ أقيم العديد من المةعةارض
الفنية للفنانيين العرب إضافة إلى العديد من القراءات األدبية للعةديةد مةن الةكةتةاب مةن
منطقة الشرق األوسط ،والنشاطات المتعلقة بالطلبة العرب واأللمان من خالل العديةد
من اللقاءات واألحداث الخاصة إليجاد منصة للتواصل اللقافي بيةنةهةمةا ،والةعةديةد مةن
اللقاءات والحوارت السياسية واإلقتصادية واألحةاديةث الةخةاصةة بةالةخةبةراء ووسةائةل
اإل الم األلمانية وإطالع السفراء العرب لةى اإلنةتةخةابةات األلةمةانةيةة .إن اةذا الةكةم
الهائل من النشاطات واأل مال المختلفة التي تقوم بها جمعية الصداقة العربية األلمانية تؤكد بما ال يدع مجاالً للشك أن الجمعية تعد أحدى أام الجهات الةفةا ةلةة والةجةذابةة
لتعميق وتعزيز التبادل بين ألمانيا والدول العربية في مختلف المجاالت .باإلضافة إلى التقرير السنوي ،قدم أمين الصندوق الدكتور اارالةد مةاركةفةارت الةتةقةريةر الةمةالةي
للجمعية والذي أقره اإلجتماع العام أل ضاء الجمعية.
إنتخاب نائب الرئيس ومدقق حسابات ثاني
ضمن جدول أ مال اإلجتماع للهيئة العامة لجمعية الصداقة العربية لهذا العام تم إنتخاب السيد محمد المسند نائب لرئيس الجمعية خةلةفةا ً لةلةسةيةد نةبةيةل الةخةويةطةر والةذي
إستقال من منصبه في الجمعية نظراً إلرتبطاته الحكومية ،حيث إنتخب أ ضاء الجمعية السيد محمد المسند رجل األ مال القطري والذي شةكةر أ ضةاء الةجةمةعةيةة ةلةى
اللقة والتي وصفها بالشرف العظيم والمسؤولية الكبيره لهذا المنصب ،وأكد لى معرفته ألامية مهمته وسعادته للعمل مع جمعية الصداقة العربية األلمانية .بةدوره شةكةر
السيد نبيل الخويطر الجمعية لى العمل المشترك ورحب بإنتخاب خليفته السيد المسند للمنصب الجديد وأكد لى د مه المتواصل أل مال الجمعية.

