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مفاهيم جديدة  :جمعية الصداقة العربية األلماني

أهداف واضحة  :مخطط جمعية الصداقة العربية األلمانية
تهدف جمعية الصداقة العربية األلمانية ـ وانطالقا ً من روح الصداقة ـ إلى تنمية التفاهم والثقة والتعاون بين جمهورية المانيا
االتحادية والعالم العربي والنهوض بها .وتساهم اهتمامات الجمعية والتي تشمل الميادين السياسية واالقتصادية والثقافية
والعلمية واإلعالمية ــ في تحفيز المهتمون في المجاالت المختلفة في المساهمة في تحقيق اهداف الجمعية.
المكون من خبراء في الميادين السياسية واالقتصادية والثقافية ،والمجلس االستشاري
يشكل أعضاء كل من مجلس اإلدارة
ّ
الذي ينتمي إليه ايضا ً السفراء العرب المعتمدون في العاصمة األلمانية عامالً داعما ً ومساندا ً ألداء رئيس جمعية الصداقة
العربية األلمانية د .أوتو فيسهوي ،فضالً عن لجان الخبراء من مختلف الميادين الذين يقدمون الدعم والمشورة لجمعية
الصداقة العربية األلمانية ،في المجاالت المختلفة كالثقافية والعلوم والتربية والسياسة واالقتصاد واالتصاالت واإلعالم،
ويتسم عمل جمعية الصداقة العربية األلمانية بالشفافية واتاحة الفرص أمام األعضاء للمساهمة بأكبر قدر من الجهد في
المرجوة ،وهي بعيدة عن االنتماء الحزبي.
تحقيق الغايات
ّ

أسس الصداقة :مجاالت انشطة جمعية الصداقة العربية األلمانية
أخذت جمعية الصداقة العربية األلمانية على عاتقها مهمة النهوض بالعالقات العربية األلمانية بجميع أبعادها ،ونظراً
لمعرفتنا بأهمية التعاون االقتصادي إال اننا ن درك بشكل متزايد االهمية والحاجة الى زيادة الجهود المبذولة في تنمية وتعميق
العالقات السياسية والثقافية والتبادل العلمي بين المانيا والعالم العربي ،وتحرص الجمعية على تخصيص جزءاً واسعا ً من
انشطتها للتعاون الثنائي في قضايا التربية والتعليم ودعم المبادرات االجتماعية ،وتبذل جمعية الصداقة العربية األلمانية
جهودا ً مكثفة من خالل االتصاالت الظهار المصالح المتبادلة والتوصل إلى تف ّهم متبادل للتقاليد المتباينة واالنجازات الثقافية
لدى كل من الطرفين ،ومما ال شك فيه أن تنمية عالقات الصداقة تشمل فضالً عن التبادل بين ألمانيا والبلدان العربية الحوار
مع العرب المقيمين في ألمانيا والمواطنين األلمان من أصول عربية .وقد شملت انشطة جمعية الصداقة العربية االلمانية
المجاالت اآلتية:

المجال السياسي
تبذل جمعية الصداقة العربية األلمانية جهودها لرعاية العالقات السياسية بين ألمانيا والبلدان العربية ،على أساس الحوار
الصريح واإلرادة الحقيقية في التفاهم ،ويتطلب ذلك تعميق التفاهم المتبادل بين الهياكل الحكومية والسياسية واالجتماعية
والتشاور في شتّى القضايا اآلنية والمستقبلية من مختلف جوانبها ،وتتعاون جمعية الصداقة العربية األلمانية بصورة وثيقة،
م ع البعثات الدبلوماسية العربية في ألمانيا وجميع األحزاب العربية واأللمانية والمؤسسات التي تشعر باهتمامها بتطوير
العالقات العربية األلمانية وتنميتها ،على الرغم من أن الجمعية تنوء بنفسها عن العمل السياسي.

مجال التعاون االقتصادي
تعد جمعية الصداقة العربية األلمانية اتحادا ً مسجالً ،وحلقة وصل بين قطاعي السياسة واالقتصاد في ألمانيا من جهة وبين
البلدان العربية من جهة اخرى ،وتتولّى الجمعية تنظيم اللقاءات الهادفة إلى تقديم المعلومات عن التطورات االقتصادية
فضالً عن األنظمة المالية وإمكانيات التمويل ،مع ضرورة اعطاء النظام المصرفي االسالمي عناية خاصة.
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تتولّى جمعية الصداقة العربية األلمانية ايضا ً تنظيم رحالت لوفو ٍد ألمانية إلى البلدان العربية ،فضالً عن دعم مساعي
التحضير لزيارات وفود عربية إلى ألمانيا وتنفيذ هذه الزيارات ،ودعم جهود القطاع االقتصادي األلماني الرامية إلى عقد
الصالت مع الجانب العربي وإرساء أسس التعاون ورعايتها ،وبناءا ً على ذلك فإن محاور األنشطة الرئيسية تشمل أيضاً:
تنظيم مؤتمرات االستثمار التي يُدعى إليها ممثلين رفيعي المستوى من البلدان العربية لشرح إمكانيات االستثمار في بلدانهم
وتوفير إمكانيات عقد االتصاالت المباشرة.

مجال الثقافة والعلوم والتعليم
إن تفادي النزاع والصراع بين الحضارات يفرض إدراك العناصر المشتركة واالهتمام بنقاط الخالف في وجهات النظر،
وقد أخذت جمعية الصداقة العربية األلمانية على عاتقها تنظيم اللقاءات والندوات وبرامج التبادل للنهوض بالعالقات في
شت ى الميادين الثقافية والعلمية والتربوية ،وتنطلق في تحقيق أهدافها من االستعداد المتبادل لدى مختلف األطراف إلدراج
التبادل الثقافي في دائرة االهتمام إلى جانب العالقات السياسية واالقتصادية ،واستغالل فرص التنمية الهائلة التي يتيحها
قطاع العلوم والتربية.

مجال اإلعالم واالتصاالت
تعد اللقاءات الشخصية إلى جانب جهود االتصاالت الفعّالة جزءا ً ال يتجزأ من عناصر تبادل عالقات الصداقة وتنميتها،
وتحرص جمعية الصداقة العربية األلمانية على التنسيق بين مختلف األطراف الفعّالة في مجال العالقات العربية األلمانية
وإيجاد صالت دائمة بينها ،وتبذل جهودا ً اعالمية متواصلة في مختلف وسائل اإلعالم المكتوبة والمرئية والمسموعة
لتوضيح أهداف الجمعية وفعالياتها بشفافية ،وإيصالها إلى الرأي العام ،وينبغي االستعانة هنا باالنترنت ،كمنبر رئيسي لنشر
المعلومات وتعميق التفاهم بين األعضاء فضالً عن إيصال المعلومات الضرورية إلى شتى التنظيمات المعنية والرأي العام
في كل من البلدان العربية وألمانيا ،وتسعى الجمعية الى إقامة عالقات متميزة مع وسائل اإلعالم العربية واأللمانية والعالمية
بغية تسهيل التغطية االعالمية المتبادلة لألخبار ذات البعد العربي األلماني وبصورة مكثفة.

تنظيم جمعية الصداقة العربية األلمانية

المجلس اإلداري لجمعية الصداقة العربية األلمانية
الرئيس
د .أوتو فيسهوي
وزير الدولة السابق لالقتصاد والمرافق العامة والمواصالت والتكنولوجيا في والية بافاريا األلمانية الجنوبية

نواب الرئيس
ّ
الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني
المدير التنفيذي لمجموعة ناصر بن خالد ـ قطر
األستاذ الدكتور ديتريش فيلدونغ
المدير السابق لمتحف اآلثار المصرية وتُحف ال َبردي -برلين.
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راندولف رودِنشتوك
المدير اإلداري وصاحب مصانع البصريات جي رود ْن ْشتوك ـ شركة محدودة المسؤولية
عضو مجلس رئاسة االتحاد العام للصناعة األلمانية ()BDI
حسام معروف
صاحب شركة اإلعالنات  Media Agentومديرها اإلداري

أمين الصندوق
د .هارالد ماركفارت
نائب رئيس اتحاد صناعة الحديد وااللكترونيات في والية بادن فورتمبرغ  ،هيئة مسجلة ومدير أعمال مساهم لدى
Marquardt GmbH

الهيئة اإلدارية
من مجلس السفراء العرب في المجلس:
سعادة السفير أستاذ الطب د .أسامة عبد المجيد الشوبكشي
سفير المملكة العربية السعودية
سعادة السفير الدكتور مازن التل
سفير المملكة األردنية الهاشمية
سعادة السفير إبراهيم محمود أحمد عبدهللا
سفير مملكة البحرين
سعادة السفير خالد بن سليمان بن عبدالرحمن باعمر
سفير سلطنة عمان
سعادة السفير نور الدين عوام
سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
سعادة السفيرة منى كامل
رئيسة بعثة جامعة الدول العربية في برلين

ممثلي البرلمان االلماني (بوندستاغ):
سعادة السيدة لويز امتسبيرغ ،حزب االتحاد  / 09الخضر
عضو لجنة الشؤون الداخلية
عضو لجنة االلتماسات وعضو الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في ستراسبورغ
عضو بديل في لجنة حقوق اإلنسان
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نائبة رئيس المجموعة البرلمانية للدول الناطقة بالعربية في الشرق األدنى
عضو المجموعة البرلمانية األلمانية المصرية وعضو المجموعة البرلمانية لدول المغرب العربي
سعادة السيد ميشيل هنريش ،حزب االتحاد الديمقراطي المسيحي
رئيس المجموعة البرلمانية للدول الناطقة بالعربية في الشرق األدنى|
عضو في لجنة العمل والشؤون االجتماعية
عضو في الجمعية األوروبية لألمن والدفاع  /هئية اتحاد أوروبا الغربية
سعادة السيد الكسندر رضوان ،حزب االتحاد االجتماعي المسيحي
عضو في لجنة الشؤون الخارجية
عضو في اللجنة المالية
عضو في اللجنة الفرعية لألمم المتحدة والمنظمات الدولية
عضو في المجموعة البرلمانية للدول الناطقة بالعربية في الشرق األدنى
عضو المجموعة البرلمانية األلمانية المصرية
باقي اعضاء المجلس:
المهندس نصير بيرك هولز
مالك شركتين  Birkholz Transporteللنقل و Birkholz International
توماس اديش
نائب رئيس مجلس إدارة شركة بورش ،رئاسة مجلس إدارة الشؤون االجتماعية والعاملين ومدير قسم العمل.
األستاذ الدكتور أولريكه فرايتاغ
مديرة مركز الشرق المعاصر ،وأستاذة الدراسات اإلسالمية
غونتر غلوزر
عضو برلماني سابق من الحزب االشتراكي الديمقراطي
عضو في لجنة الشؤون الخارجية
رئيس المجموعة البرلمانية للعالقات مع دول المغرب العربي
رئيس دائرة الحوار للشرق األدنى ومقرر لشؤون العالقات مع الشرق األدنى واألوسط للكتلة البرلمانية للحزب االشتراكي
الديمقراطي
ْ
هارالد اليبرخت
عضو سابق في مجلس النواب االتحادي من الحزب الديمقراطي الحر
متحدث باسم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر لشؤون التعاون االقتصادي والتنمية،
عضو اللجنة البرلمانية للتعاون االقتصادي والتنمية,
المنسق العام لعالقات التعاون عبر األطلسي بالحكومة األلمانية
فيبر ْ
ت
المحامي فولف ْش ْ
مكتب شفيبرت للمحاماة
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األساذ الدكتور ماتياس فيتر
جامعة هومبولت برلين األستاذ الفخري للتنمية الدولية في
األستاذ الدكتور هاينريش فون بيرير
شركة بيرير االستشارية المساهمة المحدودة
الرئيس السابق لهيئة الرقابة في شركة سيمنس

المجلس االستشاري لجمعية الصداقة العربية األلمانية
يقدم أعضاء المجلس المشورة لجمعية الصداقة العربية األلمانية ويدعمون جهودها ،ويضم هذا المجلس االستشاري سفراء
كل من الدول العربية لدى الحكومة األلمانية ،ويتولّى رئاسته عميد السلك الدبلوماسي العربي في ألمانيا  ،إلى جانب رؤساء
البعثات الدبلوماسية العربية في ألمانيا ،شخصيات بارزة أخرى تحظى بعضوية المجلس االستشاري لجمعية الصداقة
العربية األلمانية.

رئيس المجلس االستشاري
سعادة السفير أستاذ الطب د .أسامة عبد المجيد الشوبكشي
سفير المملكة العربية السعودية وعميد السفراء العرب في ألمانيا

أعضاء
سعادة السفير عبد الرحمن محمد سليمان الخليفي
سفير دولة قطر
سعادة السفير د .حسين فضل هللا الخطيب
سفير الجمهورية العراقية
سعادة السيد إبراهيم محمود أحمد عبدهللا
سفير مملكة البحرين
سعادة السفير أدن محمد دليتا
سفير جمهورية جيبوتي
سعادة السفير الدكتور مازن التل
سفير المملكة األردنية الهاشمية
سعادة السفير عمر زنيبر
سفير المملكة المغربية
سعادة السفير محمد عبد الحميد إبراهيم حجازي
سفير جمهورية مصر العربية
سعادة السفير خالد بن سليمان بن عبدالرحمن باعمر
سفير سلطنة عمان
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سعادة السفير جمعة مبارك الجنيبي
سفير دولة اإلمارات العربية المتحدة
سعادة السفير الدكتور مصطفى أديب
سفير جمهورية لبنان
سعادة السفير سنوسي كويدير
سفير دولة ليبيا
سعادة السفيرة الدكتورة خلود دعيبس
رئيسة بعثة فلسطين الدبلوماسية
سعادة السفير منذر بدر سليمان العيسى
القائم بأعمال سفارة دولة الكويت
سعادة السفير نور الدين عوام
سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
سعادة السفير محمد محمود براهيم خليل
سفير الجمهورية اإلسالمية الموريتانية
سعادة السفير عبد هللا محمد احمد بدر الدين
سفير جمهورية السودان
سعادة السفيرة منى كامل
رئيسة بعثة جامعة الدول العربية في برلين
وليد االثاري
القائم بأعمال سفارة الجمهورية اليمنية
حياة طالبي
القائمة بأعمال سفارة جمهورية تونس
عبير جرف
القائمة بأعمال سفارة الجمهورية السورية
عبد الجليل عبد الكريم األنصاري
رئيس مجموعة األنصاري
مملكة البحرين
الدكتور أحمد البنا
عضو في مجلس اإلدارة واألمين العام لشؤون اإلعالم االتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية
دولة اإلمارات العربية المتحدة
ولف غانغ البك
رئيس قسم مجلس Germany DHL Express
األستاذ الدكتور ريكاردو أيشمان
معهد اآلثار األلماني ،المدير األول في قسم المشرق
فرانك البي
سفير سابق لجمهورية ألمانيا االتحادية
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األستاذ الدكتور كالوس بيتر هازه
مدير سابق لمتحف الفن اإلسالمي
الكي هوف
عضو سابق في البرلمان األلماني
المتحدثة باسم سياسة الدفاع ،الحزب الديمقراطي الحر
عمر كركور
رئيس المجلس االقتصادي السوري األلماني
نزار معروف
المدير العام لشركة Vivantes International GmbH
الدكتور غونتر موالك
سفير سابق لجمهورية ألمانيا االتحادية
الدكتور بيتر سبراي
رئيس التنفيذي للجمعية األلمانية األردنية
شوكت تقال
مدير شركة MIDITEC Datensysteme
الدكتور ايرهارت كورتينغ
وزير داخلية سابق لحكومة والية برلين
يوآخيم هورستر
عضو سابق في مجلس النواب االتحادي من االتحاد المسيحي الديمقراطي
رئيس المجموعة البرلمانية للعالقات مع الدول الناطقة بالعربية في الشرق األدنى،
عضو اللجنة البرلمانية لشؤون السياسة الخارجية،
ومتحدث باسم رؤساء المجموعات البرلمانية المحلية للحزب المسيحي الديمقراطي

مدققو الحسابات
في االجتماع الذي عقدته جمعية الصداقة العربية االلمانية العضائها في  90يونيو  9929انتخب السادة اآلتية أسماؤهم
كمدققي حسابات ،وهم:
رودولف كراوس
السكرتير البرلماني في الوزارة االتحادية للعمل والشؤون االجتماعية
هينر بونده
وكيل وزارة في إدارة مجلس والية برلين للشؤون االقتصادية والتقنولوجيا والبحوث
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المجالس االستشارية المتخصصة
تضع جمعية الصداقة العربية االلمانية مجلسا ً استشاريا ً لميادين عملها الرئيسية ،ويعين له رئيسا ً وأعضاء ،ان المجلس
االستشاري المتخصص يهدف إلى تطوير وتنفيذ األفكار والمفاهيم للجمعية بالتشاور مع مجلسها.
وعضوية هذا المجلس مفتوحة ألعضاء الجمعية ،كما يمكن تقديم التوصيات واالقتراحات له.
حتى اآلن تم إنشاء المجالس اآلتية في جمعية الصداقة العربية االلمانية:
المجلس االستشاري للتعاون االقتصادي ،ويرأسه راندولف رودنستوك.
المجلس االستشاري للثقافة ،ويرأسه األستاذ الدكتور ديتريش فيلدونغ.
المجلس االستشاري للعلوم والتربية ،ويرأسه األستاذ الدكتور متياس فايتر.

أعضاء الجمعية
تتميز جمعية الصداقة العربية االلمانية كجمعية مسجلة بأدائها الكفوء كما هم أعضاؤها المتميزون معنويا ً ومادياً ،ان جمعية
الصداقة العربية االلمانية منفتحة على كل من يرغب بتنمية الصداقة والسالم والودية في العالقة العربية االلمانية ،ونرحب
باألعضاء من مؤسسات وشركات ومنظمات وأفراد ،وتشمل عضوية جمعيتنا أعضاء مختلفين ذو توجهات مختلفة وأصول
مختلفة من عرب وألمان (ألمان من جذور عربية) ومن مجاالت مختلفة كالسياسية واالقتصادية والثقافية والتربوية والعلمية

مقر الجمعية
أُفتتح مقر جمعية الصداقة العربية االلمانية في  21ديسمبر  ، 9992ويقع المقر في مركز مدينة برلين (وسط المدينة) في
شارع ( )Friedrichstraße 185بالقرب من العديد من المراكز والمؤسسات الثقافية والسياسية واإلعالمية ،فضالً عن
المكاتب الموجودة في المقر يوجد قاعة للمؤتمرات والتي تستعمل بشكل منتظم للمناسبات المختلفة للحوار والنقاش التي
تستضيفها الجمعية وتستوعب هذه القاعة  09ضيفاً ،وهي قاعة مثالية إلقامة المعارض والتي يمكن ان تستوعب ما يقارب
 299ضيف.
يضم فريق العمل في مقر الجمعية العديد من العاملين والذين يقومون بتنظيم أنشطة الجمعية ويعتبرون حلقة الوصل بين
الجمعية وأعضائها.
سر
ورجن شتَ ْلت َ
يُ ِ
سفير سابق
المدير التنفيذي
juergen.steltzer@dafg.eu
ميادة خليل
مستشارة المدير (اجازة امومة حتى ديسمبر )9925
شؤون األعضاء
mayyada.khalil@dafg.eu

8

كارن كوتار
مستشارة المدير
شؤون األعضاء
Karin.kutter@dafg.eu
كريستين ُ
غالن
مستشارة سياسية إعالمية
christine.rollin@dafg.eu
بيورن هنريشس
مستشار اقتصادي
bjoern.hinrichs@dafg.eu
ايزابل اختربرغ (اجازة امومة حتى نوفمبر )9922
مستشارة في المجال العلمي والثقافي والتعليمي
isabell.achterberg@dafg.eu
دافيد كوردون
مستشار في المجال العلمي والثقافي والتعليمي
david.kordon@dafg.eu

جمعية الصداقة العربية االلمانية في المانيا
إلى جانب برلين فقد أقامت جمعية الصداقة العربية األلمانية نشاطات ومحاضرات في ميونيخ وبريمن وشتوتغارت
وهامبورغ وفرانكفورت ومكدبورغ ،هذه النشاطات سوف تستمر في التطور مستقبالً ونسعى إلى تطوير نشاطاتنا
ومعارضنا في مدن أخرى من خالل العمل المشترك مع شركائنا الرئيسيين.
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شركاء العمل لجمعية الصدقة العربية االلمانية
تعمل جمعية الصداقة األلمانية العربية بشكل وثيق مع السفارات العربية في ألمانيا وكذلك مع العديد من الشركاء
والمؤسسات العربية واأللمانية ،فيما يلي مجموعة مختارة من شركاء العمل خالل السنوات األربعة الماضية والتي عملت
معهم الجمعية بشكل منتظم وما زالت تعمل الى اآلن ،وهم:

شركاء في مجال العمل السياسي
البوندستاغ األلماني (البرلمان األلماني).
وزارة الخارجية االلمانية.
المستشارية الفدرالية
وزارة الداخلية
الوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية
مجلس الشيوخ في برلين
رئاسة مجلس الشيوخ في مدينة بريمن
وزارة الدولة للشؤون االتحادية واألوروبية في المستشارية في والية بافاريا
جامعة الدول العربية  ،قسم المغتربين
وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق االوسط–األونروا
الجمعية األلمانية لألمم المتحدة
مؤسسة فريدريش إيبرت
مؤسسة كونراد أديناور
مؤسسة كوربر
مؤسسة برتلسمان
مؤسسة العلوم والسياسة
منتدى الشرق األوسط
مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي
المجلس المصري للشؤون الخارجية
جمعية المكان األفضل
مؤسسة آنا ليند
مؤسسة ابن رشد للفكر الحر
جمعية الشبكة اإليجابية
ممثلو بعض الواليات االلمانية في برلين

شركاء في مجال عمل التعاون االقتصادي
جمعية رجال األعمال البافارية
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اتحاد الصناعات المعدنية والصناعات الكهربائية في والية بادن فورتمبيرغ (الجنوب الغربي للمعادن)
رابطة أرباب العمل بادن فيرتمبرج
الوزارة االتحادية لالقتصاد والتكنولوجيا
مجلس األعمال السوري-األلماني
المجموعة االقتصادية للفضاء والمجال الجوي في والية بافاريا
غرفة التجارة والصناعة في ماغديبورغ
غرفة التجارة والصناعة في فرانكفورت
رابطة جمعيات رجال األعمال في هسن
اربيل -المكتب التجاري األلماني في العراق
مشروع الشراكة العالمية
جمعية العالمة التجارية
الهيئة الوطنية لالستثمار في العراق
الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية
االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

شركاء في مجال عمل الثقافة والعلوم والتعيم
شركاء في مجال الثقافة
متاحف برلين
متحف الفن اإلسالمي في برلين
المتحف المصري في برلين وتحف البردي
متحف الشرق األدنى (برلين)
متحف الدولة فورتمبيرغ (شتوتغارت)
بيت الثقافات العالمية (برلين)
معهد اآلثار األلماني
الجمعية الثقافية األلمانية الجزائرية
منتدى بغداد
دار افريموس للطباعة والنشر

شركاء في مجال والعلوم والتعيم
مؤسسة التبادل العلمي األلماني (بون ،برلين)
أكاديمية برلين براندنبورغ للعلوم
مركز الشرق المعاصر
المعهد األلماني للبحوث االقتصادية
الجامعة االلمانية األردنية
الجامعة االلمانية في القاهرة
المركز األوربي العربي للتعليم
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والعديد من مراكز البحث والجامعات في ألمانيا

الجمعيات االلمانية العربية
تعمل جمعية الصداقة العربية ألمانية إلى العمل بشكل وثيق مع الجمعيات االلمانية العربية المختلفة وهذه الجمعيات هي:
الجمعية االلمانية الجزائرية
الجمعية االلمانية الفلسطينية
الجمعية االلمانية األردنية
الجمعية االلمانية التونسية
الجمعية االلمانية البحرينية
الجمعية االلمانية اليمنية
الجمعية االلمانية الجزائرية

الموقع اإللكتروني لجمعية الصداقة العربية األلمانية
www.dafg.eu
يعد الموقع اإللكتروني للجمعية حلقة الوصل بين الجمعية والمجتمع المحلي والعالمي ومركز للمعلومات حول نشاطات
الجمعية الحالية والمستقبلية ،ويضم الموقع تقرير حول المحاضرات والمعارض والندوات التي تقوم بها الجمعية او تشارك
بها ،كما يضم معرض للصور من اللقاءات واالجتماعات للجمعية .وتحاول الجمعية إطالع أعضائها على كافة النشاطات
التي يمكن ان تكون مهمة او مثيرة لالهتمام في االمكان ألخره ،كما تعمل الجمعية باستمرار على تطوير موقعها
اإللكتروني.
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نشاطات جمعية الصداقة العربية االلمانية من نوفمبر  1023حتى أكتوبر 1024
تقارير مفصلة حول نشاطات جمعية الصداقة العربية االلمانية تجدونها في موقع الجمعية االلكتروني على االنترنيت
www.dafg.eu

مجال العمل السياسي
تبذل جمعية الصداقة العربية األلمانية جهودها لرعاية العالقات السياسية بين ألمانيا والبلدان العربية ،على أساس الحوار
الصريح واإلرادة الحقيقية في التفاهم ،ويتطلب ذلك تعميق التفاهم المتبادل بين الهياكل الحكومية والسياسية واالجتماعية
والتشاور في شتّى القضايا اآلنية والمستقبلية من مختلف جوانبها ،وتتعاون جمعية الصداقة العربية األلمانية بصورة وثيقة،
مع البعثات الدبلوماسية العربية في ألمانيا وجميع األحزاب العربية واأللمانية والمؤسسات التي تشعر باهتمامها بتطوير
العالقات العربية األلمانية وتنميتها .أن جمعية الصداقة العربية األلمانية تعمل على تنظيم حلقات معلوماتية وندوات
ومحاضرات مع السياسيين والخبراء بموضوعات ذات العالقة ،وهذا يشمل على سبيل المثال سلسلة محاضرات جمعية
الصداقة العربية األلمانية (حوار السياسة) والتي إنطلقت عام  ،9922إذ يتم استضافة ضيوف من البرلمان األلماني
والبرلمان األوروبي وسياسيين آخرين من ألمانيا والعالم العربي بشكل منتظم للحديث حول الموضوعات الراهنة في
العالقات األلمانية العربية .كما تعمل الجمعية بشكل فعّال على عقد لقاءات بين السياسيين األلمان والسياسين من العالم
العربي بحيث تكون الموضوعات المتعلقة بالعالقات األلمانية العربية المحور الرئيس لمثل هذه اللقاءات ،كما تهدف
اللقاءات إلى بناء جسور العالقات بين األشخاص وخلق فرصة مناسبة للحوار.

سلسلة محاضرات "حوار السياسة"
18.02.2014
سعادة النائب الدكتور روتكن يدعو الى المزيد من المسؤولية وااللتزام األلماني في السياسة الخارجية
برلين
تحدث سعادة الدكتور نوربرت روتكن النائب عن حزب االتحاد الديمقراطي
المسيحي ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان األلماني (منذ يناير
 )9922حول العالقات األلمانية العربية وتقييمه للتطورات في المنطقة ،في
حفل االستقبال الذي اقامته جمعية الصداقة العربية األلمانية على شرفه ،في 21
فبراير  9922في صالة ديلفينيوم سوفيتيل في غيندارماركت في برلين ،والذي
حضره العديد من أعضاء الجمعية والسفراء والدبلوماسيين العرب في برلين،
وممثلين عن السياسة واالقتصاد والعلوم والثقافة ،فضالً عن شركاء الجمعية في
المجاالت المختلفة .وأشار الدكتور روتكن إلى انه يُنظر إلى السياسة الخارجية لجمهورية ألمانيا األتحادية نظرةً إيجابية
لكون ألمانيا واحدة من الدول التي يتوقع منها االنخراط في السياسة الدولية بشكل إيجابي وفاعل.
في كلمته الترحيبه شكر رئيس جمعية الصداقة العربية األلمانية الدكتور أوتو فيسهوي سعادة السفير األستاذ الدكتور أسامة
عبد المجيد الشوبكشي سفير المملكة العربية السعودية وعميد مجلس السفراء العرب في ألمانيا على التعاون والدعم الكبير
للجمعية ونشاطاتها .الدكتور فيسْهوي استعرض في كلمته أهم نشاطات الجمعية لعام  .9922ففي المجال السياسي تستمر
فعاليات المحاضرات المختلفة وزيارات مناطق مختلفة في ألمانيا مثل واليات سكسونيا وشمال الراين وستفاليا ،فضالً عن
استمرار مجالس السفارات العربية (الصالون) .وأشار الدكتور فيسهوي إلى ان الجمعية تعمل بشكل منهاجي وشامل على
بناء جسور التواصل وتعميق العالقات وخلق تبادل افضل بين االطراف في العالم العربي وألمانيا .اما في مجال التعاون
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االقتصادي فان الجمعية تعمل على تنظيم رحالت الوفود التجارية واالقتصادية لمناطق مختلفة في العالم العربي ،كما هو
الحال للزيارة المتوقعة في أوائل يونيو الى شمال العراق .اما في مجال الثقافة والتعليم سوف يكون هناك العديد من برامج
التعاون مع المؤسسات المختلفة مثل هيئة التبادل األكاديمي األلمانية ( .)DAADفضالً عن التخطيط لدورة للغة العربية،
وحلقات التواصل الشهرية للتعرف والتواصل بين الطلبة األلمان والعرب ،وبرنامج التبادل الطالبي بين ألمانيا ودولة
اإلمارات العربية المتحدة .وأخيراً ،سوف تعمل الجمعية على تطوير الموقع االلكتروني لها من خالل إعادة التصميم من
اجل الحصول على المعلومات بشكل أكثر سهولة ،وبناءا ً عليه فان الجمعية تنظر إلى عام  9922كعام ملىء بالنشاطات
والفعاليات الرائعة والتي تسهم في زيادة التواصل الحضاري بين ألمانيا والعالم العربي.
سعادة ا لسفير األستاذ الدكتور أسامة عبد المجيد الشوبكشي سفير المملكة العربية السعودية وعميد مجلس السفراء العرب في
المانيا ،شدد في كلمته على الدور الذي تقوم به الجمعية إذ أشار إلى ان الجمعية تعمل على تنظيم الزيارات والمحاضرات
بشكل وثيق مع سفارات الدول العربية في ألمانيا ومع جميع األطراف والمؤسسات األلمانية والعربية ومن االمثلة على ذلك،
المناقشات بين السفراء العرب مع رؤساء الوزراء في الواليات االتحادية األلمانية التي تحدث بشكل مستمر طوال الفترة
الماضية ،فضالً عن االجتماعات المقرر عقدها هذا العام .وخلص سعادة السفير في نهاية كلمته "نحن حريصون جدا على
أن يكون هناك تفهم وقبول بين العالم العربي وألمانيا للتعاون في المجاالت الثقافية واالقتصادية والعلمية".
المتحدث الرئيس وضيف الشرف لهذه االمسية سعادة الدكتور نوربرت روتكن النائب عن حزب االتحاد الديمقراطي
المسيحي ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان األلماني (منذ يناير  )9922والذي تحدث عن السياسة الخارجية
االلمانية ،أشار إلى انه يُنظر إلى السياسة الخارجية لجمهورية ألمانيا االتحادية نظرة ً ايجابية لكون ألمانيا واحدة من الدول
التي يتوقع منها االنخراط في السياسة الدولية بشكل ايجابي وفعال .إذ ال ينبغي أن يفهم هذا االلتزام بصورة عسكرية بحتة،
وإنما هناك إمكانيات التعاون االقتصادي ،والدبلوماسي ،ونقل التطورات التكنولوجية واالبتكارات ،ومنع نشوء األزمات.
واكد سعادة الدكتور نوربرت روتكن على انه يجب ان ينظر الى المنطقة بصورة دقيقة وان يكون هناك تمايز بين الدول
العربية الفردية ،حيث االختالف الديني واالقتصادي ،والتقاليد لكل دولة من الدول والذي يلعب دورا ً مهما ً في السياسة
الخارجية وعليه فان العالقات الثنائية ذات أهمية خاصة بالنسبة أللمانيا.
بشكل عام يمكن اإلشارة الى أن العالقات ألمانيا العربي ة ذات تاريخ جيد على المدى الطويل ,وذكر سعادة النائب انه كشرط
اساس لنجاح السياسة الخارجية األلمانية عدم االعتماد على االعالم في تحديد السياسات وقال "هذا هو الضعف الذي يجب
علينا التغلب عليه" .كمثال على ذلك ،استشهد بقضية النزاع السوري ،والذي استخدم فيه السالح الكيميائي ،والتي تسببت في
احداث ضجة اعالمية كبيرة ،وبالتالي ضجة سياسية" ،السياسة الخارجية المرنة غير ممكنة إذا كانت تعتمد على وسائل
االعالم" .وفي نهاية كلمته أشار بوضوح إلى ان العالقات مع الدول العربية ذات أهمية خاصة في السياسة الخارجية
األلمانية ،وقال "ان دول البحر المتوسط ،والتي تمثل أوروبا والدول العربية معاً ،والذي يعد أكبر اقتصاد في أوروبا ،لذا
فمن المهم بالنسبة أللمانيا اعطاء المزيد من المسؤولية في السياسة الخارجية .وهذا ينطبق أيضا على العالقات األلمانية
العربية " .في نهاية حفل االستقبال دعُي الضيوف الى مائدة الحفل والتي تميزت بأجواء ممتعة.
13.03.2014
حديث خاص لجمعية الصداقة العربية األلمانية مع وفد من مجلس النواب البحريني
برلين
بمناسبة الزيارة التي يقوم بها وفد من مجلس النواب البحريني إلى ألمانيا ضمن
جولته األوروبية ،دعت جمعية الصداقة العربية األلمانية في  21مارس ،9922
إلى حديث خاص مع الوفد .خالل هذا اللقاء تحدث أعضاء جمعية الصداقة
العربية األلمانية مع الوفد البرلماني حول التطورات السياسية واالقتصادية
الراهنة في البحرين .بعد خطابين قصيرين بدء الحوار والحديث والذي حضره
سعادة سفير مملكة البحرين احمد عبد هللا إبراهيم بين الضيوف الكرام ،حيث تم
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تبادل االستفسارات والنقاش.
كان هذا الحديث جزءا ً من سلسلة محاضرات جمعية الصداقة العربية األلمانية "حوار السياسة"والتي تستضيف ضيوف من
البرلمان األلماني والبرلمان األوروبي وسياسيين آخرين من ألمانيا والعالم العربي بشكل منتظم للحديث حول الموضوعات
الراهنة في العالقات األلمانية العربية.
تجدر اإلشارة إلى أن وفد مجلس النواب البحريني وضمن زيارته إلى برلين من  29إلى  21مارس  ،9922قد أجرى العديد
من الناقشات مع ممثلين عن البرلمان األلماني ،والمؤسسات السياسية واالقتصادية ،من بينها اللّقاء مع سعادة السيدة كلوديا
روث ،نائبة رئيس البرلمان األلماني.

28.03.2014
حديث خاص لجمعية الصداقة العربية األلمانية مع وفد من مجلس النواب الكويتي
برلين
تعد العالقات السياسية واالقتصادية بين جمهورية ألمانيا االتحادية والكويت
ذات تقاليد راسخة واصيلة ،وترتبط البلدين بعالقات اقتصادية وسياسية وثقية
ومتميزة على مدى العقود الماضية ،وفي ضوء الزيارة التي يقوم بها وفد من
مجلس النواب الكويتي إلى برلين ،نظمت جمعية الصداقة العربية األلمانية
بالتعاون مع سفارة دولة الكويت في  91مارس  ،9922لقاء مائدة مستديرة مع
وفد مجلس النواب الكويتي.
بعد ترحيب السيد حسام معروف نائب رئيس جمعية الصداقة العربية األلمانية بالضيوف الكرام وسعادة السيد منذر بدر
سليمان العيسى سفير دولة الكويت في هذا اللقاء ،تحدث سعادة الدكتور حسين المطيري رئيس الوفد عن العالقات االلمانية
الكويتية ،ثم ناقش الضيوف والمدعوين التطورات واالحداث الراهنة.
كان هذا الحديث جزءا ً من سلسلة محاضرات جمعية الصداقة العربية األلمانية "حوار السياسة"
والتي تستضيف ضيوف من البرلمان األلماني والبرلمان األوروبي وسياسيين آخرين من ألمانيا والعالم العربي بشكل منتظم
للحديث حول الموضوعات الراهنة في العالقات األلمانية العربية .

07.05.2014
مجلس  /صالون جمعية الصداقة العربية األلمانية في مقر اقامة سفير المملكة األردنية الهاشمية
برلين
يتأثر األردن من خالل حدوده الطويلة مع دول الجوار (إسرائيل واألراضي
الفلسطينية ،وسوريا من الشمال) ،بشكل كبير بالتطورات التي تجري في
المنطقة ،فعلى سبيل المثال وفقا لتقارير وكالة االمم المتحدة للالجئين فان مخيم
الزعتري في شمال األردن يحتوي على ما يزيد عن مائة الف الجئ سوري
مسجل وهو ما يعادل سكان مدينة مثل أيرلنقن أو هيلدسهايم.
في  2مايو  9922اقيم مجلس  /صالون جمعية الصداقة العربية األلمانية
للحديث واألطالع على التطورات األخيرة في األردن ،إذ دعى سعادة سفير المملكة األردنية الهاشمية الدكتور مازن التل
وسعادة الدكتور أوتو فيسْهوي ،لالستماع إلى ضيف الشرف لهذه األمسية سعادة الدكتور فايز الطراونة رئيس الديوان
الملكي الهاشمي في األردن ،والذي تحدث أمام الضيوف المدعوين من القطاعات السياسية واالقتصادية والثقافية المختلفة
حول التطورات الراهنة في المنطقة.
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وقد كان الطروانه كرئيس وزراء سابق ،ووزيرا ً للخارجية والدفاع على اطالع وصلة وثيقة بالتطورات واالحداث
اإلقليمية .خ الل هذا اللقاء تحدث سعادة الدكتورعن الوضع الراهن في سوريا وتأثيره على األردن والبلدان المجاورة ،وعن
مبادرة كيري لحل الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني .كما قدم مالحظاته حول الوضع االقتصادي الراهن في األردن ،والقضايا
واالستراتيجيات المستقبلية .تبع ذلك حوار ونقاش بين الضيوف الكرام وسعادة الدكتور الطراونه.
أوجدت جمعية الصداقة العربية األلمانية مجلس  /صالون الجمعية منذ عام  9991كوسيلة مثالية وجذابة لإلقامة وتعميق
االتصاالت بين السفارات العربية والضيوف من القطاعات السياسية واالقتصادية والثقافية واإلعالمية الفاعلة في ألمانيا
والدول العربية ،من اجل الوقوف على المواضيع الراهنة والتي تكون العالقات العربية األلمانية من اهم النقاط فيها .وتهدف
هذه اللقاءات الى بناء جسور التواصل وتعميق العالقات بين الشخصيات المختلفة وبناء عالقات جديدة وتعزيز العالقات بين
ألمانيا والدول العربية.

سلسلة محاضرات "الدول العربية في مرحلة انتقالية"
من خالل سلسلة محاضرات „الدول العربية في مرحلة انتقالية“ والتي بدأت في شهر أغسطس  ،9921ترغب جمعية
الصداقة العربية األلمانية مواكبة االحداث الجارية في العالم العربي .كما تهدف هذه السلسلة من المحاضرات الى تصنيف
األحداث في سياق أوسع ومناقشتها من قبل خبراء ومختصين.
27.11.2013
محاضرة األستاذ الدكتور أودو شتاينباخ ضمن سلسلة محاضرات جمعية الصداقة العربية االلمانية "الدول العربية في
مرحلة انتقالية"
ايسن
"من الثورة إلى لنظام الجديد؟ االضطرابات في مصر" تحت هذا العنوان أقامت
جمعية الصداقة العربية بالتعاون مع رور سيركل ( )RuhrZirkelوجمعية
الرور وبدعم من معرض ايسن في  92نوفمبر  9921ندوة معلوماتية حول هذا
الموضوع ،كان المتحدث الرئيسي فيها األستاذ الدكتور أودو شتاينباخ احد ابرز
الخبراء األلمان لمنطقة الشرق األوسط ،ومدير معهد الشرق في هامبورغ
األلمانية منذ  19عاما ً .وهو حاليا رئيس مركز الحكم في الشرق األوسط شمال
أفريقيا في كلية هومبولت فيادرينا في برلين.
في البدء تحدث األستاذ شتاينباخ عن التطورات السياسية في مصر من خالل السياق التاريخي ،حيث أشار إلى حكم
اإلمبراطورية العثمانية للجزيرة العربية ومصر لقرون طويلة ،وخالل هذه الفترة لم يحدث لهذه البلدان أي من التطورات
الحضارية .وأشار إلى آمال العرب في تقرير المصير نتيجة الحرب العالمية األولى والتحرر من العثمانيين وخداعهم من
قبل القوى االستعمارية التقليدية ،وخاصة من قبل البريطانيين في مصر .هذه القوة التي عملت في الخفاء على منع التقدم
وخلق التنمية المستقبلية في البالد .ثم تتطرق إلى الحديث عن ثورة جمال عبدالناصر والتي أنهى من خاللها النفوذ
البريطاني على الرغم من حرب السويس (أزمة السويس) ،واعتبر كأول سياسي لعموم العرب.تولى الحكم بعد عبد الناصر
اثنين من العسكر أنور السادات و محمد حسني مبارك ،تبع ذلك ثورة الشعب المصري والتي أنهت الحكم العسكري .ثم
وصف األستاذ شتاينباخ الثورة األولى ،التي م ّكنت جماعة اإلخوان المسلمين من الحكم ،وأوضح دور اإلخوان المسلمين -
من خالل السياق التاريخي -منذ التأسيس وذلك عام  ،2091وتعرضها إلى النفي من قبل الحكومات العسكرية وشرح ما
تعرضت له العملية الديمقراطية التي جاء من خاللها اإلخوان المسلمين إلى السلطة والنتائج التي تمخضت عنها .كان خطأ
حكومة مرسي منذ البداية يتمثل في عدم االستعداد لتقديم تنازالت وعدم إشراك القوى العلمانية في العملية السياسية  ،كما أن
طبيعة تقسيم المجتمع المصري الدينية قد ساهمت في تفاقم الوضع والذي كان في وضع صعب من خالل قرار اعتماد
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الدستور الجديد من الجمعية التأسيسية للدستور الجديد والتي طغى عليها الصبغة الدينية ،فضال عن ذلك كانت هناك
قطاعات واسعة من السكان غير متقبّله للوضع الذي كان سائد آنذاك .باإلضافة إلى ذلك ،كانت سياسة الحكومة االقتصادية
غير مجدية والتي أدت في النهاية إلى وضع الدولة في ضائقة اقتصادية.
والجدير بالذكر أن مرسي قبل ذلك قد اعتقل عدة مرات وكانت تنقصه الخبرة السياسية في العمل الحكومي كما كان يفتقر
إلى المعرفة للوصول إلى اآلخر  ،على الجانب اآلخر كان اإلخوان المسلمين غير مستعدين لتقديم تنازالت للنخبة السياسية
غير الدينية.
وفي النهاية فقد اظهر مرسي نوع من الفوقية على القضاء والقانون ،وهو الشيء الذي تسبب في زيادة الغبن بين
الشعب،وأدى إلى انقسام عميق في المجتمع ،فقد كان اإلخوان المسلمين والشرائح األخرى من السكان الذين ال يرغبون
الحكم الديني على استعداد تام للمواجهة األمر الذي أدى إلى زيادة العنف .عندئذ تدخل الجيش والذي أدى ذلك إلى االنقالب
على السلطة ،حيث أن الجيش كان قادرا على االعتماد على موافقة دوائر المجتمع الواسعة ،ولكنه بالتأكيد كان لديه أيضا
أجندته الخاصة .وهنا أشار األستاذ شتاينباخ في هذا الصدد إلى الطريق الطويلة والشاقة الذي سلكتها ألمانيا إلى
الديمقراطية.
ينبغي علينا اآلن االنتظار ،إذا كانت صيغة الدستور الجديد تساهم في التطور الديمقراطي وعقد انتخابات حرة على أساس
الدستور وانتخاب حكومة مدنية وعودة القوات المسلحة إلى ثكناتها .من المهم جدا ،حسب رأي األستاذ شتاينباخ ،هو
االنتعاش االقتصادي لهذه العملية ،حيث أن االقتصاد المصري في الوقت الحاضر في حالة صعبه.
ألمانيا مطالبه هنا بدعم ومساعدة مصر ،ويجب أن تكون السياسة الخارجية األلمانية أكثر جديه من أي وقت مضى
للمساهمة في عمليات التحول .وأشار األستاذ شتاينباخ إلى أن التغييرات في المجتمعات العربية بعيدة عن االكتمال ،وأنه
يجب علينا أن نكيف أنفسنا إلى عملية تحول طويلة .لكنه واثق من أن جيل الشباب العربي سوف يواصل السعي نحو
الديمقراطية والمشاركة في العملية السياسية.
29_11.12.2013
سلسلة محاضرات جمعية الصداقة العربية االلمانية "الدول العربية في مرحلة انتقالية" تستضيف نادين أبو زكي
مؤسست منتدى المرأة العربية الجديدة
برلين و هامبورغ
شاركت المرأة العربية خالل الثورات العربية عن طريق التظاهر والنزول إلى
الشوارع للمطالبة بمزيد من التغير والمساواة بين الجنسين .كيف هي حقوق
المرأة في العالم العربي اليوم؟ ما الذي تغير خالل "الربيع العربي"؟ وما هي
الفرص والتحديات التي تواجه النساء بين الرباط والرياض؟.
بالتعاون ما بين مؤسسة كوربر وجمعية الصداقة العربية األلمانية نٌظم في 29
ديسمبر  9921لقاء للحديث حول "ثورة النساء" في هامبورغ .ناقشت الصحفية
التلفزيونية مينو أمير مع نادين أبو زكي ،مؤسست منتدى المرأة العربية الجديدة ورئيسة تحرير مجلة المرأة "مجلة
الحسناء" دور المرأة العربية قبل وبعد ما يسمى بـ"الربيع العربي".
في  22ديسمبر  9921دعت جمعية الصداقة العربية األلمانية إلى محاضرة للسيدة نادين أبو زكي حول "منتدى المرأة
العربية الجديدة :دور تحول المرأة العربية وتأثيرها على مستقبل المجتمع" في مقر جمعية الصداقة العربية األلمانية في
برلين .إذ رحب نائب رئيس الجمعية السيد حسام معروف بالضيوف الكرام.
في بداية اللقاء مع الصحفية التلفزيونية مينو أمير في هامبورغ ،اشارت أبو زكي الى ان الثورات في العالم العربي لم تتحق
لوال النساء .وفي ضوء التطورات السياسية على نطاق واسع حاليا والتي تشهد تهميش لدور النساء في قطاعات مختلفة.
أعطت ابو زكي مثاال من مصر ،إذ بلغت نسبة النساء في البرلمان المصري اثنين في المئة بينما كانت سابقا اثني عشر في
المئة .وان الوقت إلجراء تقييم كامل للتغيرات التي حدثت للنساء العربيات بعد ما يسمى بـ " الربيع العربي " ما زال مبكرا
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جدا .جانبا هاما في النقاش حول دور المرأة كان النظر من قبل الغرب الى النساء العربيات في كثير من األحيان كوحدة
متجانسة في العالم العربي .لذا فان التعددية مهمة جدا .وشددت أبو زكي على أهمية الدور االقتصادي للمرأة :في حين زاد
عدد النساء التي تحمل درجة علمية او تدريب بشكل كبير ،وهو االمر الذي ال يعني تلقائيا زيادة المشاركة االقتصادية
للمرأة .إذ ان هناك الكثير من المعوقات مثل القوانين ،والتي تقيد حركة وحرية السفر أو الحد من الحرية المالية والتي تمنع
تطور دور المرأة .في نفس الوقت كان هناك بعض التقدم في مجال حقوق المرأة ،واشارت الى ان "التغييرات تحتاج وقتا"
ومن ثم يجب على النساء االستمرار في النضال من أجل حقوقهنا.
تقرير مفصل عن هذا الحدث ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني لمؤسسة كوربر .هنا تجدون أيضا تسجيل فيديو لهذا الحدث.
نحتاج الى وجهات نظر متباينة
تظل أفكارنا غالبا ما تضرب بجذورها في الصور النمطية والكالسكية فيما يتعلق بدور المرأة العربية .في بداية المحاضرة
قدمت أبو زكي وبشكل مسهب مسألة تعريف هوية "المرأة العربية" ،إذ ان المصطلحات اصبحت عامة وقصيرة جدا،
"بلدان كثيرة ،نساء عربيات كثيرات" ،وفي ضوء عمليات التحول المعقدة في المنطقة ،ينبغي للمرء أن ال يقع في التعميم،
ولكن يجب التفريق بشكل واضح وأقوى.
يهدف منتدى المرأة العربية الجديد والذي تأسس عام  9992الى خلق منبر حر وشامل للحوار يكون كمنصة تخدم تغير دور
المرأة في العملية السياسية والثقافية اثناء عملية التحول االجتماعي .وقد اشارت ابو زكي الى ان المنتدى ال يعتبر نفسه
حركة ناشطة فقط بل يرغب في العمل على تعميق الحوار وخلق األفكار وحرية اتخاذ القرارات ،وال سيما في أوقات تغيير
صورة المجتمع ،فإن وجود مثل هذا المنتدى يبدو امرا ً ضروريا.
يعقد المنتدى منذ انطالقه عام  9992مرة واحدة في العام إذ عقد في العام االول في دبي والعام الذي يليه  9991في بيروت.
ووضع في ذلك مواصلة طريق التقدم المستمر للتغير في المنطقة بأسرها ،من خالل العديد من األمثلة ،مثل المؤتمرات التي
عقدت في جدة وبيروت حول دور المرأة ،والتي تشير أبو زكي من خاللها الى عملية التنمية الملحوظة التي حدثت ولو
كانت جزئيا على األقل والتي تظهر " الرغبة في اإلصالح ورغبة التغيير" .ومع ذلك ،مثل هذه العملية ال يمكن أن تتم بين
عشية وضحاها .التقدم والتراجع غالبا ما يسيران جنبا إلى جنب .ان "الربيع العربي " كان نتيجة لعملية طويلة األجل،
والذي اظهر ان المجتمعات لديها االستعداد من اجل التغيير ،ومع ذلك ينبغي أن يعد ينظر في دور المرأة باعتبارها جزء
من المجتمع ،بل ينبغي أن ينظر إليها على أنها جزء مهم وشريك اساسي في عملية التقدم االجتماعي الشامل.
تحدثت أبو زكي عن المستقبل وحول الصعوبات والعقبات العملية ،وعن البداية مع األحداث السابقة والنجاحات للمنتدى،
والذي ما يزال بحاجة الى مزيد من الدعم .في ميدان الصراع بين التقاليد والحداثة ،فانه على المرأة ان تكون حذرة ،وان
تكون واثقة الخطوة ومنظمة ،وان تكون مطالبها واضحة .تهدف أعمال المنتدى أيضا الى بناء مجتمع يعمل تدريجيا على
تغيير الرأي العام ،ومن ثم تغيير صورة المرأة لتكون "نشطة ومنتجة وخالقة" .وتامل نادين أبو زكي في ان يعمل المنتدى
على تشجيع وإلهام النساء األخريات .فضال عن ذلك ترغب ان يكون منتدى المرأة العربية الجديد نوع من جسور النقاش
سر شكر نادين ابو
والحوار بين أوروبا والشرق األوسط .المدير التنفيذ لجمعية الصدقة العربية العربية االلمانية
يورجن شت َْلت َ
ِ
زكي على محاضرتها ،واتاح الفرصة في نهاية المحاضرة الشيقة للنقاش والحوار للحضور الكرام ودارت المناقشات حول
مواضيع عدة.
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14.01.2014
لبنان في توتر الحرب األهلية السورية  -محاضره لسعادة السفيرة سيفكير إيبرلي
برلين
يقف لبنان بشكل مختلف عن أي بلد آخر من التوتر نتيجة الحرب األهلية
السورية .وعلى الرغم من اإلعالن الرسمي من القيادة السياسية في لبنان
بموقف الحياد من االحداث ،اال ان هذا البلد الصغير والمجاور لسوريا ينجر الى
هذا الصراع بشكل مستمر .في  22يناير  9922تحدثت سعادة السفير السابقة
في لبنان بريجيتا سيفكير إيبرلي ضمن سلسلة محاضرات جمعية الصداقة
العربية االلمانية " الدول العربية في مرحلة انتقالية" حول لبنان ضمن توتر
الحرب االهلية السورية.
ر ّحب نائب رئيس جمعية الصداقة العربية االلمانية السيد حسام معروف بالضيوف الكرام ومن ضمنهم سعادة سفير
الجمهورية اللبنانية مصطفى اديب وبسعادة السفيرة في مقر الجمعية في برلين.
قدمت سعادة السفيرة إيبرلي الصلة الوثيقة بين لبنان وسوريا ضمن االطار التاريخي واشارت الى ان " دمشق كانت غير
مبالية لما يجري في لبنان وحاولت على مر التاريخ مرارا وتكرارا ،التأثير على القرارات السياسية في لبنان" ،كما تحدثت
عن الحرب األهلية اللبنانية عام  ،2025واتفاق الطائف ،ووجود القوات السورية حتى عام .9995
تحدثت سعادة السفيرة إيبرلي عن أربعة عوامل لها تأثير مباشر على لبنان من خالل الحرب األهلية السورية وهي)2( :
مشكلة الالجئين ( )9التدخل العسكري لحزب هللا في سوريا ( )1صعود األصولية السنية في لبنان ( )2التصعيد على الحدود
.نتيجة مباشرة للحرب األهلية السورية هي تدفق االعداد الكبيره من الالجئين الى لبنان والتي سيكون عليه التعامل معهم،
ووفقا لوكالة الالجئين التابعة لألمم المتحدة ( )UNHCRفان عدد الالجئين حتى بداية يناير  9922بلغ أكثر من 120999
الجئ سوري في لبنان مسجلين رسميا ،في حين ان تقديرات الحكومة المحلية تفوق المليون الجئ .وقد شبهت سعادة
السفيرة ذلك بان على والية هسن استيعاب عشرة ماليين نسمة فجأة ،بدال من ستة ماليين عدد سكنها ،أو أن على ألمانيا
استيعاب  99مليون الجئ .هذا االندفاع الكبير من الالجئين وأمور أخرى تجلب العديد من المشاكل على البنية التحتية مثل
إمدادات الكهرباء والمياه ومياه الصرف الصحي والتخلص من القمامة ،وكذلك قطاع التعليم .فضال عن األثر االقتصادي،
إذ كانت سوريا بلد عبور لتصدير المواد الغذائية من والى لبنان .ومع دخول ايدي العمالة السورية الرخيصة وهو االمر
الذي سيؤدي الى فقدان العديد من الشباب اللبناني وبشكل متزايد الوظائف واماكن التدريب وبشكل متسارع ،كما ان القطاع
الصحي اللبناني سيوضع امام تحدي هائل ،إذ كانت ظروف الخدمات الصحية مكتظة وغير صحية مما يؤثر ذلك على
انتشار األمراض المعدية ،مثل الحصبة أو السل والتي هي في ارتفاع ،وفي الوقت نفسه هناك نقص في عدد العاملين في
مجال الرعاية الصحية.
في خطاب امين حزب هللا حسن نصر هللا في مايو من العام الماضي والتي أكد فيها انه سيقاتل حتى النصر الى جانب النظام
السوري ،رسميا فان جميع القوى السياسية في لبنان اوضحت موقف الحياد من الحرب السورية في عام  .9929فالوقوف
الى جانب النظام السوري زاد االمور دموية واصبح الوضع اكثر خطورة في لبنان وسورية على حد سواء ،كما ان تدخل
حزب هللا الى جانب النظام السوري ادى الى الضرر بصورة حزب هللا في لبنان وفي المنطقة كذلك.
نتيجة مباشرة اخرى للحرب األهلية السورية وتدخل حزب هللا كما اشارت سعادة السفيرة إيبرلي هي صعود األصولية
السنية في لبنان .على وجه الخصوص ،فإن السنة من الوسط والفئات ذات الدخل المنخفض في األحياء الفقيرة وفي المدن
والمناطق الريفية والذين اصبحو يشعرون انهم غير ممثلين بشكل مناسب سياسيا .وان العواقب المترتبة على ذلك جعلت من
منطقة عرسال على الحدود السورية مثاالً على ذلك ،إذ يتم تهريب األسلحة والمقاتلين إلى دولة مجاورة .وفي الوقت نفسه
وصول عدد الالجئين السوريين في عرسال الى  09الف فضال عن عدد السكان المقدر  29الف ،فأصبحت المدينة أرضا
خصبة للمتطرفين.
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وأخيرا ،فقد أدت المعارك في سوريا وبشكل متزايد الى العديد من االنتهاكات وتجاوزات على الحدود من قبل الجيش
السوري .وقد اشارت سعادة السفيرة في خالصة المحاضرة الى "إن الصراع السوري يضع الحكومة اللبنانية والجيش
والشعب واألمن ،امام العديد من المشاكل االقتصادية واالجتماعية والضغط على البنية التحتية والقضية اإلنسانية الهائلة
والتي من المستحيل على لبنان تحملها وحدها" .وعلى الرغم من كل هذا ،ال يزال هناك ثقافة الحوار بين الطوائف،
وبصيص من األمل في لبنان.
في نهاية المحاضرة كان هناك نقاش شيق ومثمر بين الحضور في العديد من القضايا مثل دور ألمانيا وإمكانية مشاركة
إيران في مؤتمر جنيف الثاني.
14.05.2014
الدكتور غيدو شتاينبرغ يتحدث حول " أسود سوريا الجدد"
برلين
"يجب علينا أن نتهيأ لمستقبل مع االسد ،سيئا ً كما هو األسد ،وهناك األسوأ".
هذا ما كتبه ريان كروكر ،السفير األميركي السابق لدى سوريا في أواخر
ديسمبر عام  ،9921في صحيفة نيويورك تايمز .كان يعني بذلك " األسوأ "
الجماعات المسلحة المتشددة والتي ظهرت على ساحة الصراع في سوريا ،مثل
ما يسمى جبهة النصرة أو " الدولة اإلسالمية في العراق والشام " ( )ISISمن
وماذا وراء هذه الجماعات؟ والنتائج المترتبة على دخول هذه الجماعات في
الصراع في سوريا على الموقف األلماني واألوروبي؟
ناقش الدكتور غيدو شتاينبرغ من جمعية العلوم السياسية ) (SWPهذه األسئلة ضمن محاضرته "الثورة ضد األسد :
الجماعات المتطرفة في الصراع السوري" ،والتي ألقاها في  22مايو  9922في مقر جمعية الصداقة العربية األلمانية في
برلين  .حيث ر ّحب المدير التنفيذي للجمعية يورغن شتلتسر بالضيوف الكرام وأشار إلى أن هذه المحاضرة هي الثامنة
ضمن سلسلة محاضرات جمعية الصداقة العربية األلمانية "العالم العربي في مرحلة انتقالية"
من أجل تقييم أفضل لصعود وقوة الجماعات اإلسالمية ،أوجز شتاينبرغ في بداية محاضرته ،مراحل االحتجاجات والتي
وضعها في خمس مراحل:
تحول هذه االحتجاجات في نهاية عام
المرحلة األولى :والتي تمثلت باالحتجاجات السلمية ،أما المرحلة الثانية :فقد تمثلت في ّ
 9922إلى احتجاجات مسلّحة مع اتخاذ حمص مركزا ً لها .منذ عام  9929اتسع الصراع وتحول إلى حرب أهلية وأشار
الثوار حاولوا خالل هذه المرحلة قطع خطوط النظام والسيطرة وعرقلة سيطرة النظام في المناطق الريفية ،و
شتاينبرغ "أن ّ
المدن الكبرى" .في الوقت نفسه ظهر أول دليل على صعود قوة الجماعات اإلسالمية داخل االحتجاجات وهو ما يمثل
المرحلة الثالثة.
المرحلة الرابعة :والتي أبدى لها شتاينبرغ مالحظتين :فمن الجانب األول ومنذ ربيع عام  ،9921ظهرت المجموعة
الجهادية "الدولة اإلسالمية في العراق والشام" كمنافس للجبهة النصرة ومن ناحية أخرى ،فإن النظام ومن خالل معركة
القصير في يونيو  9921والتي استطاع فيها السيطرة على قاعدة إستراتيجية هامة واكتساب قوة جديدة في غضون العام .أما
المرحلة الخامسة والتي يصعب تحديد اإلطار لها فقط أشار شتاينبرغ إلى وجود مالحظتين قد تبلورتا في هذه المرحلة
األولى تصاعد الصراع داخل الثوار وتهديد حركة الدولة اإلسالمية في العراق والشام للعديد من المناطق.
تحدث شتاينبرغ عن وجود ثالث مجموعات للثوار وهي الجيش السوري الحر ،واإلسالميين والسلفيين ،والجهاديين .الجيش
السوري الحر ،الذي ال يزال يضم عشرات اآلالف من المقاتلين ،أنشأ في يوليو  9922كمنظمة تضم تحت مظلتها جماعات
المقاومة المختلفة .وأشار شتاينبرغ إلى عدم وجود أيديولوجية معينة تميز هذا الجيش ،حتى لو كان العديد من الشخصيات
البارزة في هذا الجيش ذو خلفية علمانية .أما المجموعات اإلسالمية مثل السلفيين أحرار الشام ( أحرار سوريا) كذلك
صقور الشام (صقور سوريا) والتي تهدف فضالً عن اإلطاحة بنظام األسد ،إقامة دولة إسالمية .
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وقد حدد أهداف بعض تلك الجماعات والتي تهدف إلى توسيع دائرة الصراع الحقا ً لتشمل إسرائيل وتختلف الوسائل التي
تستخدمها تلك الجماعات في عملياتها القتالية حيث تلجأ في بعض األحيان إلى عمليات االنتحارية تبلغ نسبة المقاتلين
األجانب ضمن هذه المجموعات ما يقارب  %29ويعمل بعضها بشكل عنيف ووحشي للغاية في المناطق التي تسيطر عليها
آو المناطق التي تقع تحت سيطرتها وهو ما يميزها بعضها عن بعض فجبهة النصر مثالً تعمل بشكل مختلف عن الجماعات
األخرى حيث تحاول تأمين دعم من السكان المحليين وتوفر الخدمات األساسية مثل الماء والكهرباء .
إن هذه المفارقات واالستراتجيات المختلفة في إدارة المناطق التي يتم السيطرة عليها أصبحت ظاهرة لألعيان أال انه من
مثير لالهتمام إن كل من جبهة النصر و الدولة اإلسالمية في العراق والشام ينبثقان أصال من تنظيم القاعدة في العراق ومن
خالل النجاحات التي حققتها جبهة النصر في سوريا بزعامة الجوالني والذي رفض الخضوع للسيطرة أما المجموعات
الجهادية التي يقوها البغدادي حيث سعى إلى حشد التأييد عبر تنظيم القاعدة في باكستان بزعامة الظواهرة إال أن تنظيم دولة
اإلسالم في العراق وبالد الشام بقيادة البغدادي ارتأى فرض سيطرته في سوريا وقد حاول الظواهري التوسط لحل النزاع
والصراع بين جبهة النصر ودولة اإلسالم من خالل تحديد المناطق التي يسيطر عليها كل فريق في بالده وهو األمر الذي
رفضه البغدادي مما أدى إلى قيام الظواهري بطرده رسميا ً من تنظيم القاعدة إن صعود الجماعات الجهادية يتمخض عنه
نتائج أمنية ملموسة بالنسبة إلى ألمانيا وأوروبا حيث انه هنالك حوالي  9999مجند أوروبي قد شاركوا في العمليات القتالية
خالل األعوام الماضية وهو األمر الذي يشكل قضية حساسة بالنسبة الى السياسة األمنية في أوروبا.
إن العديد من المقاتلين األجانب يتخذون من تركيا معبرا ً لهم إلى سوريا حيث تعدّ خدمةً للجهاديين ،لذا فإنه يجب على تركيا
إن تكون شريك المساهمة في حل قضية الصراع في سوريا .
30.09.2014
ماركيه ترنسفلد والوضع الراهن في اليمن
برلين
"الصعود الذي ال يمكن ايقافه للحوثيين" هو العنوان الذي تصدر صحيفة
زيورخ الجديدة من خالل المقالة على خلفية التطورات األخيرة في اليمن،
وسيطرت جماعة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء .فيما تتحدث وسائل
اإلعالم أخرى عن تفكك محتمل للدولة والعناصر األساسية لها .فقبل ثالث
سنوات فقط ،كان خلفاء الرئيس اليمني علي عبد هللا صالح والذي ظل على سدة
الحكم لفترة طويلة يقودون حركة التغيير والحتجاجات والتي تهدف إلى تهدئة
األوضاع في البالد بشكل دائم وتحسين الظروف المعيشية بشكل جذري .في محاضرتها "اليمن بين التحول والحرب
األهلية" والتي القتها في  19سبتمبر  9922تحدثت الخبيرة في الشؤون اليمنية في الجمعية األلمانية للعلوم والسياسة
( )SWPماركيه ترنسفلد حو ل الوضع القائم في اليمن وأسباب الصراع ،والذي وضع البلد في دوامة من العنف وعدم
اليقين لعقود طويلة .قبل ذلك كان المدير التنفيذي للجمعية الدكتور يورغن ستيلتزر قد رحب بالضيوف الكرام الذين حضروا
هذه المحاضرة والتي تعد جزءا ً من نشاطات سلسلة محاضرات الجمعية " الدول العربية تمر في مرحلة تغير".
أشارت ماركيه ترنسفلد انه لفهم صعود الحوثيين كقوة سياسية مهيمنة حاليا في اليمن ،يجب على المرء أن يسترشد بالتاريخ
الطويل من تهميش تلك الحركة في االعتبار .من خالل التوقيع على مبادرة مجلس التعاون الخليجي في  91نوفمبر 9922
ظنا ً انه من الممكن ان تكون مرحلة التغيير السياسي الثوري قد انتهت  .في المفاوضات لهذا االتفاق ،والذي ينص على نقل
السلطة إلى نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي والشروع في عملية التحول بشكل تدريجي ،ظل االنفصاليون في الجنوب
اليمني والحوثيون في الشمال الغربي للبالد على الهامش .وكانت نتائج إعادة الهيكلة هذه بروز قوة النخبة السياسية كحزب
اإلصالح اإلسالمي السني ،الذي يهيمن عليه أسرة آل األحمر القوية ،كما هو الحال بالنسبة إلى القوة المؤيدة لصالح.
خالل مؤتمر للحوار الوطني والذي عقد مابين مارس  9921حتى يناير عام  ،9922تم مشاركة األطراف المهمشة قبل ذلك
للمرة األولى في هذا الحوار ،فضال عن مشاركة ممثلون عن القطاع النسائي والشبابي خالل المفاوضات ،كانت المناقشات
األساسية تدور حول مسألة إعادة تنظيم نظام الدولة .في نهاية المطاف تم التوصل إلى اتفاق على هيكلة جديد لالتحاد ،أما
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المشاكل األ ساسية ،مثل تطوير البنية التحتية ،واإلمدادات الغذائية أو إنشاء نظام قانوني وطني لم يتغير عليها شيء ،ولم
يؤدي ذلك إلى تغير شيء في الواقع اليومي اليمني .ولم تتحقق آمال كثيرة حتى اآلن.
كان الحكم المركزي االستبدادي في عهد الرئيس السابق صالح هو المسيطر على جميع المناطق تقريبا إذ كانت اغلب
المناطق مهملة اقتصاديا .ضمن هذا السياق وهذا المجال يعد التهميش االقتصادي احد االسباب الرئيسة لصعود الحركة
االنفصالية في جنوب اليمن والتمرد الحوثي في الشمال الغربي .فضال عن ذلك فأن البعد الطائفي يلعب دورا هاما في حالة
الحوثيين :حيث حزب اإلصالح السني والحركة الزيدية الحوثية والذي يرسم الخطوط االساسية لهذا الصراع.
ادى تنفيذ نتائج الحوار الوطني بشكل بطيء وبالتزامن مع النكسات االقتصادية (االرتفاع الهائل في أسعار الوقود وانقطاع
التيار الكهربائي) في يوليو عام  9922إلى فقدان الشعبية لهذا الحوار ،تال ذلك تجدد االحتجاجات في صنعاء وهجوم
الحوثيين من الشمال الغربي .كما استفاد الحوثيون من ضعف الحكومة و حزب اإلصالح في توسيع نطاق نفوذهم العسكري
بشكل مستمر االمر الذي نتج عنه االقتراب من العاصمة بشكل سريع ،في نهاية المطاف تم السيطرة على العاصمة والذي
كان له تفسيرات ومدلوالت مختلفة كعبارة النهاية او استمرارية للثورة في اليمن .الحكم الجديد للدولة اعالن عن موافقته
على تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني بشكل فوري ،والذي يتضمن مشاركة حراك الجنوب في العملية السياسية ،لذا
يمكن للمرء أن يرى هذا البيان بشكل إيجابي ،ولكن "السؤال المطروح :هل يتمسك الحوثيون بهذا القرار؟.
وخلُصت ماركيه ترنسفلد إلى عدم امكانية التكهن في المستقبل القريب لليمن الذي يعاني من هشاشة الدولة التي تعاني من
صراعات مستمرة منذ عام .2009

سلسلة محاضرات "هل السالم في الشرق األوسط ممكن؟"
07.11.2013
"هل السالم في الشرق األوسط ممكن؟"
محاضرة للدكتور أندرياس راينيكه الممثل الخاص لالتحاد األوروبي لعملية السالم في الشرق األوسط
برلين
تعد مسألة التعايش السلمي بين اإلسرائيليين والفلسطينيين المفتاح الرئيس لقضية
الصراع في منطقة الشرق االوسط والتي التزال تؤثر بشكل واضح في العملية
السلمية .في األشهر األخيرة ،كان هناك المزيد من الجهود الحياء محادثات
السالم بين الطرفين ،خصوصا ً وبدعم من االطراف الملتزمة بالعملية السلمية
الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي (.)EU
في محاضرته "هل السالم في الشرق األوسط ممكن؟ الشرق األوسط كمحك
لسياسة االتحاد األوروبي الخارجية المشتركة" حلل الدكتور أندرياس راينيكه ،الممثل الخاص لالتحاد األوروبي لعملية
السالم في الشرق األوسط ،دور االتحاد األوروبي والفرص والتحديات الراهنة التي تواجه المفاوضات التمهيدية.
عقدت المحاضرة في  2نوفمبر  9921بالتعاون ما بين كلية هيرتي للحكم في برلين وجمعية الصداقة العربية االلمانية في
كلية هيرتي في برلين ،إذ رحب الدكتور اوتو فيسهوي باألعضاء والضيوف الكرام ،بعد ذلك اعطى الكلمة الى مدير الجلسة
االستاذ الدكتور كارل اوفي.
في بداية محاضرته أكد راينيكه على ان السؤال األهم ما إذا كان السالم في الشرق األوسط أمر ممكن ومن ثم التعامل مع
اآلثار االستراتيجية والجيوسياسية "للربيع العربي" في المنطقة ،وعلى وجه الخصوص الصراع في الشرق األوسط .ذلك
ان "األمور في طور التغيير"  -التغييرات في الهياكل االجتماعية ،مثل تشكيل النخبة الجديدة ،وقضية الالجئين نتيجة
الحرب األهلية السورية ،والمشاركة السياسة الخارجية لدول الخليج وتركيا كالعب إقليمي في العملية السياسية .ونظراً لهذا
الواقع الجيوسياسي الجديد في المنطقة ،يرى راينيكه كذلك اهتمامات الجانب اإلسرائيلي ،وال سيما مسألة األمن باعتبارها
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الدافع المركزي لمزيد من المفاوضات ،في الجانب االخر هناك المزيد من الروابط العاطفية بين الفلسطينيين وبقية العالم
العربي.
منذ بداية عام ُ 9921كثفت بشكل ملحوظ الجهود والمفاوضات التمهيدية حول استئناف محادثات السالم الرسمية ،بدعم
والتزام وزير الخارجية االمريكية جون كيري وما يسمى اللجنة "الرباعية" (األمم المتحدة ،االتحاد األوروبي والواليات
المتحدة وروسيا) .وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجهها هذه المرحلة التمهيدية من المفاوضات ،يرى راينيكه ان هناك
تقدما ً كبيرا ً من خالل التطورات األخيرة فيها .ولخص راينيكه حديثه بان المفاوضات السرية والمغلقة قد ساهمت في طرح
العديد من التساؤالت الخارجية اال انها تسير في الطريق الصحيح.
يعتقد الدكتور راينيكه إن تسوية هذا الصراع هو في مصلحة االتحاد األوروبي ،وان حل الصراع في الشرق األوسط يقع
بشكل واضح في مصلحة واهتمامات االتحاد األوروبي المستقبلية .ضمن تاريخ الصراع في المنطقة فقد كانت سياسة
االتحاد األوروبي واضحة من خالل وضع قضية االعتراف بحق الفلسطينيين في تشكيل دولة مستقلة وسياسة االستيطان
اإلسرائيلية على جدول أعمال الصراع .وقد اوضح راينيكه دور االتحاد األوروبي في عملية التفاوض من خالل دعم
الواليات المتحدة والسعي إلى تسهيل المناقشات بهدف التوصل إلى حل الدولتين.
قدم الدكتور راينيكه تقييمه ونظرته الى الوضع الحالي والتي توصف بالمتفائلة ،إذ اشار الى ان الجهود التي بذلت قد جعلت
الوضع أفضل من ذي قبل .لقد كانت األولوية الحالية هي تسهيل المفاوضات وجعلها مرضية ومفيده لكال الطرفيين ،وان
استمرار الصراع سوف يزيد في شحن األجواء واالحتقان لدى اإلسرائيليين والفلسطينيين .وفي نهاية محاضرته اكد
الدكتور راينيكه على امكانية السالم في الشرق األوسط .في النقاش النهائي بين الدكتور راينيكه واألستاذ الدكتور كارل
اوفي تحدث االثنان حول أهمية وإمكانية خلق الثقة بين األطراف المتفاوضة ،تبع ذلك نقاش بين المحاضر والضيوف.
12.02.2014
حديث سعادة السفيرة الدكتورة خلود دعيبس
حول آفاق المبادرة األمريكية حول الصراع في الشرق األوسط
برلين
استؤنفت مفاوضات السالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين في شهر يوليو من
العام الماضي من خالل مبادرة وزير الخارجية االمريكية جون كيري والغاية
منها هو "التوصل الى اتفاق على مدى التسعة أشهر المقبلة".
ينبغي التفاوض على خارطة طريق تحدد أهم االسس لمعاهدة السالم
المستقبلية ،حتى ابريل من هذا العام ،ومن خاللها تتقدم المحادثات بين
الطرفين .وعلى الرغم من بقاء شهرين من الموعد النهائي ،والجهود المبذولة
من قبل وزير الخارجية االمريكية كيري والجوالت الدبلوماسية المكوكية ،اال ان اآلراء حول المفاوضات ما تزال
مضطربة ومختلفة .ان هناك العديد من التحديات والمواضيع التي تواجه المفاوضين والتي سيتم مناقشتها مثل :حق عودة
الالجئين الفلسطينيين ،وتنفيذ نموذج الدولتين ،وقضية ترسيم الحدود ومسألة السيادة .
في  29فبراير  9922تحدثت سعادة الدكتورة خلود دعيبس سفيرة دولة فلسطين في ألمانيا في مقر جمعية الصداقة العربية
االلمانية في برلين حول توقعاتها بشأن الوضع الحالي للمفاوضات ،وحول التوقعات والتطورات المحتملة في المستقبل ،كما
لخصت القضايا الرئيسة التي تحدد شكل الصراع منذ فترة طويلة .بدوره ر ّحب نائب رئيس جمعية الصداقة العربية االلمانية
السيد حسام معروف بالضيوف الكرام وبسعادة السفيرة في مقر الجمعية.
تتميز الحياة اليومية للفلسطينين سواء في قطاع غزة او في الضفة الغربية بالظروف المعيشية الال إنسانية  ،فسياسة
الحرمان وسياسة االستيطان ما تزال مستمرة ،وقد أشارت سعادة السفيرة في بداية كلمتها بوضوح إلى واقع الحياة
للفلسطينيين وحالة عدم اليقين العامة السائدة لدى الجميع ،فالجميع يعاني من سياسة الفصل عبر العديد من الجدران
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المنظورة وغير المنظورة ،كما ان استمرار المعيشة اصبح مرتبطا ً بالمساعدات الدولية ،واصبحت السمة العامة للحياة
اليومية هو العذاب والمعاناة.
تهدف المفاوضات الحالية إلى وضع خارطة طريق التفاق بين الطرفين ،وهو ما ذُكر بإعالن المبادئ التفاقات أوسلو لعام
 .2001وكانت هي خطوة أولى نحو إقامة دولة فلسطينية ،لكن الوسائل واالمكانيات كانت غير كافية لذلك .هذا الشيء كان
يضفي الشرعية على مطالب الفلسطينيين وبشكل واضح بموجب القانون الدولي .وان االحترام المتبادل للحقوق االنسان
جزء اساسي من المفاوضات .وترى سعادة السفيرة ان مبادرة السالم العربية عام  9999والمبنية على حدود عام 2002
فرصة مناسبة إليجاد حل سلمي للقضية وهي ما تزال تناقش بين الحين واالخر وقد نوقشت مؤخرا ً في مؤتمر ميونيخ
األمني.
ال تزال هناك لألسف بعض االختالفات األساسية في بعض قضايا المفاوضات مثل قضية القدس ،وقضية توزيع الموارد (ال
سيما المياه) وقضية التعامل مع المستوطنات اإلسرائيلية .اال ان الغاية الرئيسة تبقى اقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ،والتي
يمكن أن تضمن سالمة شعبها .فتعزيز الوعي السياسي الدولي لحقوق ومصالح الفلسطينيين مهمة بشكل خاص لتوليد ضغط
عام يمكن من خالله الحصول على المساواة والوصول الى حل نهائي في أقرب فرصة .اال ان االفتقار الى منظور سياسي
واضح يصعّب من عملية التنمية االقتصادية.
بعيدا ً عن بعض المواضيع الغير قابلة للتفاوض أعلنت سعادة السفيرة دعيبس االستعداد للتباحث في بعض القضايا ،مثل
قضية امن اإلسرائيليين والتي ينظر اليها بشكل مهم ونموذج الدولة منزوعة السالح ،على سبيل المثال في إطار قوة حلف
شمال االطلسي التي تقودها الواليات المتحدة ،ولكن بأي حال من األحوال عدم وجود قوة عسكرية إسرائيلية .واضافت
ايضا ً انه "بدون أغلبية الفلسطينيين ،فانه من الصعب الوصول إلى حل سياسي ،وال يوجد حل ممكن" .في ضوء هذه
الفرضية األساسية يجري السعي من خالل المفاوضات الجارية حاليا للمصالحة الداخلية بين حركتي فتح وحماس ،هو أيضا
"تحديا كبيرا" ،بهذه الطريقة يمكن اضفاء الشرعية السياسية في نهاية المطاف عبر الطريق الديموقراطي على االتفاق
السياسي .في الوقت الحاضر ،اليوجد شيء آخر سوى مواصلة االلتزام بتحسين الظروف المعيشية في األراضي الفلسطينية
وبشكل مستمر لتعزيز تنمية الوعي السياسي.
06.10.2014
حديث خاص لمفوض وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى بيير كرينبول
برلين
دعت جمعية الصداقة العربية األلمانية والجمعية األلمانية لألمم المتحدة في 0
أكتوبر عام  9922إلى لقاء خاص في مقر الجمعية في برلين مع مفوض وكالة
األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى بيير
كرينبول في أول زيارة رسمية له إلى برلين .وقد اغتنم العديد من الضيوف من
القطاعات السياسة والمجتمع المدني هذه الفرصة القيمة لإلطالع على عمل
األونروا والوضع الحالي في األراضي الفلسطينية  -وال سيما بعد الهجوم
اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة.
تضمن اللقاء والذي شارك فيه سفيرة البعثة الفلسطينية في برلين الدكتورة خلود دعيبس وسفير المملكة األردنية الهاشمية
الدكتور مازن التل ،جملة من االمور مع التركيز في المقام األول على االجراءت قصيرة وطويلة االمد التي ينبغي اتخاذها
لتحسين وضع الفلسطينيين.
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نقاشات جانبية
24.07.2014
حديث خاص لجمعية الصداقة العربية األلمانية حول الصراع الفلسطيني – اإلسرائيلي
برلين
نظرأ للوضع المتصاعد في غزة دعت جمعية الصداقة العربية األلمانية
بالتعاون مع بعثة جامعة الدول العربية في برلين إلى جلسة حوارية في 92
يوليو عام  9922في مقر الجمعية في برلين للحديث والحوار حول النزاع
الفلسطيني  -اإلسرائيلي .بعد الكلمة االفتتاحية لسعادة الدكتور خلود دعيبس
سفيرة فلسطين في المانيا ،ناقش السفراء العرب مع ممثلي وسائل اإلعالم
والخبراء من القطاعات المختلفة الوضع الراهن في المنطقة ،وصورة ذلك
الصراع في الصحافة ووسائل االعالم األلمانية.

وفود
08.04.2014
جمعية الصداقة العربية األلمانية تنظم رحلة للسفراء إلى درسدن  /ساكسونيا ولقاء مع رئيس الوزراء ستانيسالف
تليش
عبر عبق الماضي والتقاليد الراسخة اطلّع السفراء العرب في رحلتهم إلى
درسدن  /ساكسوني على أهم المعالم الثقافية والحضارية واالقتصادية ألحد
الواليات االلمانية ،وقد نُ ّ
ظمت هذه الرحلة من قبل جمعية الصداقة العربية
األلمانية بالتعاون مع عميد مجلس السفراء العرب في ألمانيا ،األستاذ الدكتور
أسامة عبد المجيد الشوبكشي سفير المملكة العربية السعودية وعميد السفراء
العرب .ويتضمن برنامج الرحلة فضالً عن الجانب الثقافي واإلقتصادي عشاء
عمل رئيس وزراء والية سكسونيا ستانيسالف تليك.
في رحلتهم والتي كانت لمدة يوم واحد اطلّع السفراء العرب على مختلف
الميادين االقتصادية والثقافية ،حيث زار السفراء العرب الشركة المصنعة
ألشباه الموصالت شركة جلوبال فاوندريز وهي احد االستثمارات في
التكنولوجيا المتطورة (آتيك) التابعة إلمارة أبوظبي ،وهي أكبر االستثمارات
العربية المباشرة في ألمانيا .ويعد هذا االستثمار مثاالً ممتازا ً على ما يمكن
إنجازه من خالل التعاون العربي األلماني .كما تعد هذه الشركة من أهم
االستثمارات في منطقة ساكسونيا وهو ما يطلق على المنطقة ما بين فرايبرغ ،
كيمنتس و دريسدن ،وهي من أكبر المواقع إلنتاج الرقائق االلكترونية الدقيقة في
أوروبا .إلى جانب زيارة "سيليكون سكسونيا " واالطالع على الحرف التقليدية
تضمنت الرحلة جولة تاريخية لفترة "أوغسطس القوي" وعلى معالم ثقافية
وتاريخية اخرى.
اما الحرف التقليدية فكانت محطة مهمة ضمن هذه الزيارة حيث زار السفراء
العرب معامل هيليراو وهي احدى الشركات العالمية الرائدة في التصميم
الداخلي والصناعات ذات الجودة العالية .حيث تتضمن منتجاتها األعمال اليدوية
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واألثا ث والتصميم الداخلي ذو الجودة والتقنية العالية .وتضم قائمة عمالء هذه الشركة زبائن مثل معرض الفن الحديث في
لندن ،وزارة الخارجية في برلين وزبائن وعمالء القطاع الخاص ،مثل أصحاب اليخوت الفاخرة والكبيرة.
23.- 24.06.2014
زيارة السفراء إلى شمال الراين – فستفالن (نوردراين-فيستفالن) ولقاء السفراء العرب مع رئيسة الوزراء هانيلور
كرافت
التقى السفراء العرب برئيس وزراء الوالية هانيلور كرافت ،خالل الزيارة التي
تمت في  91و  92يونيو  ، 9922ونُظمت من قبل جمعية الصداقة العربية
األلمانية بالتعاون مع عميد مجلس السفراء العرب في ألمانيا ،األستاذ الدكتور
أسامة عبد المجيد الشوبكشي سفير المملكة العربية السعوديةّ .
خالقة ونشطة
وعالمية :هكذا ظهرت الوالية خالل الزيارة التي استمرت يومين إلى شمال
الراين وستفالين (.)NRW
تعد والية شمال الراين وستفالين الوالية االكبر من حيث عددالسكان ،والمنطقة
االقتصادية رقم  2في ألمانيا ،إذ بلغت مساهمة الوالية في عام )92.0( 9921
في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي في ألمانيا .يتميز اقتصاد والية شمال
الراين وستفالين بوجود أكثر من  209،999شركة صغيرة ومتوسطة الحجم.
وفي الوقت نفسه هناك  22من  59شركة من الشركات األلمانية األكثر تداوال
في المانيا في هذه الوالية ،وعليه فقد كانت زيارة االستثمارات االقتصادية على
قائمة برنامج زيارة السفراء لليوم األول.
من السيارات الفاخرة إلى الطاقة المتجددة :تنوع اقتصاد والية شمال الراين وستفالين ،كانت شركة برابوس في برتروب
المح طة االول من زيارة السفراء العرب ،أذ اطلع السفراء على عمل هذه الشركة التي تجمع ما بين التقدم والفخامة فيما
يخص صناعة السيارات والتي يميل اليها عشاق السرعة ،وتشمل اعمال هذه الشركة االعمال الخاصة بالسيارات الفاخرة
والسيارات الذكية والصناعات الجلدية الخاصة بها ،وخالل هذه الزيارة استطاع السفراء التعرف عن قرب على اعادة تأهيل
نموذج قديم من السيارات.
من بوتروب توجه وفد السفراء إلى مدينة إسن ،إذ ر ّحب ممثل شركة ثيسن
كروب بالسفراء في مقر الشركة واتيحت الفرصة للسفراء لالطالع على
منتجات الشركة وبشكل مباشر وخاصة نظام المصاعد المبتكرة "التوأم"
والذي يعمل بنظم الحجرتين معا ً ويتميز بسرعته واقتصاديته .بعد عرض
اقتصادي قام الوفد بزيارة احد محطات الشركة في مولهايم ،إذ تقوم تلك
المحطة بنتاج نظام خاص بالتوجيه في صناعة السيارات ،بعد انتهاء الجولة
كان السفراء على موعد مع غداء العمل والذي اقيم في القصر التاريخي في
ندسبرغ.
المحطة الثالثة في زيارة الوفد كانت شركة الكهرباء  E.ONفي دوسلدورف ،والتي تعد واحدة من أكبر شركات الطاقة
والغاز المملوكة للقطاع الخاص .تم خالل هذه الجولة مناقشة نشاطات الشركة في مجال الطاقة المتجددة .تعمل الشركة منذ
إنشائها في عام  9992في مجال الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة والتي تعد من اهم اولويات الشركة ،فضالً عن ذلك ناقش
الوفد نشاطات الشركة العالمية كواحدة من المسؤولين عن السلع االساسية.
احد اهم محطات هذه الزيارة كان العشاء الذي التقى خالله السفراء مع رئيسة وزراء شمال الراين وستفالين هانيلور
كرافت ،إذ ناقش السفراء العرب مع رئيسة الوزراء وممثلين عن السياسة واألعمال والثقافة العالقات األلمانية العربية
صرح به احد السفراء عند مغادرة رئيسة الوزراء قائال:
والسيما العالقات مع الوالية .افضل تعبير عن هذه األمسية الذي ّ
"تحدثت إلى قلوبنا".
في اليوم الثاني من زيارة الوفد زار السفراء العرب مدينة آخن ،إذ تضمن البرنامج زيارة الجامعة الراينية الفستفالية التقنية
العليا (آخن) ،ومعرض "أماكن السلطة" في غيمار احتفاالت كارلسبريز.
تعد الجامعة الراينية الفستفالية التقنية العليا احد اهم االمثلة المميزة على العالقات العربية األلمانية في مجال "التربية
والعلوم" ،فقد تم في عام  9992افتتاح الجامعة األلمانية للتكنولوجيا (جيوتك) في مسقط في سلطنة عُمان بدعم من الجامعة
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في آخن .يعود تأسيس الجامعة إلى مبادرة خاصة من الشيخ عبدهللا السالمي والشيخ سعود بن علي الخليلي ،فمن خالل
التعاون المشترك بين الجهات المانحة العمانية والجامعة في آخن تم انجاز بناء الجامعة في مسقط .خالل زيارتها ناقش
السفراء العرب العديد من األمور حول التبادل العلمي والتعاون التعليمي مع ممثلي الجامعة.
المحطة االخيرة من زيارة الوفد كان معرض "أماكن السلطة" وال ُمقام في قاعة بلدية آخن التي يرجع تاريخها إلى زمن
الملك كارل الكبير (شارلمان) ،في هذه االثناء تحتفل مدينة آخن بذكرى  2999لوفاة شارلمان والتي تتضمن اقامة العديد من
المحاضرات والفعاليات حول ساللة الكارولينجيون وثالثة معارض مختلفة .يذكر ان الخليفة هارون الرشيد بعث بفيل
ابيض كهدية إلى الملك كارل الكبير (شارلمان) من بغداد في رحلة طويلة إلى آخن.
يعكس اليوم الثاني من الزيارة إلى والية شمال الراين وستفالين الغايات واالهداف التي تسعى جمعية الصداقة العربية
األلمانية لتحقيقها ،ويعد هذا اللّقاء جزءا ً من النشاطات التي تهدف الجمعية من خاللها إلى تعميق التفاهم والصداقة بين ألمانيا
والعالم العربي ،والذي تضعه جمعية الصداقة العربية األلمانية في قائمة أولوياتها.

محاضرات ومناقشات اخرى
20.11.2013
عرض النظام االنتخابي (" )Wahl-O-Matالمستشار" لليمن من قبل طلبة جامعة ماربورغ
برلين
تصل الينا في االونة االخير كثير من االخبار من اليمن والتي يكاد يكون بعضها
إيجابياً؛ إذ ان الوضع السياسي ما يزال معقدا ً ومحفوفا ً بالمخاطر .وعلى الرغم
من ذلك انطلقت في شهر مارس من هذا العام اعمال مؤتمر " الحوار الوطني "
والتي يُعقد عليها آماالً كثيرة ،وتهدف الى بناء نظام جديد للدولة على أساس
توافق اآلراء ضمن أوسع نطاق ممكن .قبيل االنتخابات البرلمانية في فبراير
 9922قامت مجموعة من خمس طلبة من جامعة ماربوغ من كلية الدراسات
الشرقية بتطوير استمارة انتخابية إلكترونية لليمن .قُدم نموذج هذه االستمارة امام مجموعة الشباب من المرصد البرلماني
اليمني في  99نوفمبر خالل ورشة العمل حول الديمقراطية والمشاركة السياسية والتي عُقدت في برلين.
احتضن مقر جمعية الصداقة العربية األلمانية في برلين العرض الذي قدم في هذا الخصوص وتبعه نقاش حول آليات هذه
سر المدير التنفيذي للجمعية بالضيوف اليمنيين الكرام ،ثم اتيحت فرصة
االستمارة ،ففي البدء رحب السيد
يورجن شت َْلت َ
ِ
الحديث لآلنستان دينا عبد الفتاح و صوفيا شتابل المتحدثتان باسم المجموعة التي طورت االستمارة االنتخابية.
منذ ما يقارب العامين قامت مجموعة بوضع فكرة إلنش اء برنامج الستمارة انتخابية لليمن ،الى جانب ثالثة طلبة اخرين
قامت المجموعة بوضع االستمارة االنتخابية "المستشار" وتطويرها .مفهوم مثل هذا النوع من االستمارات "النصيحة قبل
التصويت" بسيط جداً ،إذ يقوم الناخب بتصفح صفحة انترنت خاصة لهذه الغاية ،يتم من خاللها طرح العديد من االسئلة
واالستفسارات في مجاالت مختلفة ويكون لديه ثالث خيارات (موافق ،محايد  ،غير موافق) .بعد إجابة الناخب على األسئلة
يقوم البرنامج بجمع النقاط والمقارنة بين األجوبة وبرامج األحزاب ،وفي النهاية يقوم البرنامج باختيار اسم الحزب الذي
يتفق مع اختيارات الناخب .من خالل ذلك يمكن المساعدة على التقارب في التوجهات واالهتمامات السياسية بين الناخب
واالحزاب مما تساعده في اتخاذ قراره االنتخابي .هذا النوع من االستمارات تم استخدامه للمرة االولى في الشرق االوسط
في العراق والحقا ً في مصر وتونس.
يعتقد الطلبة القائمين على هذه االستمارة ان اليمن مكانا ً مناسبا ً لتطبيق مثل هذا النوع من التطبيقات على الرغم من الظروف
السياسية ،اال ان التعدد الحزبي موجود وقائم في اليمن ،كما تأمل المجموعة ان يعطي هذا المشروع دفعة قوية للمشاركة في
العملية السياسية واالنتخابية القادمة في اليمن.
اعترف القائمون على تطوير هذه االستمار بوجود العديد من التحديات التي واجهتم اثناء عملية وضع االساس لها ،كما ان
عدم وضوح االطار السياسي قد صعّب من عملية التطوير لهذا المشروع .اثناء جمع المعلومات تم االستعانة بمجموعة من
27

الخبراء من المركز اليمني لقياس الرأي العام وتم اختيار ثماني احزاب وضع على اساسها الكتالوج الخاص باالستمارة .بعد
ذلك قامت المجموعة عبر مؤسسة المجتمع المدني غير الحكومية “رنين اليمن“ الوصول الى كل حزب وهي المرحلة
االصعب حسب رأي صوفيا شتابل .ولكن بعد اشهر من االنتظار استجابت ثالثة احزاب فقط للمشاركة في هذه االستمارة،
بعض االحزاب االخرى تم الوصول اليها عبر الهاتف اال ان ثالثة منها ايضا ً تم الرجوع الى المواد الكتابية وتمكنت
المجموعة من الوصول الى اهداف هذه االحزاب وغاياتها  ،وهو الشيء الذي يمثل نوعا من المخاطرة الكبرى وهذا االمر
معروف لدينا .يحتوي النموذج المقترح على  99موضوع مختلف وموضوعات ال تزال مثار تسأل مثل مسألة الموارد
المالية من المملكة العربية السعودية أو قضية الحد األدنى لسن الزواج.
بعد تقديم العرض لمشروع االستمارة االنتخابية قام احد اعضاء الوفد اليمني بتطبيق العمل بها مباشرة .هذا االختبار
المباشر أدى الى خلق حوار ونقاش مفعم بالحيوية ومثير للجدل ،تميز برد فعل ايجابية عموما ً مع ببعض النقد البناء .إذ اشار
الصحافي عبد السالم احمد من الوفد اليمني ان هذا يمكن ان يكون مفيد وبناء في العملية االنتخابية .بدورها اشادت نجلة
سعد بالموضوعات اال انه يجب إعادة صياغة بعض األسئلة للتوافق مع طبيعة المجتمع اليمني .السيد عبد السالم الربيدي
اشار الى ان توفر االنترنت في اليمن يمكن ان يكون احد المشاكل التي قد تواجه هذا المشروع .اال ان النظرة االيجابية تبقى
هي الطابع السائد لهذا المشروع وسوف يكون هناك تعاون في المستقبل من خالل التواصل المستمر من اجل الخروج
بافضل النتائج.
22.11.2013
رفع الستار عن اللوحة التذكارية لمحمد أسد
برلين
يعد الصحفي والدبلوماسي والمترجم لمعاني القران الكريم السيد محمد أسد احد
بناء جسور التواصل بين العالمين اإلسالمي والغربي .لذا أقيم في  99نوفمبر
 9921في منزله السابق في شارع هانوفر  2في برلين حفل رفع الستار عن
اللوحة التذكارية لمحمد أسد بدعوة من المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا
) (ZMDبالتعاون مع المجلس الثقافي األلماني وبدعم من جمعية الصداقة
العربية األلمانية .في البدء رحب القائمون على الحفل بالضيوف الكرام ،حيث
ألقى كل من السيد حسام معروف نائب رئيس جمعية الصداقة العربية األلمانية ،والسيد أيمن مزيك رئيس المجلس المركزي
للمسلمين في ألمانيا ،والسيدة باربرا لوث سكرتيرة دولة من مجلس الشيوخ عن العمل والتكامل والمرأة في برلين والسفير
الدكتور هاينريش كرفت من وزارة الخارجية كلمات ترحيبيه بهذه المناسبة ،والتي أشاروا من خاللها إلى حياة محمد أسد
الحافلة باألحداث وأهميتها بوصفه رافع الحدود بين العالم اإلسالمي والغرب واألديان و كما أشادوا بحياته العملية والفكرية.
ولد ليوبولد فايس في عام  2099في يمبورج (اليوم لفيف في أوكرانيا) ،ونشأ في أسرة حاخامية يهودية .وبعد العديد من
الرحالت إلى العالم العربي كمراسل لصحيفة فرانكفورتر تسايتونغ ،اعتنق في عام  2090اإلسالم واتخذ اسم محمد أسد.
خالل الحرب العالمية الثانية عاش في الهند ضمن معتقل إلدارة االنتداب البريطاني .فيما قتلت عائلته في معسكرات
االعتقال األلمانية .وبعد تقسيم الهند تلقى األسد المواطنة الباكستانية وعمل في وزارة الشؤون الخارجية الباكستانية .في عام
 2020عمل سفيرا لباكستان لدى األمم المتحدة في نيويورك.
لقد وضع محمد أسد العديد من المؤلفات في الفلسفة اإلسالمية والعالم اإلسالمي ،ويعد كتبه "الطريق إلى مكة" من أكثر
الكتب مبيعاً .فيما تعد تعليقاته وترجمته لمعاني القرآن الكريم إلى اإلنجليزية من أهم المصادر في هذا الميدان.
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03.12.2013
مجموعة شباب فلسطيني في زيارة لجمعية الصداقة العربية األلمانية لتبادل الخبرات
برلين
كيف تساهم جمعية الصداقة العربية األلمانية في دعم التبادل العربي األلماني؟
كيف يمكن لنشطاء فلسطينيين شباب تمثيل مصالحهم على المستوى الدولي؟
لإلجابة على هذه األسئلة وأمثالها ،عقد في  1ديسمبر  9921اجتماع بين ممثلي
من جمعية الصداقة العربية األلمانية ووفد من النشطاء الشباب من المجتمع
المدني الفلسطيني.
رحب السيد حسام معروف نائب رئيس جمعية الصداقة العربية األلمانية
بالمجموعة الفلسطينية وقدّم عمل الجمعية في مجاالت متعددة منها السياسية واالقتصادية واإلعالم والثقافة والتعليم .تبع ذلك
محادثات بين ممثلي جمعية الصداقة العربية األلمانية والوفد الفلسطيني ،تبادل خاللها الجانبين الخبرات في مجال عملهم
ووجهات النظر حول فرص التمثيل الدولية ،فضالً عن ذلك تحدث الطرفان عن الظروف السياسية السائدة ،حيث أن بعض
الناشطين مشاركين ضد مخطط برافر للحكومة اإلسرائيلية ،والذي يهدف إلى إعادة توطين عشرات اآلالف من عرب
النقب.
تأتي زيارة مجموعة الناشطين الفلسطينيين إلى برلين بدعوة من مؤسسة هاينريش بول في إطار المشروع الممول من
االتحاد األوروبي "تمكين المناطق األقل حظا :الفلسطينيين والبدو (األطراف غير الحكومية) الضمانات اآلمنة من اجل
تنمية وتنشيط المجتمع" .أديرالمشروع من قبل منظمة مساواة ،التي تعمل على تعزيز حقوق األقليات في إسرائيل.
"تمكين المحيط" والذي يهدف لتشجيع النساء والشباب من األراضي الفلسطينية والقرى البدوية العربية في إسرائيل
ومساعدتهم على تنفيذ استراتيجيات التنمية الفعّالة والمستدامة لمكافحة الفقر في مجتمعاتهم .لذا ينبغي لها أيضا أن تكون
مخولة للتمثيل في مفاوضات مع الجهات الحكومية على المستوى الوطني والدولي .خالل رحلة التدريب وتبادل الخبرات
"التنمية البلدية والتأييد الدولي" .التقى الوفد الفلسطيني في برلين وبروكسل مع ممثلين من السياسيين والمجتمع المدني.

29

16.01.2014
طلبة فورتسبورغ في حديث مع سعادة السفيرة سيفكير إيبرلي
قيام طلبة فورتسبورغ بتمثيل لبنان في محاكاة مؤتمر االمم المتحدة
برلين
في شهر مارس ستقوم مجموعة من طلبة فورتسبورغ بتمثيل لبنان في محاكاة
مؤتمر االمم المتحدة من خالل اكثر من  5999طالب فان هذا المؤتمر سيكون
اكبر موتمر يحكي مؤتمر االمم المتحدة .من اجل االعداد لهذا المؤتمر قضى
مجموعة من طلبة فورتسبورغ ما يقرب من اسبوع في برلين ،إذ نظمت جمعية
الصداقة العربية االلمانية لقاء للمجموعة في  20يناير  9922مع السفيرة
السابقة في لبنان السيدة بريجيتا سيفكير إيبرلي والتي عملت حتى صيف 9921
كسفيرة لجمهورية المانيا االتحادية في لبنان.
خالل هذا اللقاء تبادل الطلبة الحديث مع سعادة السفيرة بشكل مكثف من اجل الحصول على افضل النصائح لتمثيل لبنان في
مؤتمر المحاكاة.
سعادة السفيرة والتي تعرف لبنان منذ طفولتها ،إذ عمل والدها في ستينات القرن الماضي في السفارة االلمانية في بيروت،
وفي عام  2021عادت لدراسة اللغة العربية في الجامعة االمريكية في بيروت ،ومع اندالع الحرب االهلية في لبنان عام
 2025عادت الى بون لدراسة القانون ،تبع ذلك حياة دبلوماسية في دول مختلفة مثل سوريا وباكستان وسويسرا ،ومن عام
 9990الى عام  9921سفيرة اللمانيا في لبنان .من خالل خبراتها الطويلة وعالقتها مع لبنان اظهرت سعادة السفيرة عمق
معرفتها في الجانب التاريخي والحضاري والجغرافي للبنان ،مع القاء الضوء على الوضع الحالي في البلد.
29.01.2014
"ما هي امنيات مسلمي ألمانيا في الحكومة االتحادية الجديدة ؟" محاضرة السيد أيمن مزيك رئيس المجلس المركزي
للمسلمين في ألمانيا
برلين
ما هي امنيات مسلمي ألمانيا وتوقعاتهم مع تشكيل الحكومة االتحادية الجديدة؟
ما هي القضايا االجتماعية والسياسية ذات األهمية الخاصة والتي يمكن ان
تكون ضمن النقاش والحوار العام؟ هذه األسئلة واخرى مماثلة كانت محور
المحاضرة التي ألقاها أيمن مزيك رئيس المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا
) (ZMDوالتي دعت اليها جمعية الصداقة العربية األلمانية في  90يناير
 9922في مقر الجمعية في برلين ،حيث رحب نائب رئيس جمعية الصداقة
العربية االلمانية السيد حسام معروف بالضيوف الكرام.
في بداية محاضرته قدم السيد ايمن مزيك لمحة حول التطورات التي شهدها الهيكل التنظيمي للمسلمين في ألمانيا عبر
السنوات الماضية .وأشار إلى ان "ألمانيا هي محور ونقطة انطالق لعملنا" ،ووضع عنصر الربط بين الجمعيات والنوادي
للمسلمين والتي تتكون من أعراق متعددة تشكل في محورها المجتمع االيماني .ان النقاش الدائر حاليا ً حول اإلسالم والذي
يتمحور بين العُمقية وسطحية االنفعال ،كما هو الحال من خالل البيان االخير والذي أدلى به كاردينال مدينة كولونيا يواخيم
ميسنر والذي مايزال صداه واضحا ً للعيان .هذا النوع من التصريحات يشكل خطرا ً على التماسك االجتماعي ،وينبغي أن
ينظر إليها على أنها تعبير عن المخاوف واستمرار االستياء تجاه اإلسالم .وعلى العكس من ذلك يجب ان يكون هناك حوار
موضوعي ومعتدل بين مختلف االطراف.
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تحدث مزيك عن تقييم إيجابي من خالل اللقاءات مع وزير الداخلية توماس دي ميزير إلصالح المؤتمر اإلسالمي "هذا
النوع من البداية كنا ننتظره طويالً" .ان اهتمامات المجلس المركزي للمسلمين من اآلن فصاعدا سوف تنصب على الرعاية
الروحانية والرعاية االجتماعية ،في حين أن قضية األمن الداخلي لم تعد أولوية المؤتمر اإلسالمي .ومع ذلك فان أمن
المسلمين موضوع ذو أهمية عالية .ان جميع المطالب والموضوعات واضحة وشاملة وتتضمن هدف واحد وهو الرعاية
والعضوية الفعلية في المجتمع .اما فيما يخص مطالبة المسلمون بان تكون اعيادهم ايام عطل ،فقد أشار مزيك إلى اهمية
الوعي العام والتدرج في نقل ذلك ومن ثم إقامة حوار مع مؤسسات الدولة اليجاد حلول مشتركة ،مثل المساوة في ايام
العطل بين المسلمين والمسحيين واكد السيد مزيك ان " إلغاء األعياد المسيحية ليس غايتنا"
"أظهر االئتالف الحكومي منذ البداية أنه يقدر بشكل كبير مكانة األديان" .هذا االمر يتضمنه نص الدستور األساسي والذي
يشير إلى التعاون بين الدولة والمجتمعات الدينية .يسود في ألمانيا حاليا توافق اجتماعي جاء عبر تجربة تاريخية وتقليدية
راسخة الجذور ،استنادا إلى نموذج الدولة ذات القيم المحايدة .هذا النموذج الفريد والمميز ربما يمكن نقله إلى بعض البلدان
العربية ،مثل تونس.
وفي ضوء االوضاع الحالية فان مطالبة المسلمين في المساواة امرا ً يحمل في طياته تحديا كبيرا .ضمن هذا االطار وبناءاً
على ذلك يرى مزيك العديد من القواسم المشتركة مع الكنائس المسيحية وأشار إلى "إن التضامن بين األديان والقيم
االجتماعية يشكل تماسكا ً قوي".
نظرة مليئة باآلمال
تابع مزيك حديثه وأشار إلى الصرع بين المصالح العلمانية وبعض الفئات القائمة (المسيحية) من الطوائف الدينية والذين
يقاتلون من أجل امتيازاتهم ،كثيرا جدا ً ما كان هذا الصراع على حساب المسلمين" .النظرة السلبية إلى اإلسالم باعتباره
الرمال المتحركة من االمثلة الرائعة لمثل هذه المناقشات" .وفي الواقع ،فإن المسلمين هم جزء ال يتجزأ من المجتمع ،ولديهم
الكثير من اإلمكانات الهائلة لتقديمها من خالل التعليم والمهارات واالنتماء وااللتزام والذي يشير إلى جيل جديد من
المسلمين ،فهم كنز بحاجة إلى االكتشاف وهو االمر الذي يدعو للتفاؤل.
14.03.2014
لقاء السفراء العرب مع رئيس وزراء مكلنبورغ فوربومرن اروين سيليرينق
برلين
ن ّ
ظمت جمعية الصداقة العربية األلمانية في  22مارس  9922بالتعاون مع عميد مجلس السفراء
العرب في ألمانيا ،األستاذ الدكتور أسامة عبد المجيد الشوبكشي سفير المملكة العربية السعودية
ومستشارية دولة مكلنبورغ فوربومرن لقاء بين السفراء العرب ورئيس وزراء مكلنبورغ فوربومرن
اروين سيليرينق ،حيث نوقش في اللقاء العديد من القضايا االقتصادية والتعاون وإمكانة دراسة طلبة
عرب في جامعات في مكلنبورغ فوربومرن.
يعد هذا اللّقاء جزءا ً من النشاطات التي تهدف الجمعية من خاللها إلى تعميق التفاهم والصداقة بين
ألمانيا والعالم العربي ،والذي تضعه جمعية الصداقة العربية األلمانية في قائمة أولوياته.
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11.04.2014
لقاء السفراء العرب مع رئيس وزراء شليسفيش هولشتاين تورستن البيج
برلين
تعد الواليات االتحادية في ألمانيا فضالً عن الحكومة االتحادية والبرلمان
العنصر الفاعل والمهم في عملية صنع القرار السياسي .وتختلف أولويات
األلمانية االقتصادية بعضها عن بعض ،تبعا ً للظروف وعوامل مختلفة ومن
ضمنها الموقع الجغرافي .لتقييم أولويات وأهداف الدول االتحادية المختلفة،
وتعزيز التبادل مع البلدان العربية ،تنظم جمعية الصداقة العربية األلمانية بشكل
متكرر ومنتظم لقاءات مختلفة بين السفراء العرب ورؤساء الوزراء في
الواليات االتحادية في ألمانيا المختلفة.
لذا ن ّ
ظمت جمعية الصداقة العربية األلمانية في  22ابريل  9922بالتعاون مع عميد مجلس السفراء العرب في ألمانيا،
األستاذ الدكتور أسامة عبد المجيد الشوبكشي سفير المملكة العربية السعودية ومستشارية دولة شليسفيش هولشتاين لقاء بين
السفراء العرب ورئيس وزراء شليسفيش هولشتاين تورستن البيج  ،حيث نوقش في اللقاء العديد من القضايا االقتصادية
والتعاونية والتعليمية والتدريبية .ان وقوع شليسفيش هولشتاين المباشر على بحر الشمال ،يجعل منها مكانا ً اقتصاديا ً
وتجاريا ً مميزاً ،حيث تتميز بالقدرة التجارية العالية ومحطات بناء السفن والسياحة ،فضالً صناعة الطاقة المتجددة -طاقة
الرياح-وهي أمور تجعل منها منطقة جذب وشريك اقتصادي متميز.
يعد هذا اللّقاء جزءا ً من النشاطات التي تهدف الجمعية من خاللها إلى تعميق التفاهم والصداقة بين ألمانيا والعالم العربي،
والذي تضعه جمعية الصداقة العربية األلمانية في قائمة أولوياتها.

11.07.2014
ندوة جمعية الصداقة العربية األلمانية ومؤسسة 24كم حول "الفرار  //الهجرة  //التنمية"
برلين
أن األثر اإليجابي للتحويالت المالية للمهاجرين قد وفرت اآللية المناسبة إلعادة
تقييم الهجرة والهجرة غير الشرعية (الفرار إلى اوروبا) ضمن إطار السياسات
التنموية ،كما وفرت األرضية المناسبة إلعادة النظر في االراء واالفكار حول
الحد من الهجرة.
في ندوة العمل "الفرار //الهجرة  //التنمية  -جوانب الهجرة بين شمال أفريقيا
وأوروبا" والتي عقدت في  22و  29يوليو  9922بدعوة من مؤسسة  22كم
وجمعية الصداقة العربية األلمانية ناقش العديد من المختصين ونشطاء حقوق اإلنسان والعديد من المهتمين الجوانب المختلفة
للهجرة غير الشرعية (الفرار) والهجرة بين أوروبا وشمال أفريقيا.
في ثالث حلقات من النقاش ،و أربع باركامب (جلسات نقاش) ومعرضا ً حول كرة القدم والتنمية في أفريقيا تم االطالع
وتفحص النواحي واإلمكانات اإليجابية للهجرة إلى البلدان المضيفة.
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مجال عمل التعاون االقتصادي
يهدف مجال التعاون االقتصادي إلى دعم العالقات اإلقتصادية األلمانية العربية مما يساهم في تطوير المنطقة اقتصاديا،
وتعد جمعية الصداقة األلمانية العربية حلقة وصل بين قطاعي السياسة واالقتصاد في ألمانيا من جهة وبين البلدان العربية
من جهة أخرى ،وتتولّى الجمعية تنظيم اللقاءات الهادفة إلى تقديم المعلومات عن التطورات االقتصادية فضالً عن األنظمة
المالية وإمكانيات التمويل ،مع ضرورة إعطاء النظام المصرفي اإلسالمي عناية خاصة.
نقطة مهمة أخرى في عمل جمعية الصداقة تقوم على تنظيم المؤتمرات اإلستثمارية التي يدعى اليها ممثلين عن الدول
العربية من أصحاب القرار مما يسهم في بناء اتصال مباشر مع هؤالء األشخاص .كما تتولّى جمعية الصداقة العربية
األلمانية تنظيم رحالت لوفود إقتصادية المانية إلى البلدان العربية فضالً عن دعم مساعي التحضير لزيارات وفود عربية
إلى المانيا وتنفيذ الزيارا ت .وتساهم في دعم وتقوية صالت األتصال بين ممثلين عن اإلقتصاد األلماني والعربية وفي بناء
عالقات متينة بين األطراف المختلفة .إن أحد أهداف جمعية الصداقة العربية األلمانية هو المعرفة المتبادلة بين األلمان
والعرب كما تهدف إلى التعريف باألسس الثقافية للتعاون اإلقتصادي بين ألمانيا والعالم العربي .لقد لوحظ مراراً وتكرارا ً
في المعامالت التجارية الدولية حدوث سوء فهم سببه عدم معرفة العادات والتقاليد الثقافية للشريك التجاري  .لذا اطلقت
جمعية الصداقة األلمانية العربية سلسلة من المحاضرات واللقاءات التي تهدف إلى الحد من هذه المشكلة والحد من سوء
الفهم بين األطراف.

01.09.2014
حفل استقبال الدبلوماسيين الشباب
برلين
"هم مستقبلنا وأملنا" " من خالل هذه الكلمات رحبت الدكتورة خلود دعيبس،
سفيرة البعثة الفلسطينية في األلمانيا ،بالدبلوماسيين الفلسطينيين الشباب في حفل
اقُيم في جمعية الصداقة العربية األلمانية في  2سبتمبر عام  ،9922في خضم
الدورة التدريبة التي تنظمها وزارة الخارجية األلمانية في األلمانيا من 21
أغسطس إلى  5سبتمبر عام  ،9922تحت عنوان "التدريب للدبلوماسيين
الدولي" ،إذ كانت هذه الدورة األولى لهؤالء الدبلوماسيين الفلسطيينين .ضمن
برنامج الدورة دعت جمعية الصداقة العربية األلمانية الدبلوماسيين الفلسطيينين إلى حفل االستقبال في مقر الجمعية في
برلين ،إذ ات ُيحت الفرصة للدبلوماسيين التواصل مع السفراء العرب وممثلي سفارات الدول العربية ،والتعرف كذلك على
شخصيات وممثلي منظمات ومؤسسات األلمانية مختلفة.
بدورهما رحب عضو مجلس اإلدارة في جمعية الصداقة وعضو المجلس االقتصادي الفلسطنيني – األلماني السيد ولف
شفيبرت والسيد حسام معروف نائب رئيس الجمعية بالضيوف الكرام وقدما شرحا ً عن عمل الجمعية واهدافها .كما اعربت
سعادة السفيرة الدكتورة دعيبس في كلمتها على أهمية برنامج التدريب ،في هذه الظروف وفيما يمثله من بادرة أمل
للمستقبل.

33

16.09.2014
داخل فلسطين  -تقرير بشأن الصراع في غزة
برلين
في عام  9921صادفت الذكرى العشرين التفاقية السالم في إطار اتفاق أوسلو
للسالم ،والمعروف أيضا باسم أوسلو األولى .المحاولة األخيرة لوزير الخارجية
االمريكي جون كيري الستئناف مفاوضات باءت بالفشل .بدال من ذلك ،اندلع
في يوليو عام  ،9922كما هو الحال في السنوات السابقة ،الصراع العسكري
في غزة .في ضوء ذلك وعدم نجاح المحاوالت المتكررة الستئناف المحادثات،
فإن هناك تساؤالت متزايدة حول السؤال األساسي عما إذا كان الحل السلمي
للصراع ممكن.
في أطار سلسلة محاضرات جمعية الصداقة العربية األلمانية "هل السالم في الشرق األوسط ممكن؟" قدم السيد عادل يحيى،
مؤسس ومدير المؤسسة الفلسطينية للتبادل الثقافي ( ،)PACEأحدث التطورات من المنظور الفلسطيني .وقد حملت
محاضرته عنوان " داخل فلسطين  -تقرير عن الوضع الراهن للنزاع الفلسطيني -اإلسرائيلي" والتي حاول من خاللها القاء
الضوء على التحديات والفرص التي يمكن ان تنشا في المستقبل القريب .عُقدت هذه المحاضرة في  20أيلول عام  9922في
مقر الجمعية في برلين إذ رحب الرئيس التنفيذي للجمعية يورغن ستيلتزر بالضيوف الكرام ،قبل ان تُدار المحاضرة من قبل
السيد هيكو فلوتو ،المراسل السابق لصحفية زود دويتشه تسايتونج في الشرق األوسط ،وصديق شخصي لضيف األمسية.
بدأ السيد عادل يحيى محاضرته بطرح السؤال "هل يمكن ان يكون هناك حل؟ هذا هو السؤال الذي علينا جميعا ان نسأله"
إذا نظرنا إلى الوراء ،وعبر  92عاما من عملية أوسلو التي لم تجلب أي تقدم جوهري ،فاالحتالل مازال مستمراً وبرامج
الحكومة اإلسرائيلية في االستيطان .على النقيض من ذلك فإن الوجود العسكري اإلسرائيلي في الضفة الغربية أصبح يُرى
أكثر وأكثر كثافة" .ومن المستحيل تقريبا التحرك في الضفة الغربية ،من دون الدخول في نقطة تفتيش أمنية" .فضالً عن
ذلك ،فان التوسع في مشاريع االستيطان ازدادت باطراد في تسعينيات القرن الماضي .في مثل هذه الحالة من التفرقة ،فان
من الصعب على الشعب الفلسطيني الحفاظ على التراث الثقافي والحضاري له ،وأشار بأنه كفلسطيني يشعر بعدم تقبله من
الطرف اإلسرائيلي .ومع ذلك ،فال بد من اللقاء المتبادل للتقدم بالمفاوضات.
وصف السيد عادل يحيى النقاش الدائر حاليا حول غزة بأنه "ساذج" ،وان العملية العسكرية على غزة لم تحقق األهداف
التي نُفذت من اجله ا ،فيما تبدو حلقة الصراع الدائرة والتناوب بين حالة االستقرار والصراع ووقف إطالق النار حالة
دورية وتكرار في عام  9929 ،9991 ،9990 ، 9999ومازال الصراع هو الحالة السائدة .ونظرا ً للكثافة السكانية العالية
في قطاع غزة أصبحت الضربات الجوية هي السمة السائدة للهجمات العسكرية اإلسرائيلية على القطاع .في الوقت نفسه
فانه من الصعب كسر المقاومة الفلسطينية عسكرياً ،وبدال من ذلك ينشأ في كال الجانبين أجيال جديدة في مناخ من الصراع.
أحد الحلول الممكنة تكمن فقط في إنهاء األحتالل .ويجب ان يكون التفاوض الحقيقي والتسوية شرطا ً أساسيا ً ألنهاء هذا
الصراع ،مع التقارب واألطالع على األحداث المستقبلية والتطورات في المنطقة والتي تظهر األتجاه نحو الصراع ،فيما
يبدو البديل لهذا الحل مخيف ومرعب .وعلى الرغم من األعداد الكبيرة من الضحايا والتباين العسكري ،يرى الفلسطينيون
أنفسهم من خالل الحرب أقرب إلى أهدافها من ذي قبل .وأشار يحيى انه يجب على األتحاد األوروبي تحمل مسؤوليته" :إن
الشرق األوسط هو الفناء الخلفي ألوروبا ".على الصعيد الدولي يرى يحيى ان الضغط على إسرائيل هو الحل الوحيد "لفتح
الطريق".
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سلسلة محاضرات "مؤتمرات استثمارية واستقباالت اقتصادية"
18.03.2014
ورشة عمل لجمعية الصداقة العربية األلمانية وغرفة الصناعة والتجارة في برلين حول الفرص االقتصادية في إقليم
كردستان  /العراق
برلين
دعت جمعية الصداقة العربية األلمانية وغرفة الصناعة والتجارة في برلين
بالتعاون مع المكتب التجاري األلماني في أربيل العراق في  21مارس ،9922
إلى ورشة عمل معلوماتية حول الفرص االقتصادية في إقليم كردستان /
العراق.
دلشاد بارزاني ممثّل حكومة إقليم كردستان  /العراق في ألمانيا ،عبّر عن
سروره بالحديث مع رجال األعمال األلمان في برلين حول الفرص االقتصادية
والتبادل االقتصادي مع إقل يم كردستان  /العراق ،وأشار إلى الجهود الهائلة المبذولة في إعادة إعمار إقليم كردستان بعد
عقود من الحرب والدمار والتهجير .ودعا الشركات األلمانية لالستفادة من الفرص التجارية واالستثمارية في االسواق
المحلية في اإلقليم.
بدوره أكدّ فولكر فيلدنير ،رئيس المكتب التجاري األلماني في أربيل /العراق ،على ما جاء به السيد دلشاد بارزاني ممثّل
حكومة إقليم كردستان ،بأن منطقة شمال العراق تعيش مرحلة ازدهار منذ عدة سنوات ،وان الوضع فيها مثير لإلعجاب،
مما يتيح العديد من الفرص لالقتصاد االلماني والذي يتمتع بسمعة عالية من حيث الجودة والخدمات لالستفادة من الفرص
التجارية واالستثمارية ،في الوقت نفسه ازدادت التنمية االقتصادية والقوة الشرائية في السوق المحلي وهو األمر الذي أدى
الى زيادة الوعي ألهمية الجودة ،سواء في الشركات التجارية أو لدى المواطنين في اإلقليم ،وعليه فإن المنتجات والخدمات
أاللمانية مرغوبة ومطلوبة جدا ً في هذه المنطقة ،والتي تشهد تطور متزايد في جميع المجاالت مثل :البنية التحتية ،وإمدادات
الطاقة ،واإلنتاج الصناعي ،والقطاع الصحي ،واإلسكان ،والسلع االستهالكية .ويعود ذلك للثروة النفطية الموجودة في
المنطقة وتحسّن إنتاج النفط بشكل كبير ،والتطور المحتمل للقوة االقتصادية والمالية في المستقبل .كما أن الوضع األمني في
المنطقة يوفر فرصا ً جيدة جدا ً لتطوير االستثمارات في األسواق العراقية.
الممول من قبل الوزارة االتحادية لالقتصاد والطاقة ،ويعمل في منطقة بغداد وأربيل،
المكتب التجاري األلماني في العراق
ّ
ويقدم الدعم والخدمات الشاملة من أجل االستثمارات في األسواق العراقية ،من خالل المعلومات ،أو المشورة والتوجيهات
بشأن رحالت العمل واالستثمارات في المنطقة.
المهندس نصير بيركهولتس عضو مجلس إدارة الجمعية ومؤسس ومالك شركة بيركهولتس الدولية ،والذي يعمل بنجاح منذ
سنوات عديدة في العراق ،وخاصة في إقليم كردستان .والذي أشار إلى اإلمكانات الكبيرة لألسواق في المنطقة ،والطلب
المتزايد على السلع االستهالكية والمواد اليومية ذات الجودة العالية وهو ما تمثله الصناعة األلمانية "صنع في ألمانيا" ،وهي
الجملة التي تعني لدى الكثيرين الجودة.
وقد أكد جميع المتحديثين في ورشة العمل على وجود منافسة اقتصادية قوية في المنطقة ،وإنه من المهم جدا ً أن تعمل
الشركات عن قرب فيها ،وأن تكون حاضره محلياً .لذا فإن رحالت العمل والمعارض تقدم فرصة جيدة لبناء االتصاالت
األولية والحصول على معلومات مباشرة حول الوضع االقتصادي واالستثماري في إقليم كردستان .فضالً عن ذلك فإنه من
الضروري إقامة شراكة طويلة األجل وبناء عالقات قوية مع الشركاء التجاريين المحليين؛ لضمان النجاح الحقيقي.
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27.03.2014
حفل استقبال اقتصادي كردستان  /العراق من قبل هئية أصحاب العمل في بادن فورتمبيرغ وجمعية الصداقة العربية
األلمانية
شتوتغارت
عقدت في  92مارس  9922وضمن سلسلة التعاون بين هئية أصحاب
العمل في بادن فورتمبيرغ وجمعية الصداقة العربية األلمانية حفل استقبال
اقتصادي في شتوتغارت ،شاركت فيه وزارة المالية والشؤون االقتصادية
في بادن فورتمبيرغ ،قُدم خالله المعلومات عن االستعدادات لزيارة الوفد
االقتصادي إلى إقليم كردستان  /العراق من  12مايو إلى  1يونيو .9922
رحبت السيدة ماريون يوهانسين ،مديرة هيئة اصحاب العمل في بادن فورتمبيرغ وجمعيات أرباب العمل بالضيوف الكرام.
بدوره أشار رئيس جمعية الصداقة العربية األلمانية الدكتور أوتو فيسْهوي خالل كلمته الى الدور الذي تلعبه الجمعية في
تعزيز الحوار بين الثقافات وسعيها إلى تدعيم العالقات االقتصادية من خالل تنظيم زيارات الوفود االقتصادية إلى المنطقة.
اما السيد هارتموت رايكل ،رئيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة واألسواق الدولية في وزارة المالية والشؤون االقتصادية
في بادن فورتمبيرغ ،فقد تحدث عن اهتمام حكومة الوالية في المنطقة وعن االتصاالت السابقة واألنشطة االقتصادية في
إقليم كردستان  /العراق .كما تحدث السيد فولكر فيلدنير ،رئيس المكتب التجاري األلماني في أربيل /العراق ،والدكتور
كالوس هاخمير مدير المكتب التجاري األلماني في بغداد عن الظروف االقتصادية والفرص االستثمارية في المنطقة وال
سيما إقليم كردستان .وفي نهاية اللقاء تحدث األستاذ الدكتور فريد فلوغر الرئيس التنفيذي للمؤسسة الكردية األلمانية
األوروبية لألعمال حول خبرته وتجربته الشخصية  -اإليجابية  -كرجل أعمال مع الشركاء في كردستان.
05.02.2014
"التصديع الهيدرولي سيغيير العالم"
خبير شؤون الشرق األوسط السيد هيرمان يتحدث عن أهم التطورات في مجال الطاقة وتدفق النفط في منطقة الخليج
العربي
برلين
تحدث الخبير في شؤون الشرق األوسط السيد هيرمان عن اهم التطورات في
مجال الطاقة وتدفق النفط في منطقة الخليج العربي من خالل طريقة التصديع
الهيدرولي الجديدة للحصول على الغاز الصخري والنفط ،ذلك ان الواليات
المتحدة ترغب ووفقا لوكالة الطاقة الدولية ) (IEAفي باريس باخذ مركز
الصدارة من المملكة العربية السعودية كأكبر منتج للنفط حتى عام .9925
والحصول على موارد طاقة جديد بحلول عام  ، 9915تم ّكن أمريكا من تحقيق
إمدادات الطاقة لتكون مكتفية ذاتيا.
ما هي السياسة األمنية ،واآلثار االستراتيجية واالقتصادية لذلك على دول الخليج العربي ،كان ذلك موضوع االجتماع
المشترك الثاني لجمعية الصداقة العربية األلمانية ومؤسسة كونراد أديناور ضمن سلسلة محاضرات جمعية الصداقة العربية
األلمانية "االقتصاد تحت المجهر".
أشار الدكتور راينر هيرمان ،محرر ومراسل  FAZمنذ فترة طويلة في منطقة الخليج العربي ،إلى ان هيمنة واهتمام
الواليات المتحدة تجاه الشرق األوسط اصبح يضمحل شيئا ً فشيئا ً .إذ اصبحت الواليات المتحدة تتطلع بدال من ذلك نحو
المنطقة الداخلية وعلى اإلمكانيات التجارية في المحيط الهادئ .ومن األسباب التي يراها في تطور هذا التغيير هو طريقة
الحصول على الطاقة الجديد والمسمى التصديع الهيدرولي .وقال الخبير "البالد ،وكما يقال تقود حروب النفط ،وهي تنتج
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النفط ،ويمكن ان تصبح من المصدرين" .خالل السنوات الخمس الماضية ،فإن إنتاج النفط في الواليات المتحدة أرتفع إلى
 50في المئة وانخفضت قيمته من الواردات إلى النصف .واعترف هيرمان ان "طريقة التصديع الهيدرولي سوف تغير
العالم ،ولكن اليمكن التخلي عن طرق إنتاج النفط والغاز التقليدية" .لذا سوف يستمر استخدام الطاقة على نحو مزدوج من
الطاقة التقليدية والمتجددة مع وجود مصادر الطاقة غير التقليدية.
ان اسلوب الطاقة الجديد سوف يؤدي إلى انسحاب أمريكا من منطقة الخليج ،وهذا يمكن أن يكون له آثار أمنية ،ولكن وجود
الواليات المتحدة في المنطقة يضمن أمن الطرق التجارية .السيما وان الصين هي أكبر مستورد للنفط في العالم من منطقة
الخليج ويزداد استيرادها من مواد النفط الخام األسود أكثر من احتياجات الواليات المتحدة في اي وقت سابق .وكذلك فان
اليابان وكوريا وتايوان والهند هي من بين المستوردين الجدد للنفط من منظقة الخليج.
وأشار هيرمان "لكن الصين ال تسهم في الهيكل األمني في منطقة الخليج وهذا ما يسمى بالراكب الحر" .وأشار الى مسألة:
إلى متى سوف تبقى أمريكا تدفع جزء من فاتورة أمن الطاقة الصيني؟ .االنسحاب األميركي الكامل من منطقة شرقي قناة
السويس يستبعده الخبير؛ ذلك أن المنطقة هي المستورد الرئيس لألسلحة .وان االنسحاب سوف يكون له عواقب سلبية على
صناعة األسلحة األمريكية .فضالً عن ذلك ،فإن الواليات المتحدة مهتمة في استقرار أسعار النفط ،عن طريق تشجيع دول
مجلس التعاون الخليجي والسيما المملكة العربية السعودية والتي تعد " ُمرجحة االنتاج" والتي تلعب دورا ً هاما ً في استقرار
أسعار النفط.
أشار هيرمان انه من اجل امكانية الحفاظ على مستقبل استقرار منطقة الشرق األوسط فان تعاون ثالثي بين دول الخليج
والصين وامريكا مهم نظرا ً الزدياد االعتماد المتبادل بين اقتصاديات أمريكا والصين ونموه بشكل واضح .في حين أنه ال
تزال اهتمامات أمريكا وأوروبا في النفط والغاز للمنطقة العربية قائمة ولكنها تنخفض شيئا ً فشيئا ً .هذا الشيء يدعم انشاء
شراكة صينية أمريكية ،والتي تضمن استقرار دول الخليج .وقد إشار الخبير إلى أن الرئيس األمريكي باراك أوباما سوف
يؤكد ذلك أثناء زيارته إلى المملكة العربية السعودية في أواخر مارس.

الوفود االقتصادية
31.05. – 03.06.2014
وفد جمعية الصداقة العربية األلمانية يزور إقليم كردستان  /العراق
نظمت جمعية الصداقة العربية األلمانية بالتعاون مع جمعية أرباب العمل في
بادن فورتمبيرغ ،وجمعية االعمال البافارية وغرفة الصناعة والتجارة في
برلين زيارة لوفد تجاري إلى إقليم كردستان ،في الفترة من من  12مايو إلى
 1يونيو  ،9922برئاسة نائب رئيس جمعية الصداقة العربية األلمانية األستاذ
الدكتور راندولف رودنستوك.
كان لبرنامج الزيارة المتميز والذي وضع من قبل مكتب االرتباط األلماني
للصناعة والتجارة في أربيل االثار الكبير في اتاحت الفرصة للوفد الجمعية االقتصادي الجراء مناقشات على اعلى
المستويات السياسية والتجارية مع كبار ممثلي حكومة إقليم كردستان ،ورجال األعمال االكراد والشركات األلمانية التي
تعمل وتنشط في اإلقليم ،واالطالع على االنطباعات بشكل شامل وعلى الفرص التجارية واالستثمارية في منطقة كردستان
العراقية المزدهرة.
ضم الوفد في عضويته ممثلين عن هيئات وجمعية وشركات استثمارية المانية كبيرة ومتوسطة وصغيرة الحجم .انطالقة
الزيارة من عاصمة إقليم كردستان مدينة أربيل من خال ِل زيارة القلعة القديمة والمثيرة لإلعجاب والتي يعود تاريخها إلى
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آالف السنين ،إذ قدم بعدها القنصل األلماني في أربيل ألفريد سيمز-بروتس ،ورئيس المكتب التجاري األلماني في أربيل،
فولكر فيلدنير كلمتهما الترحيبية بالضيوف واعالن بدء برنامج الزيارة الرسمي.
استطع الوفد خالل حفل االستقبال الذي اقيم في مساء اليوم االول لزيارة اغتنم الفرصة الجراء اولى الحوارت مع رئيس
دائرة العالقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان ،فالح مصطفى ،فضال عن ممثلين عن غرفة الصناعة والتجارة في
أربيل ورجال األعمال المحليين.
في اليوم التالي أجر الوفد مناقشات مع كبار ممثلي حكومة إقليم كردستان ،إذ التقى الوفد مع رئيس دائرة العالقات
الخارجية ،ونائب وزير اإلسكان والتعمير ،والمدير العام لمجلس االستثمار ووزير الصحة.
للحصول على معلومات مباشرة ومن مصادرها االساسية حول فرص األعمال واالستثمار ،زار وفد الجمعية مركز االنتاج
لشركة آهاكي االلمانية لألنابيب البالستيكية في المنطقة الصناعية في ضواحي أربيل .كما اعطت زيارة الوفد إلى مركز
بورش أربيل فرصة للقاء نظرة ثاقبة على عمل ممثل احد الشركات األلمانية في الموقع.
بعد البرنامج المثير والمكثف في مدينة أربيل ،زار الوفد مدينة السليمانية ،والتي تعد إلى جانب العاصمة احد اهم المراكز
التجارية واالقتصادية في إقليم كردستان العراق .وخالل الجولة البرية والتي استمرت لمدة ثالث ساعات استطاع الوفد
االطالع على المناظر الطبيعية والجبلية الخالبة في شما ِل العراق.
رئيس غرفة الصناعة والتجارة في مدينة
محافظ المدينة السيد بهروز صالح حماة .تبع ذلك محادثات مع
اُستقبل الوفد من
ِ
ِ
السليمانية ،إذ اغتنم الوفد الفرصة خالل غداء العمل الجراء حوار مباشر مع رجال االعمال االكراد.
بدوره استطاع ممثل القطاع االقتصادي الصحي من برلين خالل هذه الزيارة من االطالع على مستشفى سارة الذي افتتح
حديثا ً والتعرف عن قرب عن امكانية التعاون المستقبلي.
ِختاما ً دعى المهندس نصير بيركهولتس عضو مجلس اإلدارة في جمعية الصداقة العربية األلمانية وصاحب شركة ارض
سومر وشركة بيركهولتس الدولية في السليمانية الوفد لالطالع على عمل شركته وقدم عرضا ً مباشرا ُ كاحد المستثمرين
األلمان العراقيين الناجحين في المنطقة.
في نهاية زيارة الوفد االقتصادي للجمعية الصداقة العربية األلمانية الناجحة دعى الرئيس السابق لغرفة الصناعة والتجارة
في السليمانية السيد حسن باقي هورامي الوفد لتناول طعام العشاء في منزله الجبلي .تبع الوفد رحلة العودة في اليوم التالي
إلى أربيل ثم ألمانيا.

38

ملتقيات ومحاضرات مختلفة

23.01.2014
تعاون بين جمعية الصداقة العربية األلمانية والمجلس اإلقتصادي الفلسطيني – األلماني
لقاء لتبادل المعلومات مع وفد فلسطيني-برلين
ستقبل في مقر جمية الصداقة العربية االلمانية في برلين في  91يناير 9922
ا ُ
وفدا ً من مسؤولي القطاع العام من فلسطين؛ لتبادل المعلومات حول تقديم
الخدمات للقطاع الخاص من خالل دوائر القطاع العام ،وقد جاء هذا اللقاء عبر
التعاون بين جمعية الصداقة العربية األلمانية والمجلس اإلقتصادي الفلسطيني–
تكون وفد الوزارات الفلسطينية من مسؤولين من مختلف اإلدارات
األلمانيّ .
التابعة لوزارة الشؤون االقتصادية للسلطة الفلسطينية والذي حضر إلى ألمانيا
بناءا ً على دعوة من الجمعية للتعاون الدولي ( )GIZوذلك الجراء محادثات مع المسؤولين في ألمانيا في مجال تقديم
الخدمات عبر القطاع العام إلى القطاع الخاص .
ر ّحب المهندس عصام كامل األمين العام للمجلس اإلقتصادي الفلسطيني–األلماني والسيد فولف شفيبرت عضو مجلس
االدارة في جمعية الصداقة العربية األلمانية والمجلس اإلقتصادي الفلسطيني – األلماني بالضيوف الكرام ،إلى جانب ذلك
حضر هذا اللقاء سعادة القنصل عبد الهادي ابو شرخ رئيس بعثة الشؤون االقتصادية في البعثة الفلسطينية في ألمانيا ،والسيد
بيورن هنريشس المسؤول عن الشؤون االقتصادية في جمعية الصداقة العربية االلمانية.
أعضاء الوفد الفلسطيني والذين يمثلون الجهة التي تتكفل التخطيط االستراتيجي في مجال التنمية الصناعية ،وتسجيل
الشركات ،والسجل التجاري ،وحقوق الملكية الصناعية ،عُقد في وقت سابق العديد من اللقاءات في برلين لتبادل المعلومات
والخبرات مع الجهات المختصة في ألمانيا ،إذ عقدت لقاءات في الوزارة االتحادية لالقتصاد والسجل التجاري وغرفة تجارة
برلين والمكتب ألماني للتجارة واالستثمار ومكتب براءات االختراع األلماني.
محور النقاش كان يتمثل بكيفية قيام مؤسسات مثل جمعية الصداقة العربية األلمانية والمجلس اإلقتصادي الفلسطيني–
األلماني بمساعدة المستثمرين في تأسيس اعمالهم وتطوير العالقات االقتصادية ودعمها .بدوره أشار الوفد الفلسطيني إلى
أن الطلب اوالحاجة الكبيرة الى التعليم المهني المؤهل ،وعلى الرغم من تنفيذ مبادرات ألمانية مختلفة في فلسطين منذ
سنوات عدة .ان االساس الصحيح المشترك هو المفتاح لوضع االساس للصناعة واالنتاج والتجارة ذات جودة ،وبالتالي
وعلى المدى البعيد التوسع في االنتاج الصحيح والخاص والذي يجد القبول في السوق المحلية وأسواق التصدير .فضالً عن
ذلك تم االطالع على تجارب ألمانيا ضمن هذا السياق وعلى الوضع الفلسطيني فيما يتعلق بالصعوبات التي يواجهها القطاع
العام تحت االحتالل.
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24.03.2014
لعنة النفط ونعمته ،منطقة الخليج مثالا
ميونخ
يعد النفط والغاز من اهم مصادر الطاقة والتي ما تزال تحتفظ في مكان
الصدارة ،ولم تلعب اي مادة خام دورا ً مماثالً لها في تغيير العالم ،اال ان أهمية
هذه المواد الخام ال يزال موضع تناقض ويتأرجح بين النقمة والنعمة.
سر المدير التنفيذي لجمعية الصداقة العربية
ضمن هذا االطار تحدث
يورجن شت َْلت َ
ِ
األلمانية في االجتماع العام السنوي لجمعية المهندسين األلمان ( ،)VDIلمنطقة
ميونيخ وبافاريا العليا والسفلى ،والذي عقد في  92مارس  9922في مدينة
سر عرضا ً لنشاطات الجمعية ،وأوضح الدور التاريخي لتطور صناعة النفط كاحد أهم
ميونخ ،حيث قدم
يورجن شت َْلت َ
ِ
الموارد البشرية منذ منتصف القرن التاسع عشر فضالً عن القائه الضوء على اهميته الحالية.
سر وإلى أهميته الحاسمة في
أصبح النفط يوما ً بعد يوما ً عامالً سياسيا ً وجيوستراتيجياً ،ذلك العامل الذي أشار اليه شت َْلت َ
الحرب خالل الحرب العالمية األولى والثانية .وان االحداث التاريخية تظهر األهمية التاريخية للنفط ،ففي السنوات الـ 95
الماضية حدثت حروب الخليج الثالث الكبرى وفي عام  2051حدث االنقالب ضد حكومة مصدق في ايران ،وهي احداث
تمثل اهمية النفط التاريخية والسياسية في ايران والعراق.
كما تحدث عن صعود أسعار النفط وهبوطها وعواقبها على االقتصاد العالمي :مثل النمو السريع أو الركود وارتفاع
معدالت البطالة ،وهو االمر الذي كان واضحا ً في األزمة النفطية العالمية عام .2021
تعد قضايا األمن والتمويل والنقل قضايا مهمة وسياسية ،وال تزال قضايا ارتفاع الموارد المالية والدور السياسي لدول
الخليج ،والتناقض في قضايا التنمية في البلدان األصغر محط نقاش وجدال.
تلعب منطقة الخليج دورا ً خاصا ً في قضية انتاج النفط العالمي ،إذ تحتوى على طاقة تخزين تصل إلى حوالي ثلثي احتياط
النفط المعروفة وحوالي  ٪29من احتياطيات الغاز المعروفة.
سر حول طريقة التكسير واالكتشافات الجديدة في أعماق
وحول فرص التمويل والظروف الجديدة للطاقة النفطية تحدث شت َْلت َ
البحار [قبالة سواحل البرازيل وغرب أفريقيا] وفي كندا؛ النفط الثقيل ،وفنزويال) والتي يمكن أن تغير مستقبل الطاقة
العالمي.
سر في حديثه إلى ان مواجهة الزيادة المحتملة في طلب النفط والتي قد تصل إلى  ٪29بحلول عام  9919يمكن
وخلص شت َْلت َ
تغطيها من خالل مضاعفة اإلنتاج العالمي .أما اآلثار البيئية والمناخية فهي موضوع يجب ان يناقش بشكل منفصل.
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مجال الثقافة والعلوم والتعليم
تعد جمعية الصداقة العربية األلمانية ،الفنون والثقافة والتربية والتعليم من أهم الجسور التي يمكن من خاللها بناء العالقات
بين المانيا والعالم العربي وتساهم في تقوية عالقة الصداقة على مختلف الصعد .لغة الفن والتي تتمثل في اآلداب والموسيقى
والفنون البصرية والتي تنتقل عبر الحدود الثقافية وتساهم في خلق نقاط للتواصل والتبادل .نحن نرغب بان يعرف كالً من
العرب واأللمان عن اآلخر كالحياة العامة ،الدين والحضارة وباختصار التعرف على ثقافة اآلخر .العديد من الطلبة من
العالم العربي حصلوا على مؤهالتهم العلمية من المانيا ومازال لديهم ارتباط وتواصل معها من خالل اللغة والثقافة وبالطبع
من خالل الصداقات .أما عد د الطالب األلمان الذين يقضون بعض الوقت في الجامعات العربية فما زال محدود وهو في
تحسن .ولتحقيق هذه األهداف واألولويات تعمل الجمعية في المجال الثقافي والتربوي والتعليمي على مايولي:
 -2أقامة محاضرات عن التاريخ والثقافة
 -9قراءة لكتّاب عرب والمان
 -1زيارات إلى المعارض الخاصة بتاريخ الدول العربية وثقافتها
 -2تنظيم وتشجيع المعارض للفنانين العرب واأللمان الذين يهتمون بالعالم العربي
 -5اللقاءات واإلجتماعات الخاصة بتعزيز التعاون الجامعي
 -0األحداث الثقافية االخرى المختلفة

افتتاح معارض وجوالت خاصة

11.01.2014
جولة خاصة في معرض "البحث عن أوروبا"
برلين
مع بدء العام الجديد  9922دعت جمعية الصداقة العربية االلمانية اعضائها
واالصدقاء في  22يناير الى جولة خاصة في معرض "البحث عن أوروبا".
المعرض والذي خطط له ان يكون مشروع تجريبي بين الفنانين والباحثين
المختصين للبحث عن اجابة على التساؤل عن ماهية النظر الى اوروبا كنموذج
والذي يهتم به بعض الناس في أجزاء أخرى من العالم  .وقد جاء هذا المعرض
نتيجة عمل مشترك لست باحثين من مركز الشرق المعاصر في برلين مع
بعض الفنانين من بلدان المجاالت البحثية للباحثين ومن هؤالء الفنانين محمد عبد الكريم ،كارم ابراهيم ومجموعة معايير
االسكندرية ( )Standards Iskenderiyanفي مصر.
نظم المعرض من قبل المختصين ممن لديهم اهتمام بصورة اوروبا في افريقيا والشرق االوسط والمناطق التي كانت تحت
المنظمة دانييال سواروسكي
الحكم العثماني .وخالل الجولة الخاصة في المعرض والتي استمرت لمدة ساعة ونصف قدمت
ِ
والدكتور صموائيل شيلكي مدير مشروع "في البحث عن أوربا" والخبير في الشؤون المصرية معلومات قيمة عن االعمال
الفنية في المعرض و دالالت اللوحات الفنية التي تعرض ضمن هذه المناسبة.
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يجمع هذا المعرض بين عمل مجموعة الباحثين من مركز الشرق المعاصر وثمانية فنانين ،إذ تشكل مجموعة االعمال
المعروضة الرحلة الفنية التي يرغب القائمون على المعرض عرضها على الجمهور .إلى جانب النظرة العميقة في
المعرض ومتعدد األوجه التي قدمتها السيدة دانييال والدكتور صموائيل ،قدم الفنان المصري ابراهيم لوحته (المختارة
العشوائية) .والتي اختارها وبشكل عشوائي من مقتطفات من مطارات اوروبا ،إذ اختار الفن لعرض اعماله في غرفة
عرض ضيقة لعرض المعروضات بصورة مختلفة وعرض قوة صناعة االسلحة ،فضالً عن لوحات الفنان ابراهيم ،فان
المعرض يضم العديد من اللوحات التي تصور المعطيات الحضارية للنظرة الى اوروبا باعتبارها نموذجا لمناطق أخرى
من العالم.

08.05.2014
التألق والمأساة المعرض الفني الفوتوغرافي وجوه من فلسطين
برلين
إن محاولة إحياء عملية السالم في الشرق األوسط وإيجاد حل سلمي لذلك
الصراع قد جلب اهتمام الجماهير المختلفة ضمن ذلك فإن الحياة اليومية
للفلسطينيين تبدو تتالشى شيئا ً فشيئا عن األنظار تلك اليوميات التي تكون أكثر
بكثير من مجرد العنف والفوضى تلك التي نقوم باستسقائها وجمعها دون شعور
عبر وسائل اإلعالم المختلفة.
تحاول انجليكا اوشينر من خالل مجموعة الصور الفوتوغرافية التي يحتضنها
المعرض وجوه من فلسطين والتي تعرض حتى نهاية شهر حزيران بمقر جمعية الصداقة العربية األلمانية في برلين ،إلقاء
الضوء على الجانب اآلخر من تلك اليوميات وتوسيع المنظور المحدود لها  .في حفل االفتتاح والذي أقيم في  1مايو 9922
في مقر الجمعية ر ّحب السيد حسام معروف نائب رئيس جمعية الصداقة العربية األلمانية والدكتورة انجيليكا بالضيوف
الكرام وبسعادة السفيرة الفلسطينية في ألمانيا خلود دعيبس والمصوران مايكل لودر ومانفريد فريدريش.
مجموعة الصور والتي تعرض في هذا المعرض تكشف عن شيء مغاير لتلك التكهنات السائدة ،فتلك الصور الصامتة
تكشف عن لحظات متضاربة ومختلفة من الحياة اليومية للفلسطينيين ،وتمثل مدن بيت لحم والخليل وجنين ورام هللا ونابلس
حراس
وسكانها الموضوع الرئيسي واإلحداث التي تقدمها هذه الصور ،لقد أدهش المشاهدين للوهلة األولى من صور وجوه ّ
قبر ياسر عرفات وفي ذات الوقت غمرهم اإلعجاب بصورة تلك الفتاه الصغيرة والتي تحرك إحدى عينيها ،كما كان للعديد
من الصور التي تمثل جوانب مختلفة من الحياة اليومية الفلسطينية كصور الخضراوات الملونة إال أن صور ذلك الجدار
الرمادي كان لها تعبيرا ً آخر على وجوه المشاهدين.
الصور من كنيسة المهد ،حيث ميالد السيد المسيح وتلك الثريات المعلقة كانت في غاية الروعة ،وتلك الصور التي تمثل
شارع الشهداء في الخليل في منتصف النهار .تلك الصور وتعابيرها ومدلوالتها تجعل المرء يشعر انه في فلسطين ،تلك
الكلمات التي عبر بها نائب رئيس الجمعية السيد حسام معروف الفلسطيني األصل للجمهور والضيوف إثناء حديثه عن
انطباعه حول الصور.
يعكس المعرض الرغبة والمهام التي تسعى جمعية الصداقة العربية األلمانية لتحقيقها وهي التقارب بين ألمانيا والعالم
العربي ورعاية مصالحهم .لقد وضع الفلسطينيون األساس واأللمان يكملون الصور من وجهة نظرهم ،هذا ما وصفت به
القائمة على المعرض انجيليكا تلك الصور في كلمتها االفتتاحية تضم مجموعة الصور التي تعرض صوراً لخمسة فنانين
فوتوغرافيين ألمانيان وثالثة فلسطينيين دمجوا االنطباعات الفردية حول فلسطين في بانوراما رائعة ومتناغمة على الرغم
من اختالف مهنهم ودوافعهم الفنية .
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اصغر الفنانين في هذا المعرض الفنانة الفوتوغرافية دينا مصطفى من جنين والتي شاركت في ورشة عمل للتصوير
الفوتوغرافي في جنين ضمن مسرح الحرية  ،الفنان الفلسطيني الثاني والذي يسكن في رام هللا ويعمل كمصور صحفي
محمد الحاج يوثق الصراع الدائم بين االسرائليين والفلسطينيين وخاصة في بلدته بلعين والتي فقدت  %09من مساحة
أراضيها الزراعية نتيجة لبناء إسرائيل للجدار العازل .مجدي حداد والذي يعمل كمصور حر ومصمم جغرافيكي .
منفرد فريدريش والصيدلي ومتخصص في التصوير الفوتوغرافي منذ عام  2001قدّم في صوره لقطات كانت قد أخذت
المصور مايكل لويدر والذي كان
أثناء رحلته عبر إسرائيل وفلسطين عام  ،9922وكانت معدة لالستخدام الشخصي فقط،
ّ
لموضوع بناء الجدار برلين وصوره قبل وبعد سقوطه في ألمانيا حيث خصص الجزء األكبر من صوره للجدار العازل في
فلسطين تلك اللقطات والصور التي كانت جزءا ً من رحلة صحفية عام  9991وعلى الرغم مما حملته أمسية االفتتاح من
تناقضات إال أن األجواء الودية التي كانت سائدة تمثل نقيضا ً لواقع الحياة اليومية التي يعيشها الفلسطينيون والتي عبرت
عنها تلك الصور وحتى في الحياة اليومية للفلسطينيين والتي ال يستطيعون فيها الهروب من الواقع ال بد للحياة الطبيعية أن
تستمر وقد أعرب السيد حسام معروف في النهاية عن األمل للتوصل إلى حل سلمي للصراع المأساوي .

11.07.2014
نفرتيتي – تيت  -أ – تيت جولة خاصة لجمعية الصداقة العربية األلمانية
ميونخ
كيف يُصاغ الفن؟ هذا السؤال القائم اآلن ضمن المعرض الخاص نفرتيتي –
لذا دعت .تيت  -أ – تيت في المتحف الوطني للفن المصري في مدينة ميونخ
جمعية الصداقة العربية األلمانية اعضاؤها إلى جولتين خاصتين في  90يونيو
و  22يوليو  9922لإلطالع على هذا المعرض الخاص ،حيث رافق اعضاء
الجمعية واصدقاؤها في هذه الجوالت األستاذ الدكتور ديتريش فيلدونغ نائب
رئيس جمعية الصداقة العربية االلمانية ومدير المتحف المصري السابق في
برلين .والذي عمل على تعديل واعادة صياغة النسخة األلمانية االنجليزية من
الكتالوج باللغة االنجليزية والعربية والذي وضع لمعرضي الدوحة ومعرض
مدينة ميونخ.
قبل ذلك كان األستاذ الدكتور ديتريش فيلدونغ قد القى محاضرة ألعضاء الجمعية من برلين حول مفهوم المعرض والغاية
منه.
يقدم المعرض الخاص نفرتيتي – تيت  -أ – تيت لألصدقاء من العالم العربي نظرة متعمقة ومدهشة :حيث يدخل الفنانين من
الدول العربية من خالل أعمالهم في حوار مثير مع روائع الفن المصري القديم .في الحالة الخاصة بنفرتيتي والتي قدمت
وعرضت كعمل فني مشهور سياسي وتجاري وأداة اعالمية وجعلت غريبة في الفن العربي الحديث واستلهم منها العديد من
االبداعات الفنية المعاصرة.
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13.08.2014
المعرض الفني "التفكير في عالمين"
برلين
في الوقت الذي تصل الينا فيه األخبار المرعبة والمتتالية من العالم العربي ،بدءاً
باجتياح الدولة االسالمية للجزء الغربي من العراق والحروب الفظيعة في سوريا
انتهاءا ً بالحرب االخيرة على غزة ،في هذه األوقات فأن الفن يهمش ويكون في
الزاوية البعيدة عن األنظار .ومن اجل فتح آفاق جديدة للفن كوسيلة لبناء الجسور
بين الثقافات وتعميق التواصل بين الشعوب ،افُتتح معرض الفنان منصور
منصور "التفكير في عالمين" يوم  21أغسطس والذي يستمر حتى  95سبتمبر
 9922في مقر جمعية الصداقة العربية األلمانية في برلين .ويعد الفنان منصور أحد الفنانين الذين يعملون بشكل متوصل
بين المنطقة العربية وأوروبا.
بعد الكلمة الترحيبة من عضو المجلس االستشاري للجمعية األستاذ الدكتور كالوس بيتر هاس ،والمدير السابق لمتحف الفن
اإلسالمي في برلين ،قدم األ ستاذ الدكتور ريان عبد هللا وهو صديق قديم وزميل للفنان ويعمل في أكاديمية الفنون في برلين
أعمال الفنان للحضور ،فيما كان لحضور الدكتور راينهارد براون أستاذ الفنان في الجامعة اجواء خاصة ومميزة.
يضم المعرض والذي رتبت لوحاته من قبل ديفيد كوردون المسؤول عن الشؤون الثقافية في الجمعية ،فكانت اللوحات تمثل
لقاء الفكر والثقافة بين الشرق والغرب .فهي تمثل وبشكل متناسق ومتجاور صور مختلفة تجمع الفنانين العرب
واألوروبيين ،والمغنين والممثلين والفنانين المبدعين اآلخرين .تنوع أساليب منصور في الرسومات الفنية للبورتريه:
كاريكاتوري الرسوم التوضيحية الكاملة والتي تميزها السخرية والفكاهة تمزج مع صور واقعية وصور ذاتية للفنان نفسه،
يمزج الفنان الصور بعضها ببعض فالصورة جيرار دوبارديو تمزج مع صورة الممثل والفنان العراقي صالح غالي مع
صورة الشاعر العراقي عبد الوهاب البياتي ،هذه التركيبة من تمازج الفن تصل إلى اوسع معانيها من خالل هذه التعبيرات،
فيما ترسم المشاهد الطبيعية الممزوجة المناظر الطبيعية الثقافية باسلوب اخر وطريقة مختلفة .ولد الفنان في عام  2050في
العراق ،وبدأ مسيرته الفنية منذ وقت مبكر فبعد أربع سنوات في أكاديمية الفنون الجميلة في بغداد ،في عام  2019قدم إلى
ألمانيا لدراسة االتصال المرئي والتصميم الجرافيكي في جامعة برلين للفنون .يتذكر الدكتور عبدهللا أول لقاء بين االثنين
ويقول "فجأة سمعت صوتا في نفس اللهجة العربية العراقية" ،ومنذ ذلك الوقت استمرت الصداقة بين االثنين حتى يومنا
هذا .ومنذ بداية دراسته قدم منصور أعماله في أكثر من  59معارض فردية و  259معارض مشتركة ،في ألمانيا والمملكة
المتحدة وهولندا والدنمارك وتركيا .كرسام ومصور مستقل ،عمل منصور لنحو  19عاما لوكالة النشر واإلعالن في برلين
وأصبحت على مر السنين جزءا ال يتجزأ من المشهد الفني في برلين .وفي عام  2009نشر كتابه المعروف "العمالقة
االغبياء" والصادر عن مطبعة بطمس.
أوضح الدكتور عبدهللا طريق عمل الفنان والرسالة التي يرغب الفنان في إيصالها إلى المشاهد من خالل لوحاته وأشار إلى
ان منصور ال يحاول التعبير عن االشخاص بصورة مضحكة ،ولكن يحاول جعل اللوحات صورة مرئية ومفعمة بالحياة،
فاللوحة التي تحمل شفاه المغنية العربية االسطورة أم كلثوم والتي حورت بصورة جميلة فان المرء يرغب في تقبلها إلى
االبد .فضالً عن ذلك يقدم الفنان لوحات مختلفة تمثل تناغم الطبيعة وتظهر المناظر الطبيعية بصورة معبرة اختير لها
عناوين مختلفة مثل "إيقاع الحروف" و "معاناة الشعب".
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30.09.2014
معرض "ساحة المعركة الثقافية"
برلين
سواء كانت أفغانستان أو ليبيا أو العراق  -في أي مكان يوجد فيه نزاع مسلح،
تعاني المواقع التراثية من الخراب والتدمير .ومع ذلك ووفقا لمنظمة اليونسكو،
فإن الوضع الراهن في سوريا مخيف ومرعب بالنسبة إلى المواقع االثرية
والتراثية .لتوثيق التدمير المستمر للمواقع االثرية والتراثية والثقافية السورية
نظمت جمعية الصداقة العربية األلمانية بالتعاون مع جمعية التعاون الثقافي
الدولي وجمعية أصدقاء مدينة حلب القديمة معرضا ً للصور الفوتوغرافية.
في حفل االفتتاح والذي دعت جمعية الصداقة العربية األلمانية اليه في مقرها في  90سبتمبر ايلول  ،9922رحب ممثل
الجمعية في حفل االفتتاح نائب رئيس الجمعية األستاذ الدكتور ديتريش فيلدونغ وكاثلين غوبيل بالضيوف الكرام ،لإلطالع
على معرض الصور الفوتوغرافية والتي ا ُخذت من قبل كاثلين غوبيل أثناء رحلتها التوثيقة إلى سوريا في مايو .9922
يركز المعرض على األخطار واأل ضرار والدمار الذي تتعرض له المواقع االثرية والتراثية في المنطقة ،وال سيما في مدن
حلب وحمص .إذ استطاعت كاثلين غوبيل التقاط الصور في مدينة حمص بعد فترة وجيزة من رفع الحظر .أما الصور من
مدينة حلب فقد قُدمت من قبل المتحف الوطني السوري في دمشق.
في حفل األفتتاح قدمت كاثلين غوبيل صورها وانطباعاتها أثناء إقامتها في حمص في عام  ،9922تلك المدينة التي تعد
ثالث أكبر مدينة في سوريا ،والتي عانت بشكل خاص من أحداث السنوات القليلة الماضية .وبعد وقف القتال وسكوت
المدافع" ،لم يعد مجال للعودة " تلك الكلمات التي عبرت من خاللها كاثلين غوبيل عن الضياع السائد هناك .مدينة حمص
تلك المدينة التي كانت تنبض بالحياة ،لم يعود يسمع فيها شيء اختفت اصوات الحيوانات والناس ،لم يبقى سوء (صمت
الحجارة) صور الدمار والخراب والمنازل والطرق المدمرة المخيفة.
في عام  9921اطلق المجلس الدولي للمتاحف "القائمة الحمراء" للمواقع االثرية والتراثية والثقافية المهددة بالزوال
والدمار في سوريا وقيمتها التاريخية والحضارية الهائلة .هذا الدمار الذي يعني فقدان جزء هام من التراث الحضاري
االنساني والسوري بشكل خاص ومساهماته المتنوعة في التراث االنساني .من ذلك التراث العالمي السوري ،األبجدية
األ ولى ،والتي تطورت على مدى آالف السنين ،أنتجت من خاللها الحروف الالتينية ،واشار نائب رئيس الجمعية األستاذ
الدكتور ديتريش فيلدونغ بان ذلك "جزء من هويتنا الثقافية" والذي يتعرض إلى الدمار والخراب في سوريا.
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ملتقيات ومحاضرات ثقافية مختلفة
27.03.2014
أمسية شعرية موسقية عربية في مقر جمعية الصداقة العربية األلمانية
برلين
لبّى عدد غفير من الضيوف في  92مارس عام  ،9921دعوة جمعية الصداقة
العربية األلمانية بالتعاون مع مؤسسة سالمة للفنون والتجارة إلى
األمسية الشعرية الموسقية العربية في مقر جمعية الصداقة العربية األلمانية في
برلين ،والتي استضافت قراءة شعرية للدكتور اسكندر الديك برفقه أنغام
الموسيقى العربية ،للعازف الفنان السوري مروان الكرجوسلي والفنان حاتم
البطة ،مما اضاف رونقا ً وأجواء من األصالة والتراث العربي.
ولد الصحفي والكاتب الدكتور اسكندر الديك في لبنان ويعيش في برلين منذ عام  ،2000وقد درس الصحافة في بيروت
وحصل على شهادة الدكتوراه في عام  2019من جامعة اليبزيغ .وعمل منذ  2009حتى  9922محررا ً للشؤون البرلمانية
للبرامج العربية قي الدويتشه فيله في بون وبرلين .ونُشر له ثالثة كتب حتى االن.
في هذه األمسية القى الدكتور الديك مجموعة من قصائده الرائعة التي نالت استحسان الجمهور من كتابه الشعري الرابع
والمعنون بـ "ليس بيدي" ،مثل قصيدة "األخذ والعطاء" ،و "األسئلة" و "الفراغ" ،والتي خطب فيها الحضور بلغة شعرية
ساحره أوصلت معاني القصائد إلى الضيوف كافة .السيدة فليتسيتاس الديك قدمت إلى جانب زوجها ،الترجمة لتلك القصائد
باللغة األلمانية بما في ذلك قصيدة "الصمت" والتي تضمن المقتطفات اآلتية:
ص ْمت
سألتها
لم تُجبْني
سألتني
لم أُجبْها.
الصمتُ بيننا
كان محدِّثنا األوحد،
األبرز
واألوضح.
اآلخر
بعد أن فهم ك ٌل منا
ْ
ذهب ك ٌل في سبيل ِه
بصم ٍ
ت
ُ
آخر.
يبحث عن ْ
رافق القاء الدكتور الديك لقصائده عازف العود الفنان مروان الكرجوسلي وعازف اإليقاع الفنان حاتم البطة .الفنان
السوري مروان الكرجوسلي والذي درس الفنون الجميلة في جامعة دمشق وعمل محاضرا ً في كلية الفنون في دمشق وفي
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا في أم القصور ،و يعمل كمؤلف ناجح للموسيقى في التلفزيون والسينما والمسرح شارك
عام  9929من خالل العزف على العود مشاهد كالوديو مونتيفيردي في "يوليسيس" في دار كوميش أوبرا في برلين .حيث
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اقيم له العام الماضي معرض فني جذور جديدة في مقرجمعية الصداقة العربية األلمانية والذي كان محط متابعة كبيرة من
الجمهور وعقد خاللها أمسية موسقية كذلك.
امتزجت الموسقى العربية المقدمة من الفنان مروان والقرءاة الشعرية للدكتور الديك التي جعلت تلك االمسية غنية وساحرة
وجذابة ،استمتع بها الضيوف وصفقوا لها كثيراً ،وتحدثوا فيما بينهم في أجواء ساحرة ولطيفة.
05.05.2014
"أرواح هائمة" امسية جمعية الصداقة العربية األلمانية االدبية مع كمال العيادي
برلين
يتسارع نمو األدب الصادر باللغة العربية في العقود األخيرة على المستوى
العالمي من حيث التنوع في الكم والنوع ،يتبين ذلك من خالل القاء نظرة خاطفة
على القائمة االمنشورة للجائزة التي وزعت االسبوع الماضي ،وهي الجائزة
العالمية للرواية العربية والمعروفة ايصا ً تحت اسم "جائزة البوكر العربية".
هذا التنوع في االدب العربي يغتنمه الكل وليس فقط في المانيا.
تحت رعاية السيد إلياس الغرياني سفير الجمهورية التونسية في المانيا اقميت
االمسية االدبية االلمانية العربية "أرواح هائمة" مع كمال العيادي ،بالتعاون مع مؤسسة سالمة للفنون .استطاع الحضور
فيها االستماع والقاء نظرة من خالل قصتين لالديب التونسي كمال العيادي.
بعد كلمات الترحيب من عضو مجلس االدارة فولف شفيبرت وسعادة السفير التونسي السيد إلياس الغرباني والسيدة ميساء
سالمة فولف قدّم الشاعر عادل قرشولي صديقه كمال العيادي الى الحضور.
كمال العيادي ،الذي ولد في عام  2002ونشأ في القيروان في تونس ،بدأ يكتب األدب في سن الـرابعة عشر من العمر.
انبهر العيادي بشدة باألعمال الكالسيكية الروسية ،وال سيما بوشكين ،وغوغول وتشيخوف ،ونظرا لفرص التمويل القائمة
انذاك ،فقد درس العيادي علوم السينما في موسكو .واليوم يعيش العيادي بين ميونيخ والقاهرة ،التي وصفها بأنها مصدر
إلهام لقصصه .فضالً عن ذلك كتب الروايات والقصص القصيرة والقصائد والمسرحيات .وهو محرر ومدير المجلة الثقافية
الدروب .وقد عُرف الكاتب من خالل العديد من المجموعات القصصية مثل -مدن ووجوه ورحلة إلى الجحيم والملك
األبيض ومجموعة القصص القصيرة التي صدرت في االونة األخيرة "أرواح هائمة" والتي تم القراءة منها في االمسية
االدبية.
كال القصتين أنيتا والرسائل المغشوشة تحاول معالجة التحول الذي يعيشه المهاجرين العرب في المانيا ،من خالل اسلوب
السخرية ضمن الحدود االدبية الى الحدود التي تلتقي فيها الثقافتين.
تلقي قصة أنيتا الضوء على بعض المشاهد اليومية للحياة الزوجية وبعض المشاكل الصغيرة اليومية التي تواجه الزوج
العربي وزوجته األلمانية ،ويقدم الكاتب من خالل هذه القصة وباسلوبه النقد الرائع بعض االنتقادات الى المجتمع .أما قصة
الرسائل المغشوشة فتقدم قصة سالم الذي يعيش في المانيا منذ فترة طويلة وزوجته حنان التي لحقت به من تونس ،وتلقي
القصة الضوء على سوء الفهم وضيق مخيلة الزوج وصعوبة التأقلم مع معطيات الحياة اليومية في المانيا.
"اشعر باني أقل من كاتب واقرب ان اكون كاميرة يابانية متطورة" – العيادي ذلك الكاتب الذي يجوب الشوارع باحثا ً عن
صور ونماذج لقصصه أو تكون قريبة منه.
لذلك فهو يرى نفسه بأنه "جامع صور من الحياة اليومية" .السيما في عالم المهاجرين العرب في ميونيخ ،ويحاول تصوير
ذلك في مجموعته القصصية الجديدة "أرواح هائمة" .وعدّ الكاتب ان اعمال غوته كانت الهمة التي انطلقت منها اعماله
االدبية ،والتي شجعته على تحقيق حلمه في الكتابة والقراءة .أما في العالم العربي فان نجيب محفوظ ،الروائي المصري
الكبير والحاصل على جائزة نوبل لآلداب واالديب السوداني الطيب صالح ،والذي تمثل كتاباته مثاالً لكتابات العيادي من
حيث القاء الضوء على االختالف في الثقافات هؤالء اهم الكتاب الذين اقتدى بهم ومثله االعلى في االدب.
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قدمت قصة أنيتا من قبل المؤلف باللغة العربية ،تبع ذلك قراءة الترجمة من قبل الصحفي في دويتشه فيله عبد الرحمن
عمار ،أما قصة الرسائل المغشوشة فقد قراءها باللغة االلمانية االستاذ الدكتور ادورد هواييس من المعهد العالي في
هايدلبرغ .لقد كان لتفاعل الحضور مع االمسية االثر الكبير في منح االجواء الكثير من التفاعل من خالل فتح باب النقاش,
وتبادل االسئلة بين االديب والحضور من العرب واأللمان والتي كانت في منتهى الروعة.
المجموعة القصصية "أرواح هائمة" نُشرت باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية .وهي قيد الترجمة باأللمانية.
12.06.2014
محاضرة نائب رئيس جمعية الصداقة العربية االلمانية األستاذ الدكتور ديتريش فيلدونغ ضمن معرض نفرتيتي – تيت -
أ – تيت (نفرتيتي إن حكت)
برلين
كيف تتغير النظرة إلى العمل الفني من الفنان إلى المتحف وإلى الجمهور؟ هذا
الطرح والتساؤل كان محور المحاضرة التي القاها األستاذ الدكتور ديتريش فيلدونغ
في  29يونيو ،في أطار معرض نفرتيتي – تيت  -أ – تيت والذي يمكن مشاهدته
في متحف الدولة للفن المصري في ميونيخ.
لقد اغتنم الحضور الغفير والمهتمين بهذا المعرض محاضرة األستاذ الدكتور
ديتريش فيلدونغ نائب رئيس جمعية الصداقة العربية االلمانية ومدير المتحف
المصري في برلين؛ لإلطالع هذا المعرض الفني حيث استمع الحضور إلى هذه
المحاضرة باهتمام شديد .وقد شارك األستاذ الدكتور ديتريش فيلدونغ كل من سام بردويل و تيل فيلراث في أعداد هذا
المعرض بصورته الرائعة والمثيرة والمبدعة في متحف الدولة للفن المصري في ميونيخ.
بعد العرض األول والذي اقيم في مدينة الدوحة في قطر في متحف :المتحف العربي للفن الحديث ،ومحطته الثانية في
باريس في معهد العالم العربي ،وفي فالنسيا .يقدم المعرض والذي يقام في المتحف المصري الجديد في مدينة ميونيخ
الجانب المجهول في أوروبا عن الدور المصري والعالم العربي في الفن ،في الوقت نفسة فأن المعرض يحاول القاء الضوء
على التغيرات التي تقع على االعمال الفنية منذ صياغتها مرورا ً بالعرض ونظرة الجمهور اليها وظهور تلك االعمال في
وسائل االعالم والتغيرات التي تطرء عليها ،واستخدام تلك االعمال في االطر السياسية والتجارية ،ويعد تمثال رأس الملكة
نفرتيتي في برلين من ابراز االمثلة على ذلك.
لقد وضع القائمون على هذا المعرض محوريين رئيسان يتمثل االول في مسألة تعاطي الفن الغربي مع معطيات الفن
المصري القديم من خالل آليات العرض والتعامل مع العمل الفني ،ويعرض األستاذ الدكتور ديتريش فيلدونغ احد األمثلة
على ذلك من خالل المجموعة الفنية والتي وضع لها المتحف الجديد في برلين في القرن التاسع عشر الميالدي ،واريد له ان
يكون نموذجا ً للمنظور االوربي للمنطقة .وقد احتوى ذلك االطار والمنظور التصور والخيال حول مصر والذي استمر
تأثيره في الفن المستشرق في القرن التاسع عشر وعلى الرغم من التحول في الفن والحداثة فيها اال ان الفنان االوربي قد
وجد بعض الصعوبات في االقتراب من مصر حتى الوقت الحاضر .وفي هذا المعرض قدم األستاذ الدكتور ديتريش فيلدونغ
العديد من االعمال الفنية االوروبية التي تمثل هذا الجانب.
اما المسألة والمحور الثاني الذي تناوله هذا المعرض فتمثل في الفن المصري الحديث المنتسب إلى مصر القديمة .وأشار
األستاذ الدكتور ديتريش فيلدونغ إلى ان وجود أعمال فنية لفنانين مصرين وعرب كانت قبل هذا المعرض امراً بعيد المنال
ولكنها تمثل اآلن حداثا ً فريدا ً ومتميزا ً لهذا المعرض ،حيث قدم األستاذ فيلدونغ العديد من االعمال المثيرة لإلهتمام تمثل
االصالة وترتبط بصورة وثيقة بتاريخ البالد واالرض.
لقد بقي الطرح حول التغيرات وطرق تقديم وتقيم االعمال الفنية محورا ً رئيسا ً لهذا المعرض ولم يغفل القائمين عليه هذا
التسائل ،لذا يقدم التمثال النصفي لنفرتيتي نموذجا ً فريداً اتخذه العديد من الفنانيين مصدر الهام ألعمالهم الفنية ،حيث يقدم
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فنانين من المجر اعمالهما كما يقدم الفنان االردني يونس مشهد الملكة نفرتيتي وآلة الخياطة من عهد جمال عبدالناصر
وتمثال نفرتيتي للفنان هانز بيتر فيلدمان
اتحيت الفرصة العضاء الجمعية والسادة المدعوين في نهاية شهر يونيو وبداية شهر يوليو للمشاركة في جولتين خاصتين
بمرافقة األستاذ الدكتور ديتريش فيلدونغ لإلطالع على المعرض.

ملتقيات ومحاضرات علمية وتعليمية مختلفة

15. – 20. 11. 2013
مجموعة من الناشطين اليمنيين الشباب (مرصد البرلمان اليمني)
في زيارة إلى برلين
برلين
وفقا لتوقعات االمم المتحدة ومؤسساتها الخاصة بالتعداد السكاني فان اليمن يعد
من اعلى الدول في معدالت المواليد في العالم (المتوسط أربعة أطفال لكل
امرأة) ،كما ان ما يقارب نصف السكان تقل أعمارهم عن  20عاما .في هذا
السياق ،فمن الصعب التفكير في التنمية الناجحة والمستدامة للبالد دون
مشاركة الشباب ومساهماتهم المبتكرة من اجل المستقبل.
مشروع المرصد البرلماني اليمني والذي ينفذه المركز اليمني لقياس الرأي
العام منذ عام  ،9992ومن اجل معرفة سبل وآليات المشاركة السياسية ودور
المجتمعات المدنية في ألمانيا عقدت وزارة الخارجية ورشة عمل في برلين تحت عنوان "تبادل المعرفة حول الديمقراطية
والمشاركة السياسية" .بهذه المناسبة دعمت جمعية الصداقة العربية االلمانية اعمال الورشة من خالل تنظيم العديد من
برامجها ووضع الصاالت والقاعات الخاصة بالجمعية الستضافة بعض من فعاليات البرنامج.
في  25نوفمبر  9921عقد لقاء لمجموعة المرصد البرلماني اليمني مع جمعية الصداقة االلمانية اليمنية في مقر جمعية
الصداقة العربية االلمانية .نائب رئيس الجمعية السيد حسام معروف رحب بالضيوف الكرام ترحيبا ً حارا ً في ألمانيا .بدوره
رحب السيد بيتر هيلموت ،رئيس جمعية الصداقة االلمانية اليمنية بالضيوف الكرام وتحدث عن تاريخ وأهداف جمعيته .تبع
ذلك حديث ونقاش بين المشتركين في اللقاء وتم خالله طرح العديد من الموضوعات في مجاالت مختلفة السياسية
واالقتصادية والتعليمية.
قبيل زيارة مجموعة المرصد البرلماني اليمني الى المجلس االتحادي نظمت
جمعية ال صداقة العربية االلمانية لقاء مع وزير العدل والداخلية في برلين
السابق ايرهارت كورتنغ في  21نوفمبر  ،9921تحدث خالله حول النظام
الفيدرالي في ألمانيا ودور الدول ودور المجلس االتحادي في العملية التشريعية.
بعد حديث السيد ايرهارت كورتنغ اتيحت الفرصة للشباب من الوفد اليمني
اللقاء العديد من االسئلة واالستفسارات حول اإلمكانيات الديمقراطية المباشرة
ودور الشباب في الحياة السياسية.
كيف يمثل السياسيين دوائرهم في البرلمان؟ سعادة النائب بريسكا هينز توضح
واجبات ومسؤوليات السياسين بوصفها عضوا في البوندستاغ (البرلمان
االلماني).
عضو مجلس االدارة في جمعية الصداقة العربية االلمانية عن حزب الخضر
االلماني السيدة بريسكا تحدثت في لقائها مع مجموعة المرصد البرلماني الشباب
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في  20نوفمبر  9921حول عملها في البرلمان االلماني ومهامها في لجنة الميزانية ،وكيفية االتصال مع المواطنين في
دوائرها االنتخابية .تبع ذلك العديد من األسئلة من الضيوف في جملة من االمور مثل سياسة حزب الخضر وحقوق المرأة،
واستخدام وسائل االعالم االجتماعية في عملهم.
برنامجا ً تقنيا ً يهدف لمساعدة الناخبين اليمنيين (" )Wahl-O-Matالمستشار" تم تطويره من قبل خمسة طلبة من جامعة
ماربورغ لالنتخابات اليمنية القادمة تم عرضه في  99نوفمبر  9921في مقر جمعية الصداقة العربية االلمانية في برلين.
11.03.2014
انطالق سلسلة ناقشات جمعية الصداقة العربية األلمانية ومؤسسة التبادل األكاديمي األلمانية حول شراكة التحول
األلماني العربي
برلين
"التعليم كعامل أساسي لحياة مستقلّة ".بموجب هذا المبدأ ،تدعم وزارة الخارجية
األلمانية منذ عام  ،9922قطاع التعليم العالي خالل فترة االضطرابات التي تمر
التحول في قطاع التعليم العالي .يعد هذا
فيها مصر عبر برنامج شراكات
ّ
التعاون في ضوء االوضاع السياسية الحالية ،والسيما مع استمرار
االضطرابات ومحاوالت ايجاد نظام سياسي جديد من أحد أهم الوسائل التي
تساهم في وضع إطار صحيح يتناسب مع التطوارات والمتغيرات المستمرة.
من خالل سلسلة ناقشات جمعية الصداقة العربية األلمانية ومؤسسة التبادل
األكاديمي األلمانية حول "بناء الجامعات والمجتمع :شراكة التحول األلمانية العربية" ،والتي تهدف إلى وضع القضايا
التصور
الرئيسية والتحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي والتربية والتعليم تحت المجهر من أجل منقاشتها ،ووضع
ّ
االفضل للخروج بحلول مناسبة لها عبر النقاش والحوار مع الشراكات .لذا عُقد في  22مارس  9922الحلقة النقاشيّة
"التعاون األلماني العربي في مجال التعليم العالي :مرساة في األوقات العصيبة؟" ،في مقر الجمعية والتي رحبّ فيها
الدكتور أوتو فيسْهوي رئيس جمعية الصداقة العربية األلمانية والدكتورة دوروثيا روالند األمين العام لمؤسسة التبادل
مفوض السياسة الخارجية العلمية والتعليمية والحوارية بين الثقافات في وزارة
األكاديمي األلمانية والدكتور هاينريش كرفت ّ
الخارجية بالضيوف الكرام .تبع ذلك الحوار بين ضيوف الحوار ،والذي أدير من قبل الصحفي والمستشار السياسي الدكتور
مايكل لودرس.
أشارت الدكتورة ريناته ديتريتش ،مديرة مشروع الشراكة في مؤسسة التبادل األكاديمي األلمانية ،إلى أهمية االتصال
المباشر مع الشركاء في مناطقهم ،وهي الطريق الصحيح إلصالح هياكل التعليم العالي ،والتي تتضمن التدريب المهني
المطلوب لسوق العمل الحقيقي ،وال سيما في ضوء تزايد عدد السكان في مصر وتونس .وقد أوضحت ديتريتش أن شبكة
خريجي مؤسسة التبادل األكاديمي األلمانية هي ٌ
كنز عظيم ،من خالل وجود شبكة تضم جميع الخريجين والتخصصات وهو
األمر الذي يعزز عملية التحول الجارية في العلوم اإلنسانية واالجتماعية والمساهمة في تعزيز الوعي السياسي.
خلص األستاذ الدكتور أوليفر شلمبرجير من معهد العلوم السياسية في جامعة توبنغن ،إلى أن الهدف الرئيسي لهذا التعاون
هو تعزيز المشاركة السياسية ،وأشار إلى التعاون مع الجامعة األميركية في القاهرة والتي تعد واحدة من المؤسسات الرائدة
في قطاع التعليم المصري والتي تهدف عبر براماجها إلى التدريب على اإلبداع واالبتكار والقدرة على تحليل السياسات،
وكان لها دور ايضا ً في وضع االوسائل االفضل لصنّاع القرار في المستقبل .يكمن التحدي في عملية التعاون من خالل
المساهمة في فتح المجتمع المصري على المستقبل الجديد ،ذلك ان المجتمع المصري ال يزال مجتمعا ً هرميّا ً تسيطرعليه
النخبة ،وان عملية تعزيز دور بعض القطاعات مثل وسائل اإلعالم والصحافة والتي أًهملت لفترة طويلة مهم جدا ً في عملية
التحول .وأشار شلمبرجير إلى اساسيات السياسة الخارجية األلمانية ،والتي تقوم على االلتزام ،حيث ان المشاركة تحتاج إلى
ّ
تعاون طويل أالمد ،وهي الطريق الصحيح لنجاح المشروعات المشتركة على الرغم من مواجهة بعض المشاكل المالية
احياناً.
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األستاذة الدكتورة هبة هللا فتحي ،أستاذة األدب األلماني الحديث في جامعة القاهرة ،ألقت الضوء على عالقات التعاون بين
مصر وألمانيا في العقد الماضي .وأشارت الى الوضع االيجابي لهذا التعاون في ضوء البرامج الجديدة وتركيزها على
المجتماعات والعلوم االجتماعية ،وخاصةً المساهمة في انشاء شبكة إقليمية من الجامعات المصرية مع العالم العربي ،والتي
كانت إلى وقت قريب شبه معدومة ،وهو األمر الذي تراه االستاذه مفترق طرق مهم .فضالً عن ذلك فهي تهدف إلى تحقيق
نهج عملي حقيقي من خالل ربط التعليم بسوق العمل ،ومن االمثلة على ذلك مشروع التعاون مع جامعة اليبزغ لتدريب
المعلمين .وتحدثت االستاذة فتحي حول الصعوبات القائمة ،وأشارت إلى أن نظام التعليم العالي المصري نظام مركزي جداً،
ويعاني من ضعف في الجودة التعليمية .وأوضحت أن التعاون بين االطراف يجب أن يكون بين طرفين متكافئين .وأن
التعاون ال يشمل فقط المسائل المالية ،بل يجب ان يشمل المضمون".العمل مع الجمهور" يجب أن يستمر ويتخطى المراحل
الصعبة ،لذلك فأن "االستثمار سيؤتي ثماره على المدى الطويل" ،وليس أقلٌّها في ضوء االنتخابات المقبلة .وأشارت إلى ان
العودة إلى ظروف عهد مبارك يجعل من التقدم شيء ال يذكر.
وصف الدكتور أنيس بن عمر ،منسّق مجموعة األبحاث األلمانية التونسية "تونس في المرحلة االنتقالية" في جامعة قرطاج،
العالقات ألمانية التونسية بالقوية والشراكة طويلة األمد ،إذ ان العالقات االكاديمية تقدمت في خطوات ثابتة وبشكل متعمق
منذ عام .9922
يهدف المشروع عملية التحول العلمي التونسي والذي تشارك فيه سبعة جامعات تونسية وجامعتين ألمانية والعديد من
العلماء الشباب ،والذي يمكن أن ينظر إليه كمثل ناجح ،من خالل المساعدة على بناء مراكز البحوث ،وإنشاء ثقافة الحوار
الفكري والتحول الديمقراطي وتحديث بنية التعليم العالي .وختم بن عمر كلمته "التفكير المستنير هو أمر حاسم في هذه
األوقات".
أكد المتحدثون في هذا اللّقاء على أهمية الشراكة وأشاروا على أنه "طالما هناك شركاء ،يجب أن تستمر هذه الشراكة".
وأشاروا إلى العمل على تعميق الشراكة في المستقبل ،من خالل تطوير البرامج المشتركة عبر برامج دراسية مزدوجة
وبرنامج التطوير بعد التخرج .وفي نهاية اللقاء فُتح الباب للحوار والنقاش مع الحضور الكرام.

29.04.2014
جمعية الصداقة العربية األلمانية تطلق إجتماعات دورية للطلبة األلمان والعرب
برلين
ن ّ
ظمت جمعية الصداقة العربية األلمانية في  90ابريل  9922لقائها االول
للطلبة االلمان والعرب في مقر الجمعية في برلين ،والذي يهدف إلى بناء شبكات
تواصل وفتح آفاقا ً جديدة أمام الطلبة الخرجين والطلبة الجامعيين من االلمان
والعرب .فقد ارتأت جمعية الصداقة العربية األلمانية من اآلن فصاعدا عقد
اجتماعا ً دوريا ً للشباب الطالب والخريجين من جميع المجاالت األكاديمية
وبشكل متواصل كل شهرين .شارك في هذا االجتماع حوالي  09طالبا ً من
الخريجين وطالب الدراسات العليا من جامعات وتخصصات مختلفة حيث ان
بعضهم حضروا إلى برلين من مناطق بعيدة مثل كوتبوس أو ماربورغ.
السيد يورغن شتلتسر المدير التنفيذي لجمعية الصداقة العربية األلمانية وصاحب فكرة عقد هذه اللقاءات ر ّحب بالضيوف
الكرام وقدّم فكرة المشروع والغاية واالهداف المرجوة منه ،وأعرب عن سعادته للقبول الشديد لهذه الفكرة وعقد االجتماع
بشكل منتظم للطالب األلمان والعرب .بدوره قدّم االستاذ الدكتور أودو شتاينباخ من كلية همبولت فيدرينا للحكمة نظرة في
العالقات األلمانية واألوروبية العربية ،وعبّر عن تفاؤله بالعالقات االوربية العربية والتعاون الوثيق بين أوروبا وجيرانها
العرب وبشكل خاص جيل الشباب والذي ينظر اليه بمثابة االمل للمنطقة بأسرها والعالقات الودية المستقبلية .تبع ذلك
مناقشة حية مع الضيوف الشباب من ألمانيا والعالم العربي.
ونظرا ً ألهمية دور الشباب والطلبة في هذا الحوار وهذه اللقاءات وفي وضع االساس لها ،قام االستاذ الدكتور ماتياس فايتر
استاذ الشرف للتنمية الدولية ،والذي يعمل منذ فترة طويلة في مجال التبادل التعليمي األلماني العربي ،وعمل على تنظيم هذا
االجتماع بالحوار والنقاش مع الحضور وبجمع االقتراحات واآلراء من الطلبة من أجل وضع أفضل األطر الزمنية
والمكانية لمو اضيع اللقاءات القادمة والتي سوف تتم في مقر الجمعية حيث سيتم اللقاء مع مجموعة من الخبراء
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والمختصصين لإلطالع على الموضوعات التي تهم الشباب والطلبة ،كما تم تقديم مقترحات للقيام بجوالت ميدانية مشتركة
أو بشكل مستقل لتطوير العروض في مجموعات العمل.
بعد اختتام الف عاليات الرسمية لهذا اللقاء استطاع الحضور واثناء االستمتاع ببعض الماكوالت الشرقية والحلويات من تبادل
االفكار وبناء الصدقات وشبكات المعرفة واالتفاق على القيام بمشروعات مشتركة .هذا اللقاء والذي استمر لمدة أربع
ساعات لقى ترحيب واستحسان من الحضور الكرام ،وأعرب الحضور عن رغبتهم في استمرار هذه اللقاءات للشباب
االلماني والعربي.

13.-27.04.2014
"تجربة فريدة من نوعها" جمعية الصداقة العربية األلمانية تنظم أول تبادل طالبي ألماني إماراتي
أبو ظبي
تروي امينة هوبي بشيء من االندهاش والتعجب رحلتها وتجربتها في ابوظبي
وشروق الشمس في تلك المنطقة والذي يشبة الحلم .الطالبة امينة والبالغة 21
عاما أمضت أسبوعين في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،ضمن مجموعة
مكونة من  22من الطالب  -معظمهم من برلين  ،فضالً عن البعض من
ساكسونيا السفلى و بافاريا.
من خالل هذه الزيارة يبدء البرنامج الرائد لجمعية الصداقة العربية
األلمانية تبدء برنامجها لتبادل الطلبة العرب وااللمان مع المدرسة الدولية
األلمانية في أبوظبي ( .)GISADكانت امنية والتي تدرس في احد المدرسة ثانوية في ميونيخ في انتظر استقبال حافل ودية
للغاية من قبل العائلة المستضيفة (عائلة) شريف والبالغ من العمر  20عاما .معا ً زارت امنية مسجد الشيخ زايد (ثالث أكبر
مسجد في العالم) وأسواق التوابل التقليدية والتمور حيث االجواء الشرقية االصلية المليه بعبق الماضي الرائع .وتصف امنية
بأعجب شديد زيارتها إلى ياس وترورلد الحديقة المائية العمالقة في وسط الصحراء ،ورحالت التسوق إلى المراكز
الحديثة ،فيما كانت الجولة في الصحراء االمارتية لمدة يومين قمة الروعة واالثارة في هذه الزيارة.
بدأت فكرة مشروع التبادل الطالبي األلماني اإلماراتي من قبل الرئيس التنفيذي لجمعية الصداقة العربية األلمانية يورغن
شتلتسر ،السفير السابق لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،وبالتعاون الوثيق مع جيرالد ميبس ،مدير المدرسة الدولية األلمانية
في أبوظبي قبل نحو عام .وعلى الرغم من أن المدارس األلمانية في مختلفة جميع مناطق العالم تقوم ببناء برامج تبدل
عالقات لتبادل الطالبي على المدى الطويل ،اال ان هذه البرامج في الدول العربية مازالت متوضعه او قليلة نسبياً .ومن
المدرسة األلمانية في أبو ظبي ،والتي يزورها إلى جانب األلمان واإلماراتيين طلبة من الدول العربية األخرى ،يمكن ان
تكون شريكا ً يوفر أفضل الظروف لمثل النجاح هذا المشروع .اثناء عطلة عيد الفصح في برلين من  21إلى  92أبريل
 9922سافرت مجموعة الطالب األلمان األولى إلى أبوظبي ،فيما سيقوم الطلبة من المدرسة األلمانية بزيارة المانيا في
شهر أغسطس.
بعد ثماني ساعات من الطيران والتوقف في مطار فرانكفورت ،كان في استقبال الطالب في مطار ابو ظبي األسر المضيفة
للطلبة االلمان في دولة اإلمارات العربية المتحدة .فيما كان لحديث الطلبة في المدرسة األلمانية باللغة االلمانية دورا ً في
تسهيل التواصل مع االجواء العامة اثناء هذه الزيارة .وقد قضى الطلبة االسبوع الثاني من الزيارة بين افراد األسر المضيفة
وفي الرحالت ،بما في ذلك زيارة متاحف الشارقة ،وهي احد اإلمارت المجاورة ألبوظبي.
يصف كريستوف كارسيناك -لكومت ( 25عاما) والذي يزور مدرسة داخلية في تورينغن ،الرحلة والتي استمرة لمدة يومين
إلى الصحراء االمارتية والتي تعد جزءاً من صحراء الربع الخالي ،والتي تغطي حوالي ثلثي شبه الجزيرة العربية بحماس،
حيث قال ان "قيادة سيارة جيب عبر هذا االمتداد غير المحدودة شيا ًء مثيرا" .قضى الليل تحت سماء مفتوحة في معسكر
صحراوي .والتزلج على اللواح التزلج على الثلج على الرمال كانت تجربة غير عادية .كما ابد أعجبه الشديد وانبهارهي من
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اسليب التعلم في المدرسة االلمانية حيث اللواح التعليمية الذكية وقال "الطباشير على سبيل المثال ،وليست موجودة على
اإلطالق".
تقول ايليني يغل البالغ من العمر  25عاما من برلين حول زيارتها ان "تجربة الحياة اليومية مع األسرة كانت تجربة خاصة
جدا .وشعور مريح جدا" .فارق السن بين ايليني ومروة من العائلة المضيفة لم يكن عاق في عملية التبادل الثقافي .األجواء
المدرسية المريحة جعلت الطالبة تفكر في قضاء نصف عام دراسي في المدرسة " -المدرسة ،كان متعة جداً" وقد ا ُحتفل
بعيد ميالد ايليني الخامس عشر بين الكثبان الرملية والسماء الصافية خالل الجولة الصحراوية – وكانت تجربة خاصة جدا
ونادرة جدا وبشكل غير متوقع تماما "تجربة فريدة من نوعها" .ومن خالل األم المضيفة لها ،وهي طبيبة في المستشفى
محلية ،استطاعت أن تشهد والدة صبي صغير .التواصل مع العائلة والطلبة ترغب ايليني بتعميقة واالستمرار به.
على الرغم من أن زيارة الطلبة من االما رات ما تزال ضمن البرنامج في شهر اغسطس ،اال ان النتائج االولية لزيارة التي
قام بها الطلبة االلمان إلى االمارات كانت ناجحة وتشير إلى اهمية مثل هذه البرامج في تعميق التواصل بين الثقافات وتميق
الحوار ودعم العالقات والصداقات على المدى الطويل وتطويرها بين الدول ،لذا فان جمعية الصداقة العربية األلمانية سوف
تستمر في البرنامج وتدعيمه.
16.05.2014
نقل المعرفة األلمانية العربية  -جمعية الصداقة العربية األلمانية في المعرض االوربي العربي للمهن والتعليم
)(KUBRI
ميونيخ
في روايته الشهيرة ثالثية القاهرة يقدم الكاتب المصري الحائز على جائزة نوبل
نجيب محفوظ ،نجل التاجر كمال ،والذي يحول أن يصبح معلم ذلك العمل الذي
ألن يكسبه اال السخرية واالستهزاء .وعلى الرغم من مرور نصف قرن من
ذلك ماتزال تلك المهنة تعاني من االهمال وعدم تقيم اهمية التعليم والتربية
والتدريب وهي المشكلة التي تعاني منها العديد من الدول العربية ،حيث اليكفي
راتب المعلم للرعاية االساسية االولية.
ويشكل االطفال والشباب االغلبية العظمى من ضحايا هذه المشكلة وبالتالي مستقبل بلدانهم .كيف يمكن أن يكون أللمانيا
دورا ً داعما ً عبر مؤسساتها ،ونظامها التعليمي المتقدم للعقود؟ وما هو المطلوب من الجانب العربي؟ نوقشت هذه القضايا
خالل حلقة النقاش لجمعية الصداقة العربية األلمانية "نقل المعرفة األلمانية العربية " في إطارالمعرض األوروبي العربي
المهني التعليم والذي عقد في  20مايو  9922في في جامعة ميونيخ التقنية ،وقد أديرت هذه الحلقة من قبل عضو مجلس
الجمعية األستاذ الدكتور ماتياس فيتر ،فضالً على ذلك تم االطالع على المشروعات القائمة بهذا الخصوص.
غودرون أورت ،رئيس جمعية الصداقة االلمانية اليمنية الجديد ،والذي يشرف منذ مدة طويلة على برنامج التعليم في
المدارس االبتدائية والثانوية في صنعاء ،أشار ف ي حديثه إلى أن طريق الحصول على التعليم هي واحدة ولكن كيف
يمكن الحفاظ عليه ،وفرض معايير الجودة على المدى الطويل؟ هذه واحدة من القضايا األكثر إلحاحا ً في هذا المجال .فقبل
كل شيء فإن معرفة قيمة التعليم والتدريب ما تزال محدودة ولم تصل الى المرحلة التي يجب ان تكون عليها في كثير من
االماكن لمعرفة اهميتها في قطاع التعليم الشامل .فباإلضافة إلى المهارات األساسية للقراءة والكتابة والحساب " -والتي
سوف نكون سعداء جدا ً إذا ما تمكنا من التغلب على الصعوبات فيه"  -كان ال بد من بذل جهود خاصة في مجال تقدم
ومعالجة النص والمعلومة وبالتالي كان هناك حاجة لتعزيز تدريب المعلمين لنقل المهارات التعليمية إلى الفئات المستهدفة.
وذكر أورت ان الصراعات وعدم االستقرار الحكومي والتمييز بين الجنسين ،والتركيبة العرقية غير المتجانسة من أهم
العوامل التي تهدد بشكل مستمر السياسة التعليمة.
من الجانب االقتصادي أكد الدكتور جان غسان الفرا ،مدير المبيعات في شركة سيمنس للطاقة ،احتياجات المستثمرين إلى
الكفاءات المؤهلة والتي تكون على معرفة واطالع بالدين والثقافة حتى تتمكن من إجرء حوار وناقش على ذات
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المستوى .وتحدث الدكتور جان عن تجربة شركة سيمنس باعتبارها أحد مراكز
التدريب ،وهي شركة تنظر إلى أهمية التدريب والتاهيل في ميدان
العمل ،كمثال على ذلك أشار إلى أنشطة شركة سيمنز في مدينة النجف
العراقية ،حيث تشارك الشركة في مشاريع إعادة اإلعمار مع الشركاء
المحليين منذ أربع سنوات ،اال أن هناك عيب واضح في انعدام فرص التدريب
المستمر والمشترك.
تحدث الدكتور تراوجوت شوفتهالر ،مدير التعليم والتدريب في الجمعية
االلمانية للتعاون الدولي في المملكة العربية السعودية ،عن سياسة" السعودة "التي يمكن أن تفهم على أنها تعبير عن إعادة
التفكير االجتماعي .فقد عملت الحكومة على مضاعفة ميزانية قطاع التعليم أربع مرات في السنوات األخيرة .باإلضافة إلى
ذلك ،يالحظ ازداد دور القطاع الخاص في هذا الميدان مما يشير إلى ان عجلة القيادة بيد االقتصاد ،حيث يعمل بشكل
مالحظ على حل احد اهم المشكل وهي ضعف مهارات اللغة اإلنجليزية ،وخاصة في المجال المهني ،ولكن ينتظر إلى
التغلب على هذه المشكلة ومعالجتها في المستقبل.
كمؤسسة وسيطة" ،متحدثه ،ومصممة ،وحلقة ربط قدّم همام زين العابدين دور جمعية المهندسين األلمان ) (VDIفي
المنطقة العربية .ال سيما في ضوء اعتبار منطقة الخليج أحد المناطق المستهدفة ضمن مشاريع المؤسسة حيث تسعى إلى
جلب المشاريع في مجال الطاقات المتجددة وحماية البيئة ،واشراك المزيد من النساء في سوق العمل ودعم برامج
المستثمرين وتشجيع التبادل الثقافي .وفي المانيا تعمل المؤسسة على رعاية ودعم المهندسين العرب.
أما جمعية االكاديميين التونسية تسعى إلى دعم رعاية االندماج بشكل مكثف ،وهو ما تناولته ممثلة الجمعية هيفا باجي من
خالل الحديث عن نظم التعليم التونسي والذي يتطور بشكل إيجابي إلى حد كبير ،ولكن يحتاج إلى ربط أعمق بين الجانب
النظرية والعملي .وتعمل الجمعية على تسهيل بدء الحياة اليومية لالكاديميين التونسيين في ألمانيا ،على سبيل المثال ،من
خالل انشاء برامج التوجيه ،وقاعدة معلومات لتحسين الوصول إلى السوق العمل التونسي -االلماني.
للتغلب على مشكلة عدم وجود قاموس موحد للمصطلحات الفنية والعلمية في اللغة العربية يقدم
مشروع  ARABTERMالمعجم التقني والذي يعتبره البعض مشروع القرن .منسق المشروع قيدو تسبيش قدّم هذا
المشروع والذي يعمل على بناءه الجمعية االلمانية للتعاون الدولي والذي يهدف إلى المساهمة في دعم عمل المؤسسات في
الدول العربية وتسهيل على الشركات المستثمرة من خالل توفر االنترنت للتطبيق بشكل مرن في ميدان العمل.االختالف
والتنوع في االنظمة االقتصادية والتعلمية في العالم العربي تجعل من الصعب وضع اطار محدد لذلك .وعلى الرغم من
التراجع وال سيما في قطاع التعليم ،اال إن المشاريع المقدمة تعطيانطباعات حولها تشير إلى اإلمكانات الهائلة التي يمكن ان
تستخدم في المستقبل.
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17. - 23.05.2014
طلبة برامج الماجستير األلماني  -العربي في ضيافة جمعية الصداقة العربية األلمانية
برلين
استضافت جمعية الصداقة العربية األلمانية في مقر عملها في برلين ،وكما هو
الحال في السنوات السابقة طلبة برامج الماجستير األلماني  -العربي التابع
للمؤسسة األلمانية للتبادل األكاديمي ) (DAADوالجمعية األلمانية للتعاون
الدولي ) (GIZضمن حلقة عمل برلين لعام .9922
خالل هذا اللقاء السنوي لحقلة العمل والذي يستمر لمدة اسبوع يلتقي طلبة وأساتذة
برامج الماجستير األلماني  -العربي الخمسة :اإلدارة المتكاملة للموارد المائية
) ،(IWRMالطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة ) ،(REMENAإدارة التعليم الدولي ) ،(IMENAاقتصاديات الشرق
األوسط ) ،(EMEAوالعمران المتكامل والتصميم ) (IUSDفي برلين ِل ُمعايشة واالطالع على الحياة السياسية ال ُحكومية
والنظام البرلماني األلماني.
في الفترة من  22إلى  91مايو  ،9922استطع حوالي 299طالب ألماني وعربي وضمن حلقة العمل والتي كانت تحت
عنوان "التعاون األلماني العربي في التنمية واالقتصاد والثقافة والسياسة" ومن خالل مجموعات عمل صغيرة مناقشة هذه
العناصر مع ممثلين عن القطاعات السياسية ،واالقتصادية والتجارية ،والتعاون اإلنمائي والثقافة من اجل الحصول على
نظرة ثاقبة في هذه الميادين .وكما هو الحال في العام الماضي تم تنظيم ندوة حقلة عمل برلين لهذا العام من قبل أعضاء
المجلس االستشاري لجمعية الصداقة العربية األلمانية الدكتور ماتياس فيتر (جامعة هومبولت برلين) واألستاذ الدكتور
كالوس بيتر هازه (جامعة برلين الحرة).
في  99مايو استقبل المدير التنفيذي لجمعية الصداقة العربية األلمانية الدكتور يورغن شتلتسر مجموعة العمل في مقر
الجمعية في برلين وعرض جنبا إلى جنب مع العاملين في القطاعات المختلفة في الجمعية عمل جمعية الصداقة العربية
األلمانية.
في األمسية التالية عُقد اللقاء البرلماني السنوي لبرامج الماجستير األلماني  -العربي بالتعاون مع سلسلة ناقشات جمعية
الصداقة العربية األلمانية ومؤسسة التبادل األكاديمي األلمانية شراكة التحول ،حيث اجتذب هذا اللقاء ما يزيد عن 999
ضيف.
21.05.2014
سلسلة ناقشات جمعية الصداقة العربية األلمانية ومؤسسة التبادل األكاديمي األلمانية حول الجامعات وسوق العمل
برلين
اجتذب اللقاء الثاني لسلسلة ناقشات جمعية الصداقة العربية األلمانية ومؤسسة
التبادل األكاديمي األلمانية الجديدة الجامعات وبناء المجتمع ،والذي عُقد في 92
مايو عدد غفير من الحضور .وعلى الرغم من االجواء الصيفية الحارة فقد حضر
هذا اللقاء والذي عُقد في قاعة ليبنيتس في أكاديمية برلين براندنبورغ للعلوم في
جيندارماركت في برلين ما يزيد على  999ضيف .وقد جاء هذا اللقاء ضمن
األمسية البرلمانية لبرامج الماجستير األلماني -العربي التابع للمؤسسة األلمانية
للتبادل األكاديمي ) (DAADوالجمعية األلمانية للتعاون الدولي ) ،(GIZوالذي تعمل جعمية الصداقة العربية األلمانية في
تنظيمه واستضافته منذ عدة سنوات.
بعد الكلمات الترحيبية من السيد أولريش قروثس نائب السكرتير العام للمؤسسة األلمانية للتبادل األكاديمي األلمانية،
واألستاذ الدكتور ماتياس فيتر عضو مجلس اإلدارة في جمعية الصداقة العربية األلمانية ،تحدث سعادة النائب الكسندر
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رضوان ،عضو البرلمان األلماني وعضو جمعية الصداقة العربية األلمانية لعدة سنوات حول الموضوع الرئيس لهذا اللقاء،
حيث شدد في حديثه على ال حاجة إلى التغيرات االقتصادية في الدول العربية ،وتعزيز ومكافأة االبتكار وروح المبادرة وهو
االمر المطلوب اكثر من السابق.
بعد ذلك بدأ حوار الخبراء المدعوين تحت إشراف باتريك ليوشنير (من أكاديمي الدويشه فيله) لمناقشة سؤال اللقاء والذي
كان :من هم خريجي الجامعات الذي يحتاج اليهم االقتصاد العربي؟
ضم فريق الخبراء لهذه األمسية العديد من الضيوف والعلماء من مختلف التخصصات واإلدارات ،أذ ضم فريق الحوار
األستاذ حسام الدين الدقاق ،عضو فريق العمل لبرنامج الماجستير األلماني -العربي "التغيير االقتصادي في العالم العربي"،
األستاذ الدكتور بيرند فرياسليبن ،مدير المشروع األلماني  -العربي "تعزيز روح المبادرة لالبتكارات العلمية في مجال
تكنولوجيا المعلومات" من جامعة فيليبس ماربورغ ،األستاذة الدكتورة ألفه كانون ،مديرة مشروع "صفاقس-كيمنتس:
التعاون في التعليم العالي للهندسة" في جامعة كيمنتس للتكنولوجيا؛ السيد أحمد مرعي ،رئيس فرع تاف (( )TÜVهيئة
الرقابة التقنية) في شما ِل مصر ،وبياتي شنايدر  -كوفاتس ،مديرة مكتب مؤسسة التبادل األكاديمي األلمانية في تونس،
وهيلدغارد فوقلمان مديرة مشروع الجمعية األلمانية للتعاون الدولي في تونس "التدريب المهني وتعزيز توظيف الشباب".
كانت معضلة أسواق العمل العربية محور النقاش الرئيس لهذه األمسية ،حيث تشاهد األسواق العربية تدريب وتخريج طلبة
في تخصصات مختلفة ال تتناسب مع متطلبات سوق العمل او االقتصاد؛ لذا قام خبراء اللقاء والذي يعملون في بلدان
مختلفة ،بمناقشة االختالفات والتشابهات لهذه المعضلة واالقتراحات إليجاد ُحلول فعالة لها.
الحوار من خالل ارسال األسئلة والتعليقات عبر موقع التواصل
كانت الفرصة متاحة اثناء المناقشات للجمهور للمشاركة في ِ
االجتماعي 'تويتر' إلى مدير النقاش السيد باتريك ،حيث يتم أدرجها في المناقشة .باإلضافة إلى ذلك ،كان هناك حوار ونقاش
مطول بين متحديثين األمسية والحضور والذي اظهر الحماس واستمر لمدة طويلة ،تبعه مناقشات وأحاديث مختلفة بين
الحضور والضيوف الكرام اثناء تناول بعض األطعمة واألشربة (البوفيه) والذي خلق أمسية مثيرة ورائعة.
التحول
يمكن االطالع على تقرير مفصل حول مناقشات األمسية في صفحة مؤسسة التبادل األكاديمي األلمانية شراكات
ّ
على االنترنت.

10.06.2014
نجاح باهر لدورة اللغة العربية الجديدة في جمعية الصداقة العربية األلمانية
برلين
لم يكن الربيع العربي المحطة الزمنية االولى التي شهدت فيها اللغة العربية
اهتماما ً متزايدا ً لتعلمها ولكن اهميتها ازدادت والسيما للتبادل بين اوربا
وجيرانها العرب .ان معرفة اللغة العربية يفتح آفاقا جديدة من الفهم والسيما في
مجاالت السياسة واالقتصاد والثقافة والعلوم ،ولتسهيل هذا التبادل ،تقيم جمعية
الصداقة العربية األلمانية ألعضائها والجهات المهتمة األخرى منذ مارس
 9922دورات في اللغة العربية للمبتدئين في مجموعة صغيرة في مقر عملها
في برلين .
اختتمت األسبوع الماضي الدورة االولى للغة العربية في جمعية الصداقة العربية األلمانية ،والتي شملت على  29دروس
لمدة  09دقيقة لكل منها .ومنذ االعالن عن هذه الدوارت وقبل بدايتها كانت الرغبة واالستجابة لدى المهتمين بتعلم اللغة
العربية كبيرة ونظرا ً لالقبال الكبير قررت الجمعية اقامت مجموعات مختلفة لتلبية كافة المتطلبات والرغبات .يشترك منذ
منتصف مارس  99 ،9922مشترك – من فئات مختلفة يمثلون الطالب والمهتمين بالقطاع الثقافي واالقتصادي ،ومن
اعمار مختلفة من  20إلى  02عاما – في دورة اللغة العربية في مقر جمعية الصداقة العربية األلمانية لتعلم القراءة والكتابة
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واألبجدية العربية ومبادئ النحو اللغوي .وقد ارتقى مستوى المشاركون اللغوي حتى تمكنوا في نهاية الدورة إلى اجراء اول
حوار باللغة العربية.
مع نهاية دورة اللغة العربية لجمعية الصداقة العربية األلمانية االولى للمبتدئين تشير المعطيات المختلفة إلى نجاحها ،إذ
اجمع المشاركون على تعلمهم المهارات االساسية في اللغة العربية من خالل العمل االيجابي الذي قدمته ُمدرسة الدورة
سيموني بريتز.
تقدم ُمدرسة الدورة سيموني بريتز لغة الدورة التي توصف بصعوبتها بالكثير من السالسة والعاطفة والحماس ،وعلى
الرغم من االستفسارات المتعددة تبقى ال ُمدرسة القائمة على الدورة تتمتع بالحماس وااليجابية .من جانبها اعربت السيدة
بيتينا كيلر عضو الجمعية عن انبهارها بالدورة والنتائج التي حصلت عليها منها ،إذ اشارت إلى بعض من النتائج الهامة
واضافة" :في منتصف شهر مارس ،كان لقائنا االول مع الحروف العربية واليوم في نهاية شهر مايو ،نحن قادرون بالفعل
على قراءة بعض الكلمات العربية أو حتى الحديث على األقل"
مشاركة اخرى في الدورة عبَّرت عن رأيها وانطباعها االيجابي حول الدورة واردفت بالقول "كانت اجواء الدورة رائعة
ومشوقة من خالل خبرة ال ُمدرسة وتعاطيها مع مختلف معطيات الدورة بمستوياتها المختلفة".
المدرسة سيموني بريتز وهي متخصصة ومهتمة باللغة العربية والدراسات اإلسالمية ،وتعمل منذ سنوات في مجال اللغة
العربية لدى افراد ومؤسسات مختلفة .فضالً عن ذلك ،عملت كمترجمة ومحررة لناشرين ومجالت وشركات مختلفة وبشكل
متخصص في مجال اللغة األلمانية  -العربية.
30.06.2014
اإلجتماع الدوري الثاني للطلبة األلمان والعرب "بناء المنظمات غير حكومية
برلين
ن ّ
ظمت جمعية الصداقة العربية األلمانية في  19يونيو  9922لقائها الثاني للطلبة
االلمان والعرب في مقر الجمعية في برلين والذي تميز بالمشاركة والنشاط الفاعل.
قبل ذلك كانت الجمعية قد وضعت على صفحة التواصل االجتماعي الفيس بوك
ثالث موضوعات مختلفة ليتم التصويت عليها لتكون موضوع االجتماع القادم،
وفي نهاية التصويت عبر اإلنترنت تم اختيار موضوع "بناء المنظمات غير
الحكومية" ليكون موضوع ورشة العمل .خالل هذا اللقاء تحدث اعضاء منظمة
22كم الغير حكومية حول خبرتهم وتجربتهم في العمل غير الحكومي ومناقشة امكانية العمل وتنفيذه .عند غروب الشمس
دعي الحضور إلى لإلفطار معا ً واغتنام الليالي الرمضانيه.
تحدثت الدكتورة أنجا جبل مديرة العالقات العامة وبرنامج 22كم والسيدة هيلينا بورقروفا  ،موظفة برنامج التدريب ،حول
عمل المنظمة وقدمتا إلى ضيوف اللقاء قصة نجاح المنظمة الغير حكومية وكشفتا أيضا ما يدور احيانا ً "وراء الكواليس".
تهدف المنظمة من خالل عملها الى تعميق وتبادل الحوار الثقافي والتعاون بين أوروبا وشمال أفريقيا  /الشرق األوسط .وقد
تحدثت السيدتان بصوت يملؤه الحنين حول خطوات عمل المنظمة وحول قصص النجاح والعقبات األولية التي واجهت
ا لمنظمة ،وكيف اصبح التعلم بالممارسة شعار المنظمة .وخالل النقاش اجابت السيدتان على االسئلة بكل صراحة وتحدثتا
حول النجاحات واالخفاقات في المشروعات والصعوبات والتحديات والتي ينتج عن خبرة تساهم في انجاح المشروعات
المستقبلية والتي تهدف إلى عدم الربحية .كما تلعب الصدف بعض االحيان دورا ً في اتخاذ القرار وتهيء فرص المكانيات
جديدة ،لكن يجب العمل بجد وعدم التخلي عن تلك المشروعات .حضر هذا اللقاء ما يزيد عن  19طالب وخريج استمعو إلى
حديث الدكتورة أنجا جبل والسيدة هيلينا بورقروفا.
ّ
وخالقة تناول المشاركون في هذا اللقاء العديد من المحاور التي تهدف إلى وضع االسس الصحيحة النشاء
في اجواء مثالية
وعمل منظمة غير حكومية ،فبعد المناقشات المختلفة التي دارت بين الحضور حول العديد من االفكار وطريقة تنفيذها،
تمكن الحضور من تحديد مجموعات العمل ذات االفكار المتشابه ،إذ انضمت كل مجموعة إلى االفكار التي طرحتها.
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تداول الحضور العديد من االفكار الحماسية والبناءة والتي تهدف الى خدمة المجتمع المحلي مثل مركز "االعتماد على
الذات" في ليبيا ،أو ملعب رياضي في وسط القاهرة المزدحمة أو "البيت العربي" في برلين أو حتى منصة للتبادل بين
الفنانين العرب واأللمان :كانت تلك االفكار يملؤها الحماس والحس بروح العطاء.
بحلول الساعة  21:39كان الحضور على موعد مع غروب الشمس وهو الوقت الذي يشير إلى موعد االفطار في رمضان.
لذا كان الحضور على موعد مع االفطار الرمضاني الذي اعُد لهذه المناسبة ،خالل هذا االفطار اتيحت الفرصة للحضور
لتبادل االفكار واالراء وتبادل األرقام وعناوين البريد اإللكتروني ،بُغية اللقاء واالستمرار في بعض االفكار وجعلها شي ُء
مملوساً .اثناء ذلك كانت تدور في الجانب االخر من العالم احداث مباراة لكرة القدم بين ألمانيا والجزائر ضمن كأس العالم
والتي عرضت في غيمار هذا اللقاء .تهدف هذه اللقاءات إلى بناء شبكات تواصل وفتح آفاقا ً جديدة أمام الطلبة الخريجين
والطلبة الجامعيين من االلمان والعرب ،وهو ما اثبته االجتماع الثاني لالجتماعات الدورية لجمعية الصداقة العربية
األلمانية.
19. – 28.08.2014
برنامج التبادل الطالبي لجمعية الصداقة العربية األلمانية في برلين
برلين
ا ُختتم يوم السبت الموافق  19أغسطس أسبوعان مذهالن من برنامج التبادل
الطالبي األول والذي نظمته جمعية الصداقة العربية األلمانية بعودة الطلبة
اإلماراتيين إلى أبوظبي ،والذين كانوا قد بدأوا زيارتهم إلى ألمانيا واستمرت
من  22إلى  19أغسطس  ،9922وضمت سبعة طالب من المدرسة األلمانية
الدولية في أبو ظبي ( )GISADضمن برنامج التبادل الطالبي األلماني
اإلمارتي وكجزء من برنامج الزيارات المتبادل بين برلين وابو ظبي .وقبل ذلك
كانت مجموعة من الطلبة قد زارت مدينة ميونخ ما بين  99يونيو  2 -أغسطس عام  .9922في  91أغسطس  9922اقُيم
حفل الختام لهذه الزيارة من خالل أمسية الشواء والتي عبر خاللها الرئيس التنفيذي للجمعية يورغن ستيلتزر عن سعادته
بهذه المبادرة وإلى النجاح الذي حققته ودور هذا البرنامج في خلق آفاق مستقبلية مشرقة للتبادل الثقافي بين ألمانيا والعالم
العربي.
يوم جميل وشيق من اواخر ايام الصيف ،الخميس  91من أغسطس ،كانت درجة الحرارة ثالثة وعشرين درجة
في ٍ
والشمس تتجه إلى الغروب اقُيم الحفل الختامي لبرنامج الزيارة األلى لتبادل الطالب اإلماراتي األلماني .على ضفاف القناة
الصناعية بين ضفة بول لينكي وضفة القناة الصناعية في الحديقة الخاصة لمؤسسة أطفال كروزبرج وشركة هيلوسينترس
إلقامة حفل الشواء الختامي لهذه األمسية ،حيث رافقت أصوات الموسيقى العالمية لفرقة انتيغرا اجواء هذه األمسية ،واتيحت
الفرصة للطلبة لزيادة معرفتهم بألمانيا وتعميق خبراتهم ،فقد كانت هذه الزيارة األلى لمعظم الطلبة اإلماراتيين إلى ألمانيا،
فيما هي الرحلة الخارجية األلى للبعض االخر.
من خالل حفل األستقبال الذي اقُيم في قاعة البيت األحمر من قبل رئيس المراسم ديتر لمال انطلق في  20آب ،برنامج
جمعية الصداقة العربية األلمانية للتبادل الطالبي والذي يستمر لمدة ثالثة أيام في برلين .واغتنم بعض الطلبة الفرصة خالل
حفل الغداء إللقاء نظرة على برلين من برج التلفزيون في منطقة ألكسندر بالتز ،تبع ذلك زيارة إلى المنطقة التاريخية في
مركز المدينة في منطقة نيكوالي .كما شملت الزيارة الكاتدرائية ومكتب المستشار ،في ختام اليوم تم زيارة البوندستاغ
والقاء نظرة خلف الكواليس في البرلمان األلماني.
بشكل عفوي قامت أمينة هوب بالحضور بشكل خاص من ميونيخ لحضور حفل الختام والذي اقيم في نهاية أغسطس،
وتشارك زميلها شريف كامل والذي كان قد قضيا من  99يوليو  2 -أغسطس أسبوعين ضمن برنامج التبادل الطالبي في
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بافاريا .خالل هذه الفترة تعرف كامل على جبال االلب والمناظر الطبيعية الخضراء التي تختلف عما عرفه في اإلمارات
العربية المتحدة وأشاركامل وامنية إلى اهمية التواصل وانهما سيبقيا على تواصل مستمر.
خالل زيارة الوفد الطالبي يوم االربعاء  99أغسطس إلى سفارة دولة اإلمارات العربية المتحدة تناول الطلبة التمر
والحلوى العربية والقهوة والتقاط صورة تذكارية مع سعادة السفير االمارتي ،واغتنمت الطالبة لوسي قورتلير البالغ من
العمر  20عاما ،وتزور مدرسة داخلية في تورينغن وتتعلم اللغة العربية هناك ،الفرصة للحديث مع سعادة السفير السيد
جمعة مبارك الجنيبي في لغته األم .بعد طعام الغداء في بوتسدام ،قام الطلبة بزيارة مناطق مختلفة من برلين ومن ضمنها
المتحف األلماني للتكنولوجيا ،والذي يضم اكثر من  259محطة علمية مختلفة في اإلضاءة ،والموسيقى والميكانيكا.
لإلطالع على الحقب التاريخية المختلفة في برلين قام الوفد الطالبي بزيارة المنطقة األولمبية ،إذاستطاع الطلبة اإلطالع
عن قرب على غرف تغيير المالبس والحلقة والملعب األولمبية .تبع ذلك زيارة منطقة فريتز التاريخية إذ عاش الملك
البروسي فريدريش الثاني في قلعة سانسوسي والتي استخدمها بوصفها المنزل الخاص به ،وافتتن الطلبة برؤية كيف كانت
الحياة اليومية للعائلة المالكة.
تصاب بالدهشة عندما تتحدث إلى الطلبة من المدرسة األلمانية الدولية في أبو ظبي ،إذ تتأكد ان لغتهم األلمانية متكاملة
وتقرب إلى اللغة االم .وتعد المدرسة األلمانية الدولية في أبو ظبي احد أهم المراكز التعليمية التي يمكن من خاللها تقديم
امتحان الشهادة المدرسية اإلبيتور .الطالبة هناء تحدثت عن الحياة اليومية في المدرسة وانها تتعلم األلمانية منذ الطفولة
ورياض االطفال ،ومنذ عام  9990يمكن للعائلة العربية ارسال ابنائهم إلى المدرسة ,وتشير هناء إلى ان الدروس في
المدرسة تشمل دروس حول التاريخ األ لماني واللغة األلمانية والحديث بين الطلبة باأللمانية كما يتم تدريس التاريخ بالعربية
للناطقين بها .ان البرنامج التعليمي لهذه المدرسة مطابق للبرنامج الدراسي في ألمانيا إذ يتم في ليوم األول من العام الدرسي
انتخاب المتحدث باسم الصف ووضع البرنامج الدراسي.
ضمن برنامج الزيارة لالسبوع الثاني قام الوفد الطالبي بزيارة احدى المدارس األلمانية لإلطالع على االجواء الطالبية في
المدارس األلمانية .احد اعضاء الوفد محمد زيدان والبالغ  22عاما من العمر ،والذي يتوقع انهائه للدراسة الثانوية في العام
المقبل من المدرسة الدولية ويرغب باكمال الدراسة في ألمانيا ،أشار إلى ان اعداد الطلبة في الصفوف هنا كبير واثناء
ابتسامته اردف قائالً "ولكن عموما ،فما يزال لدينا مرونة اكثر في التفاعل بين الطالب والمعلمين".
مع غروب الشمس لليوم الحفل الختامي لبرنامج الزيارة الطالبي في حديقة مؤسسة أطفال كروزبرج ،أكد الرئيس التنفيذي
للجمعية الدكتور ستيلتزر على النتيجة اإليجابية والنظرة المشرقة إلى المستقبل لهذا البرنامج ،وأشارإلى
اهمية تدعيم برنامج اللغة العربية الذي تقيمه جمعية الصداقة العربية األلمانية.
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اختتام سلسلة محاضرات الهيئة األلمانية للتبادل األكاديمي وجمعية الصداقة العربية األلمانية
برلين
يُعد المجتمع المدني النابض بالحياة عنصرا ً اساسيا ً ال غنى عنه في النظام
الديمقراطي الفعال الذي يضمن العدالة والمشاركة السياسية .تعمل هيئة التبادل
األكاديمي األلمانية ضمن برنامج شراكة التحول األلماني-العربي منذ بدء
األحتجاجات في عام  ،9922وال سيما في مصر وتونس ،وكال البلدين تمر بفترة
ي
اضطراب سياسي واجتماعي حالياً .في مثل هذه األوقات من التغير االجتماع ّ
ي ،فأن الجامعة والمؤسسات التعليمية تلعب دورا ً رئيسيا ً ومؤثراً في
والسياس ّ
عملية التغيير واالصالح داخل المؤسسة التعليمية الجامعية الذي يساهم في تغيير الهيكل االجتماعي من خالل العديد من
الجوانب وتساهم الجامعة بشكل فعال فيه باعتبارها فضاء تجريبي للحوار والتعاون داخل المجتمع.
هذه الطروحات وغيرها كانت المحور الرئيسي للقاء الختامي لسلسلة محاضرات الهيئة األلمانية للتبادل العلمي وجمعية
الصداقة العربية األلمانية "الجامعات وبناء المجتمع شراكة التحول العربية األلمانية" والذي عُقد في  92سبتمبر  ،9922إذ
رحبت الدكتوره ريناته ديتريش ،رئيسة قسم شراكة التحول األلمانية العربية والحوار الثقافي التابعة للهيئة األلمانية للتبادل
العلمي والدكتور يورغن ستيلتزر المدير التنفيذي لجمعية الصداقة العربية األلمانية بالضيوف الكرام وأعربا عن سعادتهما
للنتائج األيجابية التي حققتها سلسلة المحاضرات والنقاشات ،بعد ذلك بدء الحوار الذي ادير من قبل مايكل لوديرس الخبير
في شؤون الشرق األوسط.
مدير مكتب الجنوب في الهيئة األلمانية للتبادل األكاديمي ومدير مكتب الهيئة بالقاهرة حتى يوليو  9922أشار أن إلى ان
التنمية السياسية واالجتماعية في مصر شهدت في السنوات األخيرة بعض التموجات ،وعلى الرغم من كل النكسات اال أن
المجتمع المدني ال يزال سليم ،كما ان األحداث في حالة تغير مستمر ،والتعليم الجامعي في كثير من األحيان ال يتناسب مع
متطلبات سوق العمل ،لذا تعمل الهيئة األلمانية للتبادل األكاديمي وضمن برنامج شراكة التحول مع شركائها وبشكل مباشر
للحوار والنقاش في جميع جوانب التخصصات األكاديمية ،وطرح األسئلة الناقدة.
تحدثت الدكتورة مارجريت لونينبورج من جامعة برلين الحرة حول مشروع "المساواة بين الجنسين في نظام التعليم العالي
المصري" والذي تشارك فيه أربع جامعات ،إذ اشارت إلى ان قضية المساواة بين الجنسين في الجامعات المصرية وألمانية
أحد اهم القضايا التي يتم التعاطي معها باساليب وطرق مختلفة ،وان التغيير والتقدم بهذا الخصوص يتم بشكل بطيء جدا ً
يكاد يشبه (السيرالحلزوني) ،لذا فأن الهيئة والمؤسسات االخرى بحاجة إلى طلبة ناشطين وفاعلين من اجل تحقيق االهداف
التي تسمو اليها .اال ان التقدم المرجو في السنوات القادمة يكاد يكون بعيد المنال.
أحد خريجي الهيئة األلمانية للتبادل األكاديمي الدكتورة حنان بدر المحاضرة في جامعة القاهرة قدمت نظرة خاصة في
وجهات نظر الشباب إلى التحوالت والمتغيرات ،إذ اشارت إلى أن ما يقرب من نصف الشعب المصري هو أصغر من 95
عاما ،وهو االمر الذي يوفر فرص هائلة لسوق العمل وفرصة هائلة للبطالة والضجر .اال ان سوق العمل يعاني من مفارقة
هائلة والتي تكمن في وجود فرص العمل للعمالة األقل تعليما من العمالة األكاديمية ،ذلك ان سوق العمل بحاجة إلى الكوادر
المتخصصة .واردفت الدكتورة حنان بأنه يمكن االعتراف بوجود تغير الثقافة السياسية في المجتمع خالل السنوات
الماضية ،إذ نجد التغير في السلوك اليومي للطلبة الذين اصبحو يعبرون عن نقدهم بشكل صريح وواضح.
بدوره تحدث يانيك فينهوس المشارك في مشروع لقاء والذي تموله الهيئة ضمن ورشة العمل التي عقدت في جامعة
القاهرة ،أشار إلى ان هناك اتجاهين متعاكسين للتنمية الحالية ،وعلى الرغم من التحوالت في القطاع الجامعي والتفاؤل
األساسي للمشاركين في المشروع ،اال انه البد من االخذ بعين االعتبار بعض النكسات والتقاعس في بعض االحيان التي
يمكن ان تحدث لهذه العملية ،اال ان هذا االمر يؤدي إلى التعلم من التجارب فضالً عن اكتساب المزيد من الخبرة.
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يرى األستاذ الدكتور رضا الشنوفي ،أستاذ الفلسفة بجامعة تونس واحد خريجي الهيئة األلمانية للتبادل األكاديمي ،ان عملية
التحول تشهد تقدما ً واضحا ً وال سيما منذ وضع الدستور الجديد في يناير من هذا العام .وأشار الدكتور الشنوفي إلى أن
للمجتمع المدني تقاليد ٌ راسخة في تونس ،وال ينبغي التقليل من مساهمتها كعامل استقرار وتوجيه في فترة ما بعد سقوط بن
علي .واردف في حديثه إلى ان ثقافة التوافق والتوافق والتوازن بين القوى السياسية اسهمت في إنجاز الدستور التونسي
المكونة من النقابات والمعارضة العلمانية ،والتي نمت منذ المطلبة باالستقالل ،ساهمت
الجديد ،وأن التركيبة الثنائية القطبين
ّ
بشكل فاعل في تهية المجتمع التونسي الداخلي لقبول الحوار وتقديم تنازالت.
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