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الــمــقــدمــة
ـ
مــا الــذي ي ـم ـيــز الــ�ص ـيــا�صــة واالق ـتــ�صــاد وال ـم ـج ـت ـمــع
وال ـع ـلــوم وال ـث ـقــافــة فــي األ ـمــان ـيــا؟ "ح ـقــائــق عــن
األ ـمــان ـيــا" يــدعــوكــم ل ـل ـت ـعــرف اإلــى ب ـلــد حــديــث
م ـن ـف ـتــح على ال ـعــالــم .هــذا ال ـك ـتــاب ي ـقــدم م ـع ـلــومــات
اأ�صــا�ص ـيــة واإر�صــادات مــ�صــاعــدة ،ت ـمــت �ص ـيــاغ ـت ـهــا
بــ�ص ـكــل خــا�ص وم ـنــا�صــب ل ـل ـقــراء مــن �ص ـتــى اأن ـحــاء
ال ـعــالــم.
فـي تــ�ص ـعــة اأجــزاء ،ي ـحــاول "ال ـح ـقــائــق" اأن يــ�صــرح
ال ـف ـهــم االأل ـمــانــي ل ـل ـم ـج ـت ـمــع واأن ي ـقــدم ف ـكــرة
عــن ال ـح ـلــول وال ـتــ�صــورات وال ـت ـطــورات ال ـتــي ت ـتــم
م ـنــاقــ�ص ـت ـهــا فــي عــ�صــر ال ـت ـغ ـيــرات االج ـت ـمــاع ـيــة

والــ�ص ـيــا�ص ـيــة .ال ـط ـب ـعــة ال ـجــديــدة ال ـم ـعــدلــة فـي
عــام  ،2018ت ـت ـنــاول بــ�ص ـكــل رئ ـيــ�صــي مــو�صــوعــات
حــال ـيـّـة ،ب ـي ـن ـمــا ت ـك ـمــن ال ـتــراب ـطــات ال ـتــاري ـخ ـيــة
وال ـم ـوؤ�صــ�صــات ـيــة فــي ال ـخ ـل ـف ـيــة .ومــن اأجــل اإع ـطــاء
ال ـنــ�صــو�ص ق ـي ـمــة ن ـف ـع ـيــة وع ـم ـل ـيــة ك ـب ـيــرة ،تــم
اإرفــاق ـهــا ب ـم ـع ـلــومــات ب ـيــان ـيــة جــديــدة وعــ�صــريــة.
ال ـنــ�ص ـخــة ال ـم ـط ـبــوعــة مــن "ح ـقــائــق عــن األ ـمــان ـيــا"
يــ�صــم اأيــ�ص ـ ًا عــر�ص ـ ًا �صــام ـ ًال بــا�ص ـت ـخــدام ال ـت ـق ـن ـيــة
الــرق ـم ـيــة ،ي ـقــوم ع ـبــر االإن ـتــرنــت بــال ـت ـع ـمــق فــي
ال ـمــو�صــوعــات الــتي ت ـت ـنــاول ـهــا هــذه ال ـنــ�ص ـخــة
ال ـم ـط ـبــوعــة بــاخ ـتــ�صار.

ال ـت ـعــرف اإلـى األـمــان ـيــا – مـع الــو�صــائــل الـم ـت ـعــددة مـن "ح ـقــائــق عــن األ ـمــان ـيــا"
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ح ـقــائــق عــن �أل ـمــان ـيــا

أســرة الــحــقــائــق
الـكـتـيـب

"الطبعة اجلديدة املعدلة من كتيب "حقائق عن اأملانيا
 نوافذ مهمة اإىل،تفتح من خالل ت�شعة اأجزاء متنوعة
 كل من هذه االأجزاء الت�شعة م�شنف.اأملانيا املعا�رشة
،ً التي تعترب مدخال،"على اأن يبد أا بفقرة "باخت�شار
وت�شم اأهم املعلومات االأ�شا�شية املخت�رشة حول
 ويف اخلتام يتم ا�شتعرا�س خمتلف.مو�شوع هذا اجلزء
 باالإ�شافة اإىل.املو�شوعات واالأفكار ب�شكل مو�شوعي
ذلك ي�شم كل جزء من الكتيب العديد من الن�شائح من
،اأجل املزيد من املعلومات حول حمتويات اجلزء
.عالوة على الروابط املتعددة الو�شائل

 ن�شو�س خمت�رشة غنية باملعلومات:باخت�ضار
ت�شكل مدخ ًال منطقي ًا موجزاً الأهم واأحدث
.التطورات يف كل جزء من الكتاب
38 | 39

AUSSENPOLITIK

VIDEO

AUSSENPOLITIK
Zivile Gestaltungsmacht ∙ Engagiert für Frieden und Sicherheit ∙

Anwalt europäischer Integration ∙ Schutz von Menschenrechten ∙
Offener Netzwerkpartner ∙ Nachhaltige Entwicklung

EINBLICK

ZIVILE GESTALTUNGSMACHT
Deutschland ist in der internationalen Politik

schaft des transatlantischen Bündnisses mit

intensiv und vielfältig vernetzt. Das Land un-

den USA, das Eintreten für das Existenzrecht

terhält diplomatische Beziehungen zu fast 200

Israels, die aktive und engagierte Mitwirkung

Staaten und ist Mitglied in allen wichtigen mul-

in den Vereinten Nationen (UN) und im Eu-

tilateralen Organisationen und informellen in-

roparat sowie die Stärkung der europäischen

ternationalen Koordinierungsgruppen wie der

Sicherheitsarchitektur im Rahmen der OSZE.

„Gruppe der Sieben“ (G7) und der „Gruppe der
Zwanzig“ (G20). Außenminister ist seit 2018
Heiko Maas (SPD). Im Auswärtigen Dienst, des-

Gemeinsam mit seinen Partnern setzt sich
Deutschland weltweit für Frieden, Sicherheit,

sen Zentrale sich in Berlin befindet, arbeiten

Demokratie und Menschenrechte ein. Der von

rund 11.652 Beschäftigte. Insgesamt unterhält

Deutschland vertretene erweiterte Sicher-

Deutschland 227 Auslandsvertretungen.

heitsbegriff umfasst neben Fragen der Krisenprävention, Abrüstung und Rüstungskontrolle

Das vorrangige Ziel der deutschen Außenpo-

nachhaltige wirtschaftliche, ökologische und

litik ist der Erhalt von Frieden und Sicherheit

soziale Aspekte. Dazu gehören eine Globali-

in der Welt. Zu den Grundkoordinaten gehört

sierung

die umfassende Integration in die Strukturen

mit

Chancen

für

alle,

grenz-

überschreitender Umwelt- und Klimaschutz,

der multilateralen Zusammenarbeit. Konkret

der Dialog zwischen den Kulturen sowie Offen-

bedeutet dies: eine enge Partnerschaft mit

heit gegenüber Gästen und Einwanderern. Seit

Frankreich in der Europäischen Union (EU),

dem Ende des Ost-West-Konflikts in den frü-

die feste Verankerung in der Wertegemein-

hen 1990er-Jahren haben sich für die deutsche
Die deutsche Außenpolitik ist fest eingebunden in die multilaterale Zusammenarbeit
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K U LT U R & M E D I E N

Anzeigenumsätzen in schwerem Fahrwasser.

GLOBAL

Über 100 Zeitungen haben als Antwort auf die

Deutsche Welle Die Deutsche Welle
(DW) ist der Auslandsrundfunk
Deutschlands und Mitglied der ARD
(Arbeitsgemeinschaft der öffentlichrechtlichen Rundfunkanstalten der
Bundesrepublik Deutschland). Die DW
sendet in 30 Sprachen, sie bietet Fernsehen (DW-TV), Radio, Internet sowie
Medienentwicklung im Rahmen der DW
Akademie. Kostenfreie Nachrichten in
vier Sprachen bietet der German News
Service für Interessierte und
Medien.

Umsonst-Kultur im Netz inzwischen Bezahlschranken eingeführt. Die Verlagslandschaft ist
in Bewegung – auch weil inzwischen fast
800.000 täglich verkaufte Zeitungsexemplare
als E-Paper digital vertrieben werden und die
Zahlen der Digital-Abos stetig zunehmen.
Die Digitalisierung der Medienwelt, das Internet, die dynamische Zunahme mobiler Endgeräte und der Siegeszug der sozialen Medien
haben das Mediennutzungsverhalten signi-

→ dw.com

fikant verändert. 62,4 Millionen Deutsche über

Deutschlands größter Newsroom: die Zentralredaktion der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Berlin

14 Jahre (89,8 Prozent) sind heute online. Mehr
als 50 Millionen Menschen nutzen das Internet
Online“ und das Boulevardblatt „Bild“ gelten

Tageszeitungen und fünf Millionen Wochen-

als die meistzitierten Medien.

täglich. Durchschnittlich verbrachte jeder Nutzer täglich rund 165 Minuten online (gerechnet

führenden Blätter, die überregionalen Tages-

mehr als jeder Zweite surft inzwischen mobil.

Zugleich befindet sich die Branche in einem

meinungsbildend am Diskurs teilnehmen kann.
Ob die interaktiven Versammlungsorte im Netz

zeitungen „Süddeutsche Zeitung“, „Frankfur-

tiefgreifenden Strukturwandel. Die Tageszei-

Zudem ist gut die Hälfte aller Internetnutzer

zugleich das Fundament für einen zukunfts-

ter Allgemeine Zeitung“, „Die Welt“, „Die Zeit“,

tungen büßen seit 15 Jahren regelmäßig durch-

Mitglied einer privaten Community. Die digitale

fähigen digitalen Journalismus bilden, bleibt

„taz“ und „Handelsblatt“, zeichnen sich durch

gedruckten Auflage ein. Sie erreichen immer
seltener jüngere Leserschichten und befinden

Das Nachrichtenmagazin „Spiegel“/„Spiegel

sich bei weiterhin rückläufigen Auflagen und

DIAGRAMM
Digitaler Alltag
Die mobile Internetnutzung und
die Verwendung mobiler Endgeräte
steigen in Deutschland deutlich an.
Mit der zunehmenden mobilen Datennutzung wachsen die technologischen Anforderungen an die Netzinfrastruktur. Studien zeigen auch: Die
Zahl der Internetnutzer steigt seit
geraumer Zeit nur noch geringfügig.

Revolution hat einen neuen Begriff von Öffent-

schnittlich 1,5 bis 2 Prozent ihrer bezahlten

investigative Recherche, Analyse, Hintergrund und umfassende Kommentierung aus.

lichkeit hervorgebracht; die sozialen Medien
und die Bloggosphäre sind der Spiegel einer of-

Rasante Entwicklung: Internetnutzer in Deutschland in Millionen

abzuwarten. Im Bemühen gegen Fake News und
gezielte Desinformation nehmen Journalisten
aller Sparten ihre journalistische Verantwor-

fenen und dialogischen Gesellschaft, in der jeder

tung wahr.

Vielfältiger Zugang: So gehen die Deutschen ins Internet

Tägliche Mediennutzung
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66
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Fernsehen

174 Min.

Radio

160 Min.

Internet

149 Min.

Zeitung

17 Min.

ARD-ZDF-Onlinestudie 2017/Studienreihe „Medien und ihr Publikum“

auf die Gesamtbevölkerung: 149 Minuten);

und Sonntagszeitungen verkauft (2016). Die

ARD/ZDF-Onlinestudie 2016








Pro Erscheinungstag werden 16,1 Millionen

ARD/ZDF-Onlinestudie 2017

 لـغـة14 عـر�ض مـتـوفـر في
تـ�ضـعـة �أجـز�ء
م�ضـتـويـات مخـتـلـفـة من �لـمـعـلـومـات
نـ�ضـائـح من �أجـل �لـمـزيـد من �لمـعـلـومـات
�لفـاعـلون �لأ�ضـا�ضـيون لـكـل من �لمـو�ضـوعـات
رو�بـط طـبـاعـة من �لـويـب من خـالل تـطـبـيـقـات
�لـحـقـيـقـة �لـمـدمـجـة

AR-APP

Außenpolitik: das Video zum Thema
→ tued.net/de/vid2

 ن�شو�س:�ملو�ضوع
تخ�ش�شية غنية
باملعلومات واحلقائق
تقدم نظرة متعمقة
ومعلومات وافية حول
.اأهم الق�شايا

BILDUNG & WISSEN

Forschungsschiff Sonne

PANORAMA

EXZELLENTE FORSCHUNG

Mission Rosetta
Die Mission der europäischen Weltraumorganisation ESA erforschte die Entstehungsgeschichte
unseres Sonnensystems. Das DLR hatte großen
Anteil beim Bau der Landeeinheit Philae und betreibt das Kontrollzentrum, das die bisher nie
gewagte Landung auf einem Kometen betreute.

Gewicht:
Dimension:
Landung:

Neumayer-Station III
Im ewigen Eis der Antarktis betreibt das Alfred-WegenerInstitut die Forschungsstation Neumayer III, in der
ganzjährig Wissenschaftler leben und arbeiten. Sie steht
auf Stelzen und wächst mit der Schneedecke mit.

Masse:
Größe:
Nutzfläche:
Labor/Büro:
Unterkünfte:

الـمـزيـد عـن ألـمـانـيـا

ملعرفة املزيد عن ال�شيا�شة واالقت�شاد والثقافة
والعلوم واملجتمع ميكن زيارة �شفحة موقع
 هنا يوجد حكايات وروايات عن.دويت�شالند
 اإ�شافة اإىل اإمكانات الدخول،االأخبار املختلفة
 وتوفر،والتوا�شل مع امل�شوؤولني املعنيني
املعلومات املنا�شبة حول املو�شوعات املختلفة
. وال�شفر اإليها،كالدرا�شة والعمل يف اأملانيا

399

Hochschulen
und Universitäten

Multicorer
Er kann gleichzeitig viele
kleine Proben vom Meeresboden ausstechen.

586.030

Forscherinnen und
Forscher

81

Max-PlanckInstitute weltweit

Wasserschöpfkranz
Das Gerät nimmt Wasserproben und misst
Temperatur und Tiefe.

Fraunhofer-

 اأ�شكال بيانية:بانور�ما
�شاملة تقدم معلومات
وحقائق كل جزء من
.الكتاب باأ�شلوب مب�شط

facts-about-germany.de

ت�شميم حديث يلتقي مع معلومات هائلة

الـرقـمـيـة

جوهر العر�س الرقمي املتعدد الو�شائل هو عر�س
االإنرتنت اجلديد املتطور .facts-about-germany.de
كما يتيح الت�شميم ال�رشيع التجاوب البحث االأمثل
على االأجهزة اجلوالة .وت�شم اأ�رشة "حقائق" اأي�ش ًا
ن�شخ ًا ورقية مطبوعة اإ�شافة اإىل عرو�س القارئ
االإلكرتوين� .شفحة الويـب facts-about-germany.de
فـازت جـائـزة الـتـ�شـمـيـم االألـمانـيـة لـعام ،2018
عـن فـئـة "تـ�شـمـيـم االتـ�شاالت املمتاز –
مـنـ�شـورات اأون الين" ،الـتي يـمـنـحها جمـل�س
الت�شميم االأملانـي.





تـقـديـم مـن خـالل  14لـغـة
مـقاطـع فيـديـو وعـرو�ض غـر�فـيك تفـاعـلية
جـزء �إ�ضافي "�لـتـاريـخ �لألـمـانـي"
مـعـلـومـات �أ�ضـا�ضـيـة �ضـامـلـة وكـلـمـات
بـحـث لمـزيـد من �لتـعـمـق في كـل جـزء

باالإ�شافة اإىل ذلك تلقي �شفحة الويب نظرة
موزعة اإقليميا على املو�شوعات وال�شخ�شيات
التي تربط بني اأملانيا و�رشكائها يف العامل،
وذلك عرب م�شاهمات من ع�رش مناطق خمتلفة
يف العامل .كما ميكن البقاء على توا�شل وتبادل
مع موقع اأملانيا "دويت�شالند" عرب قنوات
التوا�شل االجتماعي.

فـيـديـو

AR-APP

مو�د رقيمة �إ�ضافية
 -1قم بتنزيل التطبيق » «AR Kioskجمان ًا على
جهازك اجلوال .ميكن احل�شول على »«AR Kiosk
عرب اآي تيون » «iTunesوغوغل بالي ».«Google Play
� -2شغل التطبيق  Appو�شع جهاز الهاتف اجلوال
اأو الكومبيوتر اللوحي على اأيقونة الفيديو
( Video & AR Appال�شفحات،59 ،39 ،23 :
 .)155 ،135 ،115 ،79خلف هذه ال�شفحات
يوجد معلومات اإ�شافية معرو�شة بالتقنية الرقمية.
 -3عندما يتعرف التطبيق على ال�شورة تفتح
�شفحات املعلومات االإ�شافية تلقائياً.

deutschland.de
facebook.com/deutschland.de
twitter.com/en_germany
instagram.com/deutschland_de
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الــواليــات الــ�س ـتــة عــ�ســر
ك ـيــل
م ـكـ ـل ـن ـبــورغ -
ف ــوربــومــرن

�س ـل ـيــ�س ـف ـيــغ -
هــولــ�س ـتــايــن
�س ـف ـيــريــن

ب ــران ــدنـ ـب ــورغ
بــرل ـيــن
بـوتــ�سـدام

ه ــامـ ـب ــورغ

ب ــريـ ـم ــن

ن ـي ــدرزاك ــ�سن
مــاغــدبــورغ

هــانــوفــر

زاكــ�ســن -
اأنـ ـه ــال ــت
دريــ�ســدن

نــوردرايــن -
ف ـي ــ�س ـتـ ـفــال ــن
اإرفــورت

دو�س ـلــدورف

تــوري ـن ـغــن

زاك ــ�ســن

ه ـي ــ�س ــن
ف ـيــ�س ـبــادن
مــاي ـنــز

راي ـنــالنــد-
ب ـفــال ـتــ�س
�ســارالنــد

بــافــاريــا

�س ـتــوت ـغــارت
بــادن-
ف ــورتـ ـمـ ـب ـيــرغ

مـيــون ـيــخ

عــا�س ـمــة الــواليــة

�ســاربــروكــن

بــاخــتــصــار

الـجـمـهـوريـة االتـحـاديـة الـشـعـار والـرمـوز الـتـركـيـبـة الـسـكـانـيـة
الـجـغـرافـيـا والـمـنـاخ الـبـرلـمـان واألحـزاب الـنـظـام الـسـيـاسـي
الـحـكـومـة االتـحـاديـة مـشـاهـيـر األلـمـان














اتــحــاديــة
ـ ـ
جــمــهــوريــة
ـ

اأملانيا هي عبارة عن جمهورية احتادية فدرالية.
ويـتمـتـع كـل من الـ�سـلـطـة االتـحـاديـة املركـزية
والواليـات االحتـادية الـ�سـتة عـ�سـر بالـكـثـيـر من
ال�سلطات .امل�سوؤولية عن مو�سوعات االأمن الداخلي
واملدار�س واجلامعات واحلياة الثقافية واالإدارة
املحلية تقع �سمن �سالحيات الواليات .يف ذات
الوقت ال تقوم �سلطات واإدارات الواليات بتطبيق
قوانينها فقط ،واإمنا القوانني االحتادية اأي�سا .ومن
خالل ممثليها يف جمل�س الواليات "بوند�رسات"
ت�سارك حكومات الواليات ب�سكل مبا�رس يف �سن
القوانني على امل�ستوى االحتادي.
النظام الفدرايل يف اأملانيا هو اأكرث من جمرد نظام
للدولة ،فهو يج�سد اأي�سا الالمركزية الثقافية والبنية
االقت�سادية للبالد ،كما يعك�س تقليدا تاريخيا عريقا.
وبغ�س النظر عن دورها ال�سيا�سي ،فاإن الواليات
تعرب اأي�سا عن هوية حملية واإقليمية متاأ�سلة .ويف
الد�ستور االأملاين مت يف العام  1949تر�سيخ هوية
وا�ستقاللية الواليات ،ومع عودة الوحدة االأملانية
يف  1990مت تاأ�سي�س الواليات اخلم�س اجلديدة:

بـرانـدنـبـورغ ،مكـلـنـبـورغ-فـوربـومـرن ،زاكـ�سـن،
زاك�سن-اأنهالت ،تورينغن .اأكرب الواليات من حيث
عدد ال�سكان هي والية نوردراين-في�ستفالن ،حيث
يبلغ عدد �سكانها  17،9مليون ن�سمة ،واأكربها
مـ�ساحـة هي بـافـاريـا 70540 ،كـيـلـومـرت مربع.
الـعا�سـمة بـرلـني ،بـدورهـا هي اأكـرب الــمـدن من
حيث الكـثافـة ال�سكانية التي تبلغ � 4012سخ�سا
لكل كيلومرت مربع .االأمر املتميز هو املدن الثالث
التي ت�سكل واليات م�ستقلة يف ذات الوقت ،حيث
تعترب حدود املدينة هي بذاتها حدود الوالية ،وهي
مدن/واليات برلني وبرمين وهامبورغ .اأ�سغر
الواليات االأملانية هي برمين التي ال تزيد م�ساحتها
عن  420كيلومرتا مربعا ،وعدد �سكانها عن
 679000ن�سمة .وتعترب والية بادن-فورمتبريغ
من اأقوى املناطق اقت�ساديا يف اأوروبا .بعد احلرب
العاملية الثانية كانت والية �سارالند م�ستقلة جزئيا،
حتت �سلطة الو�ساية الفرن�سية ،اإىل اأن مت اإعالنها
يف االأول من كانون الثاين/يناير  1957الوالية
االحتادية العا�رسة و�سـمها اإىل جـمهورية اأملانيا
االحتـادية اآنذاك.

بــا خ ـتــ�صــار

الـ ـن ــ�سـ ـي ــد ال ــوطـ ـن ــي
يتاألف الن�سيد الوطني االأملاين ح�رسيا من املقطع الثالث من
.)1841( "اأغنية اأملانيا" لهايرني�س هوفمان فون فالر�سلينب
اأما تلحني الن�سيد الوطني فهو من و�سع يوزف هايدن
.)1797 /1796(
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الــد�س ـتــور االأل ـمــانــي

الـنـ�سـر االتـحـادي

الد�ستور (القانون االأ�سا�سي) الذي �سدر يف عام
 1949يف مدينة بون ،كان يف البداية د�ستورا
موؤقتا .وبعد عودة الوحدة االأملانية يف  1990مت
تبنيه على اأنه الد�ستور الدائم جلمهورية اأملانيا
االحتادية .ويقع الد�ستور يف  146مادة ،وهو يعلو
فوق كافة اأ�سكال القانون االأملاين ويحدد اأ�س�س
قيام الدولة ونظامها واملبادئ والقيم.

رمز الدولة االأملاين االأكرث عراقة هو الن�رس
االحتادي .الرئي�س االحتادي ،جمل�س الواليات،
املحكمة الد�ستورية االحتادية ،البوند�ستاغ
ت�ستخدم جميعها اأ�سكاال خمتلفة من الن�رس.
اأي�سا القطع النقدية املعدنية وقم�سان
االحتادات الريا�سية االأملانية حتمل اأ�سكاال
و�سورا منوعة من الن�رس.

الـ ـعـ ـي ــد ال ــوطـ ـن ــي

الـ ـعـ ـل ــم

3

اأكـتـوبـر
الثالث من ت�رسين االأول/اأكتوبر هو يوم عودة
الوحدة االأملانية يف  ،1990وقد حتول منذ
ذلك العام اإىل يوم عطلة ر�سمية يف اأملانيا .يوم
الوحدة االأملانية هو يوم العطلة الر�سمية الوحيد
الذي قرره جمل�س الواليات.

حدد الد�ستور االأملاين األوان العلم االأملاين
االحتادي باالأ�سود واالأحمر والذهبي .يف
عام  1949مت ا�ستيحاء االألوان من اأول علم
للجمهورية االأملانية الذي يعود اإىل عام .1919
وكان احلكم النازي قد األغى ذلك العلم وتبنى
مكانه �سعار ال�سليب املعقوف.

دومـ ـي ــن

الـ ـعـ ـمـ ـلـــة

.de

+49

موقع  .deهو االأو�سع انت�سارا يف اأملانيا ،ورمز
البلد االأكرث �سعبية يف العامل .وترتبط %99،9
من االأ�رس االأملانية ب�سبكات الهاتف الثابت اأو
ال�سبكات اجلوالة عرب الرمز الهاتفي الدويل .+49

€
منذ االأول من كانون الثاين/يناير  2002يعترب
اليورو عملة الدفع الر�سمية الوحيدة املتداولة يف
اأملانيا .وقد حل اليورو مكان املارك االأملاين الذي
بداأ التعامل به يف عام  .1948املقر الرئي�سي
للبنك املركزي االأوروبي ) (ECBيف مدينة
فرانكفورت ،عا�سمة املال االأملانية.
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41,83
رج ــال

الــــ�ســـكـــان

الــتــوزيــع الــجــنــ�ســي

مليون

40,74
نــ�ســاء

82,6

مليون

مليون

بــنــيــة االأعــمــار
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40

700

600

األــف اإنــ�ســان

500

400

300

الــرجــال

200

100

0

0

امل�سدر :مكتب االإح�ساء االحتادي ,في�سبادن

35
30
25
20
15
10
5
0

الـعـمـر بال�سـنوات

100

200

300

ال ـنــ�ســاء

400

500

600

700

األــف اإنــ�ســان

تـوقــعــات مــ�ســتــوى االأعــمــار

78

�س ـنـة /

الرجال

83

�س ـنـة

الن�ساء

الــمـهـاجـرون الـوافـدون 2016

1865000

الــمـهـاجـرون الـمـغــادرون 2016

1365000

عـــدد االأ�ســـر

40,8

مليون

الـسـكـانـيـة
ـ
الـتـركـيـبـة
ـ
على �سعيد التطور ال�سكاين (الدميغرايف) ميكن
مالحظة ثالثة اجتاهات رئي�سية :معدل والدات
منخف�س ،ارتفاع متو�سط االأعمار ،توجه املجتمع
اإىل ال�سيخوخة .وقد �سجلت اأملانيا اأعلى معدل
والدات يف عام  ،1964حيث بلغ عدد املواليد
اجلدد حينها  1،36مليون طفل .ومنذ ذلك احلني
ت�سهد البالد معدالت والدة منخف�سة .اإال اأنه يف
العام  2016ارتفع عدد املواليد اجلدد لل�سنة
اخلام�سة على التوايل ،ومع معدل والدات يعادل
 1،59طفل لكل امراأة تقدمت اأملانيا اإىل املراتب
املتو�سطة على امل�ستوى االأوروبي .وقد تقل�س
جيل االأطفال خالل � 35سنة االأخرية واأ�سبح
اأ�سغر بحوايل الثلث من جيل االآباء ،اأبناء
اخلم�سينات من العمر ،الذي يعترب اليوم اأكرب من
عدد املواليد اجلدد بحوايل ال�سعفني .يف ذات
الوقت يرتفع م�ستوى العمر املتوقع .حيث يبلغ
متو�سط العمر املتوقع و�سطيا لدى الرجال 78
�سنة ،ولدى ال�سيدات � 83سنة.
هذا التحول ال�سكاين باآثاره الكبرية على التطور
االقت�سادي وعلى االأنظمة االجتماعية ،يتم
اإ�سعافه وتخفيف اآثاره من خالل الهجرة .اأكرث
بقليل من  %22من �سكان اأملانيا ( 18،64مليون)
هم من اأ�سول اأجنبية .واأكرث من ن�سف هوؤالء
يحملون اجلن�سية االأملانية .ويعترب اأبناء اأربع
جن�سيات اأقلية من "املقيمني القدامى" يف البالد
ويح�سلون على رعاية وحماية خا�سة :االأقلية
الدمناركية ( ،)50000جمموعة �سعب فريزن
( )60000يف �سمال اأملانيا ،جمموعة �سورب
الوزيت�س ( )60000على امتداد احلدود االأملانية
البولونية ،جمموعة �سينتي وروما "الغجر"
االأملان (.)70000
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االأمــطــار

850

عــدد �ســاعــات الــ�ســمــ�س

ل/م

2

اأطــول االأنــهــار

الـرايـن

 865كم 2يف اأملانيا

اأعــلــى قــمــة

ت�سوغ�سبيت�سة
2962مرت

1595

طــول الــ�ســاحــل

2442

كم

مــ�ســاحــة الــغــابــات

114191

كم

2

الــمــوقــع

و�س ــط اأوروب ــا

الـمــ�ســاحــة

 357340كم

2

الــعــا�ســمــة

بــرل ـيــن
 891,70كم

2

الــجــغــرافــيــا والــمــنــاخ
تقع اأملانيا يف و�سط اأوروبا .وهي تت�سارك باحلدود
مع ت�سع دول اأوروبية .ال يوجد بلد اأوروبي اآخر له
عدد اأكرب من "اجلريان" .يف ال�سمال تطل اأملانيا
على بحر البلطيق وبحر ال�سمال .يف اجلنوب تقع
عند جبال االألب .اأعلى قمة يف اأملانيا هي القمة
الواقعة يف بافاريا ،توغ�سبيت�سة ،ويبلغ ارتفاعها
 2962مرتا .اأما اأدنى نقطة يف البالد فهي بالقرب
من نويندورف-زاك�سنباندة يف والية �سل�سيفيغ-
هول�ستاين ،ويبلغ انخفا�سها عن م�ستوى ال�سفر
"�سطح البحر"  3،54مرتا .تبلغ م�ساحة اأملانيا
 357340كيلومرتا مربعا ،وهي رابع اأكرب بلد يف
االحتاد االأوروبي من حيث امل�ساحة ،بعد فرن�سا
واإ�سبانيا وال�سويد .تغطي الغابات حوايل ثلث
م�ساحة اأملانيا .بينما تغطي البحريات واالأنهار
وغريها من االأ�سطح املائية بالكاد  %2من جممل
امل�ساحة .اأطول االأنهار هو نهر الراين ،الذي ي�سكل
يف اجلنوب الغربي احلدود مع فرن�سا ،وتقع عليه
يف ال�سمال جمموعة من املدن الهامة ،مثل بون
وكولونيا ودو�سلدورف .نهر اإلبة هو ثاين اأطول
نهر ،وهو يربط بني مدن در�سدن وماغدبورغ
وهامبورغ ،وي�سب يف بحر ال�سمال.
ي�سود يف اأملانيا مناخ مقبول ب�سكل عام .حيث
ي�سل متو�سط درجات احلرارة الق�سوى يف
متوز/يوليو اإىل  21،8درجة مئوية ومتو�سط
احلرارة االأدنى اإىل  .12،3بينما ي�سل هذا
املتو�سط االأق�سى يف كانون الثاين/يناير
اإىل  2،1واملتو�سط االأدنى اإىل  .2،8-وقد مت
ت�سجيل اأعلى درجة حرارة منذ بدء الت�سجيل
على االإطالق ،يف  5متوز/يوليو  ،2015حيث
و�سلت احلرارة يومها اإىل  40،3درجة مئوية يف
كيت�سينغن على نهر املاين.
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ال ـبــونــد�س ـتــاغ
ي�سم البوند�ستاغ  598ع�سواً على االأقل .ي�ساف
اإليهم عادة ما يعرف با�سم املقاعد املوؤقتة ومقاعد
التعديل .البوند�ستاغ االأملاين التا�سع ع�رس الذي مت
انتخابه يف  2017ي�سم  709ع�سواً.
م�ضتقلون
2

 709اأع�ضاء
الي�ضار
 69ع�سواً

AfD

 92ع�سواً

FDP

 80ع�سو

SPD

 153ع�سواً
اخل�رض
 67ع�سواً

CSU

 46ع�سواً

CDU

 200ع�سواً

مـجـلـ�س الـواليـات "بـونـد�سـرات"

جمل�س الواليات هو اإحدى الهيئات الد�ستورية اخلم�س الدائمة.
وهو ميثل الواليات االحتادية .ي�سم جمل�س الواليات  69ع�سوا
ميثلون حكومات الواليات .حيث توفد كل والية ثالثة اأع�ساء
على االأقل ،وميكن اأن ي�سل متثيل الواليات االأكرب من حيث
ال�سكان اإىل �ستة اأع�ساء.

تورينغن 4
�سلي�سفيغ-هول�ستاين 4
زاك�سن-اأنهالت 4
زاك�سن 4
�سارالند 3
راينالند-بفالت�س 4

 6بادن-فورمتبريغ
 6بافاريا
 4برلني
 4براندنبورغ

 3برمين
 3هامبورغ
نوردراين-في�ستفالن 6
 5هي�سن
3 6
نيدرزاك�سن مكلنبورغ-فوربومرن

الأحـ ــزاب
الحتاد الدميقراطي امل�سيحي
الأملاين )(CDU
 427173ع�سواً
نتيجة انتخابات %26،8 :2017

احلزب الدميقراطي الجتماعي
الأملاين "ال�سرتاكي" )(SPD
 463723ع�سواً
نتيجة انتخابات %20،5 :2017

حزب البديل من اأجل اأملانيا )(AfD

 29000ع�سواً
نتيجة انتخابات %12،6 :2017

حزب الأحرار الدميقراطي )(FDP

 63050ع�سواً
نتيجة انتخابات %10،7 :2017

احلزب الي�ساري
 62182ع�سواً
نتيجة انتخابات %9،2 :2017

بوندني�س  /90اخل�رش
 65257ع�سواً
نتيجة انتخابات %8،9 :2017

الحتاد الجتماعي امل�سيحي )(CSU

 141000ع�سواً
نتيجة انتخابات %6،2 :2017

ـ
واألحــزاب
الــبــرلــمــان
يتم انتخاب البوند�ستاغ الأملاين كل اأربع �سنوات
من ِق َبل املواطنني الأملان الذين يحق لهم النتخاب،
الذين بلغوا �سن الثامنة ع�رشة من العمر ،وذلك يف
انتخابات دميقراطية �رشية حرة .البوند�ستاغ
هو الربملان الأملاين الحتادي .يبلغ احلد الأدنى
لعدد اأع�ساء البوند�ستاغ  598ع�سوا ،يتم انتخاب
ن�سفهم من لوائح الأحزاب يف الوليات املختلفة
(ال�سوت الثاين) ،بينما يتم انتخاب الن�سف الآخر،
حوايل  299ع�سوا من خالل الدوائر النتخابية
(ال�سوت الأول) .قانون النتخاب الأملاين يجعل
من ال�سعب على اأحد الأحزاب اأن يتمكن من حكم
البالد منفردا ،حيث اأن ت�سكيل الئتالف احلكومي
هو القاعدة .ومن اأجل عدم تعقيد عملية ت�سكيل
الئتالفات والغالبية الربملانية ،من خالل تاأثري
الأحزاب ال�سغرية ،فاإنه يتم ا�ستبعادها من ع�سوية
البوند�ستاغ ،بناء على ما يعرف بقاعدة "عتبة
 ."%5ي�سم البوند�ستاغ التا�سع ع�رش �سبعة اأحزاب،
تتمثل جمتمعة من خالل  709اأع�ساء ،وهي:
 ،FDP ،AfD ،SPD ،CSU ،CDUالي�سار ،اخل�رش .ومنذ
وي�سكل كل من حزب  CDUواحلزب ال�سقيق املتواجد
فقط يف ولية بافاريا  CSUكتلة برملانية واحدة
منذ اأوىل انتخابات البوند�ستاغ يف عام .1949
اجلديد يف هذه الدورة الربملانية هو حزب البديل
من اأجل اأملانيا  ،AfDوحزب الأحرار  FDPالذي
يعود اإىل الربملان بعد غياب اأربع �سنوات .احلكومة
الحتادية احلالية هي عبارة عن ائتالف بني
 CDU/CSUو ،SPDوتقودها الدكتورة اأجنيال
مريكل  ،CDUب�سفتها امل�ست�سارة الحتادية،
وي�سغل اأولف �سولت�س  SPDمن�سب نائب
امل�ست�سار ،ويتوىل وزارة اخلارجية هايكو ما�س
 .SPDاأما اأحزاب البديل  AfDوالأحرار FDP
والي�سار وحزب اخل�رش ،فهي ت�سكل معا املعار�سة
يف الربملان.

17 | 16

بــا خ ـتــ�صــار

احلكومة االحتادية

امل�ست�سار االحتادي

يقرتح

احلكومة املوؤلفة من
امل�ست�سار االحتادي والوزراء
االحتاديني .كل وزير يتوىل
امل�سوؤولية الكاملة عن حقيبته
الوزارية.

ينتخب

البوند�ستاغ

يتم انتخاب الربملان ملدة اأربع
�سنوات وي�سم  598ع�سوا.
باالإ�سافة اإىل االأع�ساء املوؤقتني
واأع�ساء التعديل .وت�ستمل مهام
البوند�ستاغ على �سن القوانني
ومراقبة عمل احلكومة.

يقوم البوند�ستاغ بانتخاب
امل�ست�سار باالقرتاع ال�رسي.
ويحدد امل�ست�سار اخلطوط
العري�سة ل�سيا�سة الدولة كما
يرتاأ�س احلكومة.

ينتخب

يعني

ي�ضمي

ي�ضمي

الرئي�س االحتادي

راأ�س الدولة يتوىل ب�سكل رئي�سي
مهمات بروتوكولية �سكلية ،وميثل
جمهورية اأملانيا االحتادية .وهو
يقوم بت�سمية امل�ست�سار والوزراء
االحتاديني ،كما يوقع على
القوانني.

التجمع االحتادي

ينتخب

يلتئم التجمع االحتادي فقط من
اأجل انتخاب الرئي�س االحتادي
لفرتة رئا�سية من خم�س �سنوات،
ويقوم بذلك عرب انتخابات �رسية.

ينتخب

املحكمة الد�ستورية االحتادية
تتاألف املحكمة من  16قا�سيا .ويتم
انتخاب ن�سفهم باأغلبية ثلثي اأع�ساء
البوند�ستاغ ون�سفهم االآخر باأغلبية ثلثي
اأع�ساء جمل�س الواليات اأي�سا.

جمل�س الواليات

ينتخب

يتاألف جمل�س الواليات من 69
ع�سوا من اأع�ساء حكومات
الواليات .يف العديد من املجاالت
حتتاج القوانني اإىل موافقة جمل�س
الواليات.

الــنــظــام الــســيــاســي
ينتخب

ال�سعب

يحق االنتخاب لكل مواطن اأملاين
اعتبارا من �سن الثامنة ع�رسة.
وينتخب املواطنون اأع�ساء
الربملان عرب انتخابات عامة حرة
مبا�رسة و�رسية.

ينتخب

الرئي�س االحتادي هو من الناحية الربوتوكولية
الـمـمـثل االأعـلـى لـ�سـيـا�سـة جـمـهـوريـة األـمـانـيـا
االحتادية .وياأتي يف املرتبة الثانية من الناحية
الربوتوكولية رئي�س البوند�ستاغ االأملاين .نائب
الرئيـ�س االتـحـادي هو رئـيـ�س مـجـلـ�س الواليـات،
وهو منـ�سب يتنـاوب عليه �سنـويـا روؤ�ساء وزراء
الواليات االحتـاديـة .اأما املن�سـب الـذي يتـوىل
ال�سالحيات االأكرب يف ر�سم �سيا�سة الدولة فهو
من�سب املـ�ستـ�سار االحتـادي .كـما ينـتـمي رئـي�س
املحكـمة الـد�سـتـورية االتـحـادية اأيـ�سا اإىل كـبار
ممـثـلي الـ�سـيا�سـة االأملـانـية.

برملانات الواليات

يعني

مدة الدورة االنتخابية لربملانات
الواليات تكون عادة خم�س �سنوات.
ويقوم د�ستور الوالية بتنظيم
�سلطاتها.

ينتخب

الدكتورة اأجنيال مريكل ،مواليد
 ،1954حزب  ،CDUامل�ست�سارة
االحتادية منذ ت�رسين الثاين/
نوفمرب 2005

فـرانـك-فالـتـر�سـتـايـنـمـايـر،
مواليد  ،1956رئي�س اجلمهورية
االتـحـادي منـذ اآذار/مـار�س
2017

حكومات الواليات

يعني

تقوم برملانات الواليات بانتخاب
حكومات الواليات عن طريق
االقرتاع ال�رسي ،كما تتمتع بحق
اإ�سقاط هذه احلكومات.

الدكتور اأندريا�س فو�سكولة،
مواليد  ،1963رئي�س املحكمة
الد�ستورية االحتادية

الدكتور فولغانغ �سويبلة ،مواليد
 ،1942حزب  ،CDUرئي�س
البوند�ستاغ منذ 2017
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الــرئ ـيــ�س االت ـحــادي والـ ـمــ�س ـتــ�ســار االتـحـادي
الــروؤ�ســاء االت ـحــاديــون

ال ـمـ�سـتـ�ســارون االت ـحـاديــون

1949
1950

1955

تيودور هوي�س )1959-1949 (FDP

كونراد اآدناور )1963-1949 (CDU

1960

لودفيغ اإيرهارد )1966-1963 (CDU

1965

هايرني�س لوبكة )1969-1959 (CDU

1970

غو�ضتاف هاينمان )1974-1969 (SPD

1975

فالرت �ضيل )1979-1974 (FDP

1980

كارل كار�ضتنز )1984-1979 (CDU

كورت غيورغ كيزينغر )1969-1966 (CDU
فيلي برانت )1974-1969 (SPD

هيلموت �ضميت )1982-1974(SPD

1985

هيلموت كول )1998-1982 (CDU

1990

ريت�ضارد فون فايت�ضيكر )1994-1984 (CDU

1995

رومان هريت�ضوغ )1999-1994 (CDU

2000

يوهان�س راو )2004-1999 (CDU

غريهارد �رضودر )2005-1998 (SPD
2005

2010

اأجنيال مريكل ) (CDUمنذ عام 2005

هور�ضت كولر )2010-2004 (CDU
كري�ضتيان فولف )2012-2010 (CDU
يواآخيم غاوك (م�ستقل) 2012 -2017

2015

فرانك-فالرت �ضتاينماير
منذ 2017

)(SPD

الــوزارات االت ـحــاديــة

االتـحـاديـة
ـ
الـحـكـومـة
ـ

وزارة املالية االحتادية

ي�سكل امل�ست�سار االحتادي والوزراء االحتاديون
احلكومة االأملانية االحتادية .واإىل جانب امل�سوؤولية
عن و�سع ال�سيا�سات التي يتمتع بها امل�ست�سار ،فاإن
مبداأ �سيادة الوزارات هو ال�سائد ،حيث يقوم الوزراء
باالإ�رساف على ن�ساطات وزاراتهم وقيادتها� ،سمن
اإطار اخلطوط العري�سة لل�سيا�سة ،اإ�سافة اإىل مبداأ
الزمالة ،الذي ين�س على اأن يتم اتخاذ القرارات
التي تختلف عليها احلكومة عن طريق الت�سويت
باالأغلبية .ت�سم احلكومة االحتادية  14وزيرا
متخ�س�سا ،اإ�سافة اإىل رئي�س مكتب امل�ست�سار.

الوزارة االحتادية للعمل
وال�سوؤون االجتماعية

الوزارات االحتادية هي اأعلى اجلهات الر�سمية
االحتادية .وين�س الد�ستور على منح امل�ست�سار
�سلطة ودورا خا�سا يف البالد" :امل�ست�سار االحتادي
ي�سع اخلطوط العري�سة لل�سيا�سة ،كما يتحمل
امل�سوؤولية عن ذلك" .يف مكتب امل�ست�سار والوزارات
االحتادية يوجد حوايل  18000موظفا .ومن
الوزارات االأكرب من حيث عدد العاملني هي وزارة
اخلارجية االأملانية ،ووزارة الدفاع االحتادية.
ثمان وزراء ي�ستقرون يف مدينة برلني ،بينما ي�ستقر
�ستة وزراء يف املدينة االحتادية ،بون .كما تتمثل
جميع الوزارات من خالل مكاتب متواجدة يف كال
املدينتني.

 bundesfinanzministerium.de

وزارة الداخلية ،والبناء
والوطن االحتادية

 bmi.bund.de

وزارة اخلارجية

 www.diplo.de

الوزارة االحتادية لالقت�ساد والطاقة
 bmwi.de

وزارة العدل وحماية امل�ستهلك االحتادية
 bmjv.de

 bmas.de

وزارة الدفاع االحتادية
 bmvg.de

الوزارة االحتادية للتغذية والزراعة
 bmel.de

الوزارة االحتادية ل�سوؤون االأ�رسة،
وامل�سنني والن�ساء وال�سباب
 bmfsfj.de

وزارة ال�سحة االحتادية

 www.bundesgesundheitsministerium.de

الوزارة االحتادية للنقل والبنية
التحتية الرقمية

 bmvi.de

الوزارة االحتادية للبيئة،وحماية
الطبيعة ،و�سالمة املفاعالت

 bmu.de

الوزارة االحتادية للتعليم واالأبحاث
 bmbf.de

الوزارة االحتادية للتعاون
االقت�سادي والتنمية
 bmz.de
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لــودف ـيـغ فــان بـي ـت ـهــوفــن

الرائد يف عامل الرومان�سية :لودفيغ فان بيتهوفن
( )1827-1770اأدخل على الرتكيز الوا�سح ال�سكل
ري جديدة متاما من التعبري الفردي والتف�سري
معاي َ
ال�سخ�سي للمو�سيقى"( .ال�سيمفونية التا�سعة").

األ ـبــريــ�ســت دورر

مــارل ـي ـنــة دي ـتــريــ�س

جنمة الفيلم :مارلينة ديرتي�س ( )1992-1901كانت
واحدة من قالئل املمثالت االأملانيات اللواتي ُو ِ�سفن
باأنهن اأيقونات الفن ("املالك االأزرق") .يف 1939
ح�سلت الفنانة املولودة يف برلني على اجلن�سية
االأمريكية.

تــومــا�س مــان

فنان النه�سة االأملانية :األربي�ست دورر (-1471
 )1528من نورنبريغ ،وهو من اأهم ال�سخ�سيات يف
تاريخ الفن واأكرثها تنوعا وتعددية .وقد قام بثورة يف
تقنيات ق�س اخل�سب واحلفر على النحا�س.

اأ�ستاذ الرواية واحلداثة :توما�س مان ()1955-1875
ينتمي اإىل اأهم كتاب االأدب العاملي يف القرن الع�رسين.
وقد نال يف عام  1929جائزة نوبل يف االأدب عن
ملحمته االأ�رسية "بودنربوك�س".

فيلي برانت

ف ـيـلـهـيـلـم كـونــراد رونـتـغـن

�سيا�سي ورائد عاملي :فيلي برانت ( )1992-1913توىل
من�سب امل�ست�سار االأملاين ( )1974-1969وقاد ال�سيا�سة
االأملانية يف فرتة مثرية ع�سيبة .وقد ج�سد االنطالقة
الدميقراطية واالجتماعية خالل تلك الفرتة ب�سكل ال مثيل
له .يف عام  1971نال جائزة نوبل لل�سالم.

مكت�سف اأ�سعة اإك�س :فيلهيلم كونراد رونتغن (-1845
 )1923اكت�سف يف العام  1895يف فورت�سبورغ اأ�سعة
رونتغن التي حملت ا�سمه منذ ذلك احلني .يف  1901كان اأول
اإن�سان يح�سل على جائزة نوبل يف الفيزياء .ومنذ ذلك احلني
نال اأكرث من  80باحث اأملاين متميز هذه اجلائزة العاملية.

مــشــاهــيــر األلــمــان
فــول ـف ـغــانـغ يــوهــان
فــون غــوتــة

�ساعر ،كاتب م�رسحي ،باحث :يوهان
فولفغانغ فون غوتة (-1749
 )1832يعترب "عبقري اأزيل" واأحد
اأهم الكال�سيكيني يف االأدب االأملاين.

فــريــدريــ�س فــون �س ـي ـلــر

منا�سل من اأجل احلرية :يعترب فريدري�س
فون �سيلر ( )1805-1759واحدا من
كبار الكتاب امل�رسحيني يف العامل
("الل�سو�س"" ،ماريا �ستوارت"" ،دون
كارلو�س") عالوة على كونه كاتب متميز.

يــوهـان �سـيـبــا�سـتـيـان بــاخ

الرائد يف مو�سيقى الباروك الكن�سية:
يوهان �سيبا�ستيان باخ ()1750-1685
اأتقن �رسامة "فن الذاكرة" واأبدع ما يزيد
عن  200كنتتا واأرتوريو.

كال�سيكيون خالدون ،رواد �سجعان ،مفكرون
متميزون :يحفل التاريخ االأملاين ب�سخ�سيات كل
ما ميكن قوله عنها هو اأنها �سخ�سيات ا�ستثنائية
متميزة .وقد ذاعت �سهرة الكثريين منهم ،متجاوزة
حدود البالد .معهد غوتة يدين با�سمه اإىل واحد
من اأهم ال�سعراء ،يوهان فولفغانغ فون غوتة،
وهو يحمل هذا اال�سم منذ عام  1951اإىل �ستى
اأنحاء العامل .يف مهرجان بايرويت يجتمع �سنويا
ع�ساق فاغرن من �ستى اأنحاء العامل ،ليبدعوا يف
تقدمي م�رسحيته االأبدية "خامت نيبلونغن" .اأ�سماء
مثل هومبولت واآين�ستاين ورنتغن وبالنك وبنز
واأوتو �ساركت اأي�سا يف اإك�ساب اأملانيا �سهرة
فوق �سهرة ،وظهورها على اأنها بالد الباحثني
واملهند�سني املبدعني .وقد جاء بعدهم اأ�سماء مثل
حامل جائزة نوبل يف الكيمياء� ،ستيفان هيل،
ورائد الف�ساء األك�سندر غري�ست.
ورغم اأنه كان من ال�سعب على املراأة يف االأزمنة
ال�سابقة كتابة مثل ق�س�س النجاح هذه ،فاإن
املرء ي�سادف اأ�سماء مثل :كالرا �سومان ،ماريا
زيبيال مرييان ،باوال موندرزون-بيكر ،روزا
لوك�سمبورغ ،اأنا زيغري�س� ،سويف �سول ،اأو اأ�ستاذة
الرق�س ال�سهرية بينا باو�س .واليوم تعترب كل
من االأديبة هريتا مولر ،والباحثة كري�ستيانة
نو�سالين-فولهارد مثاال على االأداء املتميز.
وتعترب هوؤالء جميعا اأمثلة رائعة على حداثة
املجتمع ،الذي ت�سارك فيه املراأة اإىل جانب
الرجل ،وتتمتع بذات الفر�س ،حيثما تكون
امل�ساركة �رسورية.
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والــســيــاســة
ـ
الــدولــة
ـ
مـهـمـات جديـدة دولـة فـدرالـيـة سـيـاسـة نـشـيـطـة
مـشـاركـة مـتـنـوعـة ثـقـافـة الـذاكـرة الـحـيـة








بـاخـتـصـار

جــديــدة
ـ
مــهــمــات
اأملانيا دولة دميقراطية قائمة على القيم
ال�صامية ،ناجحة اقت�صاديا ،منفتحة على العامل.
امل�صهد ال�صيا�صي يف غاية التنوع :بعد انتخابات
البوند�صتاغ (الربملان) الأملاين التا�صع ع�رش
( )2017قام بداية احلزب الذي كان القوة الأكرب
يف الربملان بنتيجة النتخابات CDU/CSU
بالت�صاور مع حزب الأحرار  FDPوحزب اخل�رش
بغية التحقق من اإمكانية ت�صكيل ائتالف حكومي
معهما .وقد باءت هذه امل�صاورات بالف�صل .يف
اخلتام متكنت الأحزاب الأكرب  CDU/CSUوSPD
من التو�صل يف �صهر اآذار/مار�س  2018اإىل
اتفاق حول ت�صكيل ائتالف حكومي كبري ،وذلك
بعد مفاو�صات طويلة �صاقة وبعد جلوء احلزب
ال�صرتاكي  SPDاإىل ا�صتفتاء اأع�صائه .وكانت
البالد قد �صهدت مثل ها التحالف بني احلزبني
الأقوى يف نظام الأحزاب الأملاين خالل الدورة
الربملانية ال�صابقة .ومن بني  709مقاعد يف
الربملان متتلك اأحزاب الئتالف  399مقعدا
) 246 CDU/CSUمقعد 153 SPD ،مقعد(.

وتتكون املعار�صة من حزب البديل من اأجل
اأملانيا  92( AfDمقعد) ،والأحرار  80( FDPمقعد)
والي�صار ( 69مقعد) واخل�رش ( 67مقعد) ،اإ�صافة
اإىل ع�صوين م�صتقلني.
امل�صت�صارة الأملانية الحتادية الدكتورة اأجنيال
مريكل ) (CDUهي رئي�صة احلكومة للدورة الربملانية
الرابعة على التوايل ،حيث ت�صغل هذا املن�صب منذ
 .2005وهي ال�صيدة الأوىل يف تاريخ جمهورية
اأملانيا الحتادية التي ت�صغل هذا املن�صب .نواب
امل�صت�صار اأولف �صولت�س (وزير املالية) وهايكو
ما�س (وزير اخلارجية) ،هما من املمثلني الأهم
حلزب  SPDيف احلكومة الحتادية .تتاألف
احلـكـومة الحتـاديـة من  14وزيـرا ووزيــرة،
اإ�صافة اإىل رئي�س مكتب امل�صت�صار الحتادي.
وي�صكل اتفاق ت�صكيل الئتالف الذي يحمل �صعار
" انطالقة جديدة يف اأوروبا ،ديناميكية جديدة
يف اأملانيا ،ت�صامن جديد يف بالدنا" اأ�صا�س
الـعـمل امل�صـرتك لأحـزاب احلـكـومـة التـحـادية.

فـيـديـو

AR-APP

الدولة وال�صيا�صة والتاريخ :فـيديـو حول الـمو�صوع
 tued.net/ar/vid1

م ـبـنــى الـرايــ�صــ�ص ـتــاغ فـي بــرلــني هــو م ـقــر ال ـبــونــد�صـتــاغ الألـمــانــي م ـنــذ  .1999الــ�ص ـيــر نــورمــان فــو�ص ـتــر �ص َـمـّـم ال ـق ـبــة الــزجــاج ـيــة
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ينطلق القت�صاد يف اأملانيا يف العام 2018
اإىل حتقيق النمو لل�صنة التا�صعة على التوايل،
ويحقق بالتايل رقما قيا�صيا يف معدلت ت�صغيل
اليد العاملة ،كما ترتفع موارد الدولة و�صناديق
ال�صمان الجتماعي .وقد مت تقلي�س املديونية
اجلديدة يف اجلهات الحتادية اإىل درجة ال�صفر،
كما اأن م�صادر الطاقة املتجددة يف طريقها
للتو�صل اإىل تقنية حمددة من اأجل توليد الطاقة
الكهربائية .ي�صكل التقارب والندماج بني ال�رشق
والغرب مو�صوعا مركزيا منذ عودة الوحدة
الأملانية يف  ،1990وقد جنح النا�س يف اأملانيا
معا يف حتقيقهُ ،م َ�صطرين بذلك ق�صة جناح
رائعة .حتى  2019ي�صتمر "ميثاق الت�صامن ،"2
الذي مت تخ�صي�صه مببلغ  156،5مليار يورو.
كل مواطن يدفع �رشائب يف ال�رشق والغرب،
ي�صاهم يف عملية "بناء ال�رشق" من خالل "ر�صم
الت�صامن" ،وهو عبارة عن اإنفاق ُم َت ِّمم ت�صل
ن�صبته اليوم اإىل  %5،5من قيمة ال�رشيبة.
ولكن هناك مهمات جديدة اأي�صا بالنتظار.
التحول ال�صكاين (الدميغرايف) ي�صكل  -كما

يف البلدان ال�صناعية الأخرى  -حتديا كبريا.
اأي�صا مو�صوعات الهجرة والندماج تت�صدر
لئحة برنامج العمل .وقد بينت نتائج انتخابات
البوند�صتاغ مدى عدم الأمان وعدم الر�صا
الذي ي�صعر به العديد من النا�س .ولهذا ال�صبب
تريد احلكومة الحتادية ،وكما جاء يف اتفاق
ت�صكيل الئتالف "�صمان ما هو جيد ،ولكن يف
ذات الوقت اإبراز التحلي بال�صجاعة وال�صتعداد
للحوار ال�صيا�صي الهادف اإىل التجديد".

الشبكة
ال ـبــونــد�س ـتــاغ الأل ـمــانــي
ان ـت ـخــابــات ،اأعــ�صــاء بــرل ـمــان،
ك ـتــل بــرل ـمــان ـيــة
 bundestag.de

م ـج ـلــ�س الــوليــات
ال ـتــ�ص ـك ـي ـلــة ،ال ـم ـه ـمــات ،الج ـت ـمــاعــات
 bundesrat.de

الــرئ ـيــ�س الت ـحــادي
زيــارات الــدولــة ،ال ـمــواع ـيــد ،ال ـم ـه ـمــات
 bundespraesident.de

كـل يـوم اأربـعـاء عـند الـ�صـاعـة  9:30يـجـتـمـع مـجـلـ�س الـوزراء التـحـادي بـرئـا�صـة الـمـ�صـتـ�صـارة التـحـاديـة اأنـجـيـال مـيـركـل فـي مـكـتـب الـمـ�صـتـ�صـار

بـاخـتـصـار

الــفــاعــلــون والــوسـائــل
الأحــزاب الــ�ســيــا�ســيــة
ت ـقـوم األـمـانـيـا على دميـقـراطـيـة حـزبـية .فـي الـبـونـد�ص ـتـاغ
الأل ـمـانـي ال ــتا�صع عــ�صــر ت ـ ـتـ ـم ـث ــل �ص ـب ـعـة اأحــزاب،
 ،FDP ،AfD ،SPD ،CDU/CSUال ـحـزب الـ ـيــ�صـاري،
ال ـخ ــ�صـر .ب ــالإ�صافــة اإلـى ذلــك يــوجــد حــوالــي  25حــزب ـ ًا
�صـغـيــراً ،ت ـت ـم ـتــع ب ـت ـاأث ـيـر مـحــدود جـد ًا فـي الــ�ص ـيـا�ص ــة
الت ـحـادي ــة ،بــ�ص ـبــب عــدم ن ـجــاح ـهـا فـي تـجـاوز ع ـ ـت ـبــة ،%5
ال ـتـي ت ـوؤهــل لــدخــول الـ ـبــونــد�صـ ـتــاغ .اإل اأن ب ـعــ�ص ـهــا م ـت ـم ـث ـلــة
فـي بــرل ـمــانــات الــوليــات الـ ـم ـخ ـت ـل ـفــة .الـحـزب الــدي ـم ـقـراطـي
الج ـت ـمـاعــي الأل ـمــانــي "ال�صـ ـتــراكــي" ) (SPDهــو اأك ـبــر
الأحــزاب مـن ح ـي ــث ع ــدد الأع ــ�صــاء ( .)463700الت ـحــاد
الــديـ ـمـ ـقــراطــي الـمــ�ص ـي ـحــي ) (CDUلــديــه حــوالـي 427000
عــ�صــواً ،بـ ـيـن ـمــا ال ـحــزب الــ�ص ـقـ ـيــق لــه فـي بــافــاريــا CSU
لـديــه  141000ع ــ�صــو ًا (.)2017

).(BUND

 bundeswahlleiter.de

 bund.net

الــنــقــابــات
ات ـحــاد ال ـن ـقــابــات الأل ـمــان ـيــة ) (DGBيــ�صــم ث ـمــان ن ـقــابـات
ت ـخــ�صــ�ص ـيــة وحــوالـي  6م ـلـيــون عــ�صـواً .اأك ـبـر ال ـن ـقــابـات
ال ـت ـخــ�صــ�ص ـيــة تــ�صــم  2،3م ـل ـيــون عــ�صــواً ،وهــي ن ـقــابــة
ع ـمـال قـطـاع ال ـت ـعـديـن ” ،”IG Metalومـن بـني مـن ت ـم ـث ـلـهـم
هــذه ال ـن ـقــابــة ع ـمــال ق ـطــاع الــ�ص ـيــارات .وت ـت ـم ـتــع مــواقــف
ال ـن ـقــابــات ب ـت ـاأث ـيــر عــلى ال ـن ـقــا�صــات الــ�ص ـيــا�ص ـيــة.

ا�ســتــطــالعــات
ال ـعــديــد مــن م ـعــاهــد ا�ص ـت ـطــالعــات الــراأي ت ـب ـحــث
بــا�ص ـت ـمــرار فــي الأجــواء الــ�ص ـيــا�ص ـيــة فــي األ ـمــان ـيــا.
م ـعــاهــد م ـثــل اإن ـفــرات ـيــ�صــت دي ـمــاب ،األ ـنــ�ص ـبــاخ،
فــور�صــا ،اإي ـم ـي ـنــد ،م ـج ـمــوعــة اأب ـحــاث الن ـت ـخــابــات،
ت ـه ـتــم وت ـنــ�صــط بــ�ص ـكــل خــا�س خــالل ف ـتــرات
الن ـت ـخــابــات ،اإ�صــافة اإلــى و�صــع م ـعــاي ـيــر ال ـمــزاج
ال ـعــام الأ�ص ـبــوع ـيــة.

 dgb.de

التــحــادات الــ�ســنــاعــيــة
ال ـت ـج ـمــع الت ـحــادي ل ـلــ�ص ـنــاعــة الأل ـمــان ـيــة ) (DBIهــو
ال ـم ـن ـظ ـمــة الأك ـبــر فــي ق ـطــاع الــ�ص ـنــاعــة الأل ـمــانــي،
ويــ�صم  35ات ـحـاد ًا ت ـخــ�صــ�ص ـي ـاً ،وي ـم ـثــل � 100000صـركــة.
 bdi.de

الــحــركــات الجــتــمــاعــيــة
م ـنــذ الــ�ص ـب ـع ـي ـن ـيــات ي ـنــ�صــط ال ـعــديــد مــن ال ـنــا�س
في األ ـمــان ـيــا �ص ـمــن م ـج ـمــوعــات �ص ـيــا�صــة ال ـب ـي ـئــة،
والـحـركــات الــ�ص ـع ـب ـيـة وال ـم ـن ـظ ـمـات غ ـيـر ال ـحـكــوم ـيـة.
اأك ـبــر ات ـحــاد ل ـل ـب ـي ـئــة يــ�صــم نــ�صــف م ـل ـيــون عــ�صــو
هــو ات ـحــاد ال ـب ـي ـئــة وح ـمــايــة ال ـط ـب ـي ـعــة األ ـمــان ـيــا

إضافة رقـمية D I G I T A L P L U S

لــمزيـد مـن ال ـمـع ـلـومات حـول م ـخ ـت ـلـف الـمـو�صوعــات
ذات الــ�ص ـلــة ،وروابـط ذات ت ـعـل ـيـقـات ،ومــ�صــاهـمـات،
ووثــائ ـق ـيــات ،وخ ـطــابــات ،عــالوة ع ـلــى م ـع ـلــومـات
اإ�صــافـ ـيـة حــول ك ـل ـمــات ال ـب ـحــث ،م ـثــل م ـج ـلــ�س
الــوليــات ،الـح ـكــومــة الت ـحــاديــة ،الـدولــة الت ـحــاديــة ،الـم ـح ـك ـمــة الــد�ص ـتــوريــة
الت ـحــاديــة ،الــد�ص ـتــور الألـمــانــي ،ن ـظــام الن ـت ـخــابــات.
 tued.net/ar/dig1
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مـوضـوع

فــدرالــيــة
ـ
دولــة
ـ

اأملانيا عبارة عن دميقراطية برملانية فدرالية.
اجلهاز الد�صتوري الأكرث ح�صورا يف الإدراك العام
هو البوند�صتاغ (الربملان الحتادي) ،وهو يتم
انتخابه من ال�صعب مبا�رشة كل اأربع �صنوات .واأهم
وظائف البوند�صتاغ هي اإ�صدار القوانني "الت�رشيع"
ومراقبة العمل احلكومي .ويقوم البوند�صتاغ
بانتخاب امل�صت�صار الحتادي ب�صكل �رشي ،لطيلة
فرتة الدورة الربملانية .يتمتع امل�صت�صار ب�صلطة
القرار �صمن احلكومة ،وهذا يعني اأنه امل�صوؤول عن
و�صع اخلطوط العري�صة امللزمة لل�صيا�صة احلكومية.
يختار امل�صت�صار الحتادي الوزراء الحتاديني كما
يختار من بينهم نائبا له ،اأي نائب امل�صت�صار� .حلكـومات �الئـتالفـية هي �لقـاعدة يف �أملـانـيا
ولكن يف املمار�صة الفعلية ،يقع القرار بيد الأحزاب
امل�صاركة يف ت�صكيل احلكومة ،والتي ي�صارك املهم بالن�صبة ل�صكل وتركيبة الربملان هو نظام
ممثلوها يف احلكومة ،ومن خالل احلقائب الوزارية التمثيل الن�صبي ذو الطابع ال�صخ�صي .اأي�صا
الأحزاب ال�صغرية ميكن اأن تكون ممثلة يف
البوند�صتاغ كنتيجة لالنتخابات ،وذلك مبا
يتنا�صب وحجمها .وبا�صتثناء حالة واحدة،
الئـحـة
فاإن احلكومة الحتادية كانت حتى الآن دوما
ائتالفية� ،صمت تراكيب عديدة خمتلفة من
اأك ـبــر وليــة :نــوردرايــن-ف ـيــ�س ـت ـفــالــن
الأحزاب التي كانت تتناف�س خالل النتخابات.
( 17,9م ـل ـيــون نــ�س ـمــة)
ومنذ اأوىل انتخابات البوند�صتاغ يف عام 1949
اأك ـبــر مــوازنــة فــرع ـيــة ات ـحــاديــة:
ت�صكلت حتى الآن  24حكومة احتادية ائتالفية.
الـعـمـل والــ�سـوؤون الج ـتـمـاع ـيـة ( 137,6مـلـيار يـورو)
ومن اأجل تفادي الت�صتت يف الربملان ،وت�صهيل
ت�صكيل احلكومة الحتادية ،يجب على الأحزاب
اأك ـبــر لـ ـجـ ـن ــة بــرل ـمــان ـيــة:
القـ ـت ــ�س ــاد والـ ـط ــاق ــة ( 49عــ�ســواً)
حتقيق  %5من الأ�صوات ال�صاحلة يف النتخابات
(اأو ثالثة اأع�صاء منتخبني مبا�رشة) ،لكي تتمكن
اأع ـلـى نــ�ص ـبــة مــ�صــاركــة فـي الن ـت ـخـابــات:
من دخول البوند�صتاغ (جتاوز عتبة .)%5
ان ـت ـخــابــات )%91,1( 1972
التي حت�صل عليها مبوجب التفاق على ت�صكيل
الئتالف احلاكم .ويف حال انهيار الئتالف ،فاإنه
ميكن اأي�صا اأن ي�صقط امل�صت�صار قبل انق�صاء الدورة
الربملانية املكونة من اأربع �صنوات ،حيث اأن من
�صالحيات البوند�صتاغ اأن ي�صحب الثقة من رئي�س
احلكومة يف اأي وقت .ولكن يتوجب على الربملان
يف هذه احلال ،ومن خالل ما يعرف با�صم "�صحب
الثقة ال َب ّناء" ،اأن ينتخب مبا�رشة خليفة للم�صت�صار.
اأي اأنه من غري املمكن اأن متر اأية فرتة زمنية ،ل
وجود فيها حلكومة منتخبة يف البالد.

اأك ـبــر ك ـت ـلــة بــرل ـمــان ـيــة:
 246( CDU/CSUعــ�ســواً)

البنية الفيدرالية يف اأملانيا تنعك�س اأي�صا على
ال�صالحيات الوا�صعة التي تتمتع بها الوليات

عـلـى �صـطـح الـرايـ�صـ�صـتـاغ فـي بـرلـني :يـومـيـ ًا يـزور مـب ـنــى الـبــرل ـمـان حــوالــي � 8000ص ـخــ�س

الأملانية ال�صتة ع�رش ،وخا�صة يف جمالت ال�رشطة
والوقاية من الكوارث والق�صاء والتعليم والثقافة.
ولأ�صباب تاريخية تعترب كل من مدن برلني
وهامبورغ وبرمين اأي�صا وليات احتادية م�صتقلة
يف ذات الوقت .وتتفرد اأملانيا يف العالقة الوثيقة
واملتداخلة بني الوليات الحتادية واحلكومة
املركزية ،وهو ما يتيح حلكومات الوليات اإمكانية
امل�صاركة يف احلياة ال�صيا�صية الحتادية ب�صكل
فعال .وهذا ما يح�صل ب�صكل اأ�صا�صي من خالل
جمل�س الوليات "بوند�رشات" ،وهو الهيئة الثانية

التي تتكون من ممثلني عن حكومات الوليات،
ومقره اأي�صا يف مدينة برلني .الوليات الحتادية
الغنية بعدد ال�صكان تتمتع بتمثيل اأكرب من الوليات
ال�صغرية ،يف جمل�س الوليات .وحتى الأحزاب التي
تكون يف طرف املعار�صة على امل�صتوى الحتادي،
ممثلة يف البوند�صتاغ ،ميكنها اأي�صا
اأو حتى غري ُ َ
التاأثري يف ال�صيا�صة الحتادية ،من خالل تواجدها
يف حكومات الوليات ،وبالتايل يف جمل�س
الوليات ،حيث اأن العديد من القوانني والقرارات
والتعليمات الحتادية تتطلب موافقة جمل�س
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الوليات ،اإ�صافة اإىل البوند�صتاغ .منذ 2011
و - 2014وللمرة الأوىل  -يرتاأ�س الوزارة يف
وليتني اأملانيتني (بادن-فورمتبريغ وتورينغن)
رئي�صا وزراء من احلزبني الأ�صغر متثيال يف
البوند�صتاغ ،حزب اخل�رش (بوندني�س /90اخل�رش)
واحلزب الي�صاري.
ومبا اأنه ل يوجد مواعيد ُم َو ّحدة لنتخابات
برملانات الوليات ،ناهيك عن اختالف طول
الدورات الربملانية بينها ،ميكن اأن يح�صل خالل
دورة برملانية للبوند�صتاغ تغريات يف موازين
القوى يف جمل�س الوليات .الرتكيبة احلالية
حلكومات الوليات ت�صمن للحكومة الحتادية
الغالبية يف جمل�س الوليات .رغم ذلك ،ل يوجد
يف املجل�س تكتالت كبرية وا�صحة ميكن تتخذ
موافق متطابقة وت�صويتا موحدا ،ب�صبب التنوع
الكبري يف تركيبة احلكومات الئتالفية يف
الوليات الأملانية ال�صتة ع�رش ،وهو تنوع مل
ي�صبق له مثيل منذ قيام اجلمهورية الحتادية.
فقط يف بافاريا ميكن حلزب  CSUال�صتغناء عن
م�صاركة اأحد يف احلكم ،ملا يتمتع به من غالبية
هناك .فيما عدا ذلك كان هناك يف ربيع 2018
اإىل جانب اأربع حكومات وليات من حزبي CDU
و ،SPDوحكومتان من  SPDواخل�رش ،وحكومتان

من  CDUواخل�رش ،وحكومة من  SPDوحزب
الي�صار ،وحكومتان من الي�صار  SPDواخل�رش،
وحكومة واحدة من كل من  CDUو ،FDPوCDU
واخل�رش و FDPو SPDو FDPواخل�رشSPD ،
و CDUواخل�رش.
�لـرئـيـ�س �التـحـادي هو ر�أ�س �لـدولـة
املن�صب الربوتوكويل الأعلى يف الدولة هو
من�صب الرئي�س الحتادي .وهو ل يتم انتخابه
من قبل ال�صعب ،واإمنا من قبل جتمع احتادي يتم
اختياره خ�صي�صا لهذه الغاية .ويتاألف ن�صف
هذا املجل�س الحتادي من اأع�صاء البوند�صتاغ،
بينما يتاألف الن�صف الآخر من اأع�صاء تنتخبهم
برملانات الوليات مبا يتنا�صب مع متثيلها
الن�صبي .ميار�س الرئي�س الحتادي �صالحيات
مهمته ملدة خم�س �صنوات ،وميكن اإعادة انتخابه
ملرة واحدة .منذ  2017ي�صغل من�صب الرئي�س
الأملاين الحتادي فرانك-فالرت �صتاينماير .وكان
ب�صفته �صيا�صيا بارزا يف حزب  SPDقد �صغل
من�صب وزير اخلارجية الأملاين من  2005حتى
 ،2009ومن  2013حتى � .2017صتاينماير هو
الرئي�س الحتادي الثاين ع�رش للجمهورية ،منذ
 .1949وعلى الرغم من اأن الرئي�س الحتادي

مـحـطـات مـهـمـة

1949

في  23اأيار/مايـو اأقر المجل�س البرلماني
المـنـعـقـد في مـديـنـة بـون ،والـمـوؤلـف
من مـمـثـلـيـن عـن الـوليــات الـغـربـيــة
الخا�صعة لالحتالل الد�صتور الألماني.
وفي  14اآب/اأغ�صط�س تم انتـخاب اأول
بـرلـمـان "بـونـد�ص ـتـاغ" األـمـانـي.

1953

في  17حـزيران/يونـيو تظـاهر حـوالي
مـلـيـون اإنـ�صـان في �صـرق بـرلـيـن وفي
األمـانـيـا الديمقراطية  DDRمحتجين
على الظروف ال�صيا�صية والقت�صادية.
تم الق�صاء على هذه النتفا�صة ال�صعبية
بكـل عـنـف من خـالل الـجـيـ�س.

1961

ق ـيــادة األـمـان ـيــا الـديـمـقـراطـيـة تـقـفـل
الـمـمــرات بـيــن �صــرق بـرل ـيـن وغـربـهـا
بـال ـجــدار والأ�صــالك الــ�صـائ ـكــة .ويـتـم
اإطــالق الـنــار عـلـى ال ـهــاربـين .وحــدة
الـدولــة الألـمـان ـيـة بـدت بعـيـدة الـمـنـال
عـلـى الـمــدى الـم ـن ـظــور.

يتمتع مبهمات متثيلية بروتوكولية بالدرجة
الأوىل ،فاإن با�صتطاعته اأي�صا رف�س التوقيع
على القوانني ،اإذا كان يخ�صى اأن تكون متعار�صة
مع الد�صتور .وقد مار�س اأ�صحاب هذا املن�صب
التاأثري الأكرب حتى الآن من خالل اخلطابات
العامة التي حتظى بالهتمام الكبري .ل يتدخل
الرئي�س الحتادي ل�صالح اأي من الأحزاب ،اإل
اأنه يتناول املو�صوعات الآنية ،ويدعو احلكومة
والربملان وال�صعب اإىل معاجلتها .خالل فرتة
ت�صكيل احلكومة الحتادية بعد انتخابات
البوند�صتاغ  2017والتي كانت طويلة ب�صكل غري
معهود يف اأملانيا ،كان من املهم جدا بالن�صبة
ل�صتاينماير جتنب اإعادة تنظيم النتخابات من
جديد .ولول تدخله ملا كان حزب  SPDحتى هذه
اللحظة م�صتعدا خلو�س جتربة الئتالف الكبري
مرة اأخرى.
�ملحكـمة �لد�سـتورية �الحتـادية يف كارلـ�سـروة
تـر�قـب �اللـتز�م بالـد�سـتور
تتمتع املحكمة الد�صتورية الحتادية يف
كارل�رشوة بالكثري من ال�صلطة يف البالد ،وحتظى
بالحرتام ال�صديد من قبل اأبناء ال�صعب .حيث
تعترب املحكمة "الو�صية على الد�صتور" ،وتقدم

1969

مـع فـيـلـي بـرانـت يـاأتي اأول مـ�ص ـتــ�صـار
مـن غـيــر حــزب  CDUاإلى ال ـح ـكــم.
�صيــا�صــة الـحـكـومـة الـمكـونـة من حزبي
 SPDو FDPتـجــاه الـ�صـرق تـخـلـق اإطـارا
وفـر�صــة لـلـمــ�صـالـحــة بـيـن األـمـان ـيــا
وج ـيـرانـهــا في الـ�صــرق.

عـالـمـيـة

م ـك ـتــب الـم ـوؤ�ســ�ســات الــدي ـم ـقــراط ـيــة
وح ـقــوق الإنــ�ســان ,ان ـت ـخــابــات البــرل ـمــان
الت ـحــادي (بــونــد�س ـتــاغ) .بــدعــوة مــن
ال ـبــونــد�ص ـتــاغ قــامــت م ـن ـظ ـمــة الأمــن
وال ـت ـعــاون فــي اأوروبــا ) (OSCEب ـمــراق ـبــة
ان ـت ـخــابــات البــونــد�ص ـتــاغ فــي  24اأي ـلــول/
�ص ـب ـت ـم ـبــر  .2017خ ـبــراء من ـظــمة OSCE
يت ـحــدثــون فـي تـقــريــرهــم بــان ـت ـخــابــات
ن ـظ ـي ـفــة حــرة ،لــم ت ـت ـاأثــر ب ـاأي تــالعــب،
اأو م ـحــاولت قــر�ص ـنــة ع ـلــى
�ص ـب ـيــل ال ـم ـثــال.
 osce.org

من خالل اأحكامها وقراراتها املدرو�صة تف�صريا
ُمل ِزما للد�صتور الأملاين .ومن خالل َجمل َِ�صيها
تقوم بالف�صل يف اخلالفات حول توزيع وتقا�صم
ال�صلطات بني الهيئات الد�صتورية ،كما ميكنها
تقرير فيما اإذا كانت القوانني غري متوافقة مع
الد�صتور .اأبواب املحكمة الد�صتورية مفتوحة
لكل مواطن اأملاين ،ي�صعر بالنتقا�س من حقوقه
الأ�صا�صية اأو تهديدها ب�صبب اأحد القوانني.


1999 1990/1989

تظاهرات �صلمية في األمانيا الديمقراطية
تنتهي ب�صقوط الحكومة .وفي  9ت�صرين
الثاني/نوفمبر يتم فتح الحدود نحو الغرب.
بعد اأول انتخابات حرة في  18اآذار/مار�س
تن�صماألمانياالديمقراطيةاإلىالجمهورية
التحاديةفي 3اأكتوبر/ت�صرينالأول.1990

ان ـت ـقــال الـبــونــد�ص ـتــاغ وال ـحـكــومــة
الت ـحــاديــة اإلـى بــرل ـيــن .م ـب ـنــى
ال ـبــرلـمــان ي ـقــع عـلـى جــان ـبــي
ال ـحــدود الــ�صــاب ـقــة .بــون ت ـب ـقــى
م ـقــرا لـب ـعــ�س الــوزارات والــدوائـر
الــر�ص ـم ـيــة الت ـحــاديــة.
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مـوضـوع

نــشــيــطــة
ـ
ســيــاســة
ـ
"انطالقة جديدة يف اأوروبا ،ديناميكية جديدة يف اجليدة ال�صائدة .ومن املفرت�س اأن يقود هذا اإىل
اأملانيا ،ت�صامن جديد يف بالدنا" ،هذا هو عنوان حتقيق مزيد من العدالة الجتماعية ،واإىل مزيد من
برنامج العمل احلكومي حتى العام  .2021حيث ثقة النا�س يف قدرات واإمكانات ال�صيا�صة.
ت�صعى احلكومة اإىل العمل من اأجل تقوية الحتاد
الأوروبي ب�صفته �صمانة لل�صالم والأمن والزدهار .نتيجة انتخابات البوند�صتاغ  2017متخ�صت عن
ومع الهدف ال�صاعي اإىل حتقيق موازنة متكافئة ،خ�صائر كبرية لالأحزاب ال�صعبية الكبرية التي كانت
وهو ما يتحقق فعليا منذ  ،2014ترى احلكومة حاكمة يف الدورة الربملانية ال�صابقة .بينما �صجل
الحتادية م�صوؤوليتها يف احلفاظ على ال�صتقرار احلزب اليميني ال�صعبوي "البديل من اأجل اأملانيا"
املايل ،وت�صعى لتكون مثال ل�رشكائها يف منطقة  AfDمكا�صب كبرية يف عدد الأ�صوات ،ومتكن
اليورو .ويف ذات الوقت تعرب عن ا�صتعدادها للمرة الأوىل من دخول البوند�صتاغ .رغم ا�صتمرار
لتقدمي م�صاهمات اأكرب ملوازنة الحتاد الأوروبي .النتعا�س القت�صادي ب�صكل اإيجابي ،يتطلع الكثري
وبالتعاون مع فرن�صا تريد احلكومة الحتادية من النا�س ب�صيء من القلق اإىل امل�صتقبل .وبناء على
تقوية منطقة اليورو واإ�صالحها ،بحيث يكون هذا ،مل يكن عن عبث اأن اختارت احلكومة الحتادية
اليورو اأكرث ثباتا يف مواجهة الأزمات الدولية .اأن يكون من واجبها دعم الت�صامن الجتماعي
ومن اأجل اأملانيا تتطلع احلكومة الحتادية اإىل يف البالد وجتاوز النق�صام .ولهذا �صتقوم ب�صكل
اأن ي�صتفيد جميع اأنا�س من املناخات القت�صادية مـدرو�س وخمـطـط بتـحـ�صـني وتـطـوير دعـم
الأ�رشة ،و�صمان ال�صيخوخة ،وحماربة البـطـالة،
اإ�صافة اإىل دعم التعليم والإبداع والنتقال اإىل
الرقمية "الرقمنة" .ومن املو�صوعات املحورية
رقــم
اأيـ�صا التنظيم والتخطيط املـدرو�س للـهجرة
الوافدة ،وحت�صني اإمكانات اندماج املهاجرين يف
البالد .حيث ي�صمن الد�صتور الأملاين حقا اأ�صا�صيا
يف احل�صول على اللجوء للم�صطهدين ال�صيا�صيني.
ان مقدار العجز في موازنة األمانيا على الم�صتوى
و�صـوف ت�صتمر اأملانيا يف م�صاعدة املحتاجني
التحادي في عام  .2017النفقات البالغة 325،4
الـذيـن لـديهـم احلـق يف احلـ�صـول على اللـجوء.
مليار يورو كان في مقابلها  330،4مليار يورو من
يف ذات الـوقـت تـعـمل احلكومة الحتادية على
الإيرادات .ولم تكن الدولة التحادية في 2017
تكثيف جـهـودها كي يتـمـكن الذين ل يتـمـتـعون
بحاجة لأية قرو�س اإ�صافية ،وذلك لل�صنة الرابعة
بفـر�س احلـ�صـول على حـق الإقـامة يف األـمانـيـا
عـلى التـوالـي .وال�صـبـب يعـود ب�صـكل رئـيـ�صي اإلى
ارتفاع العائدات من ال�صرائب التي يعود الف�صل
من مغادرة البالد .وتاأمل احلكومة الأملانية
فيها اإلى مرحلة الزدهار القت�صادي.
التـحـاديـة يف النـتـهـاء من عـمـلـيات اإ�صـالح
 bundeshaushalt-info.de
نـظـام الـلجوء الأوروبي الـمــ�صــتـرك خـالل .2018

 0،0يورو

الـبـونـد�ص ـتـاغ فـي بــرلــني هـو مــ�صـرح الـعـمـل الـ�صـيـا�صـي .يـ�صـم الـبـرلـمـان التـا�صــع عـ�صـر فـي الـبـالد  709عـ�صـو ًا

�لـبـنـاء عـلى �لـنـجـاحـات
جمال�س الإ�رشاف على ال�رشكات  30يف املائة
على الأقل .يف اأواخر  2017كانت ن�صبة الن�صاء يف
خالل الدورة الربملانية ال�صابقة اأقر البوند�صتاغ حدا جمال�س الإ�رشاف يف اأكرب � 200رشكة يف اأملانيا
اأدنى لالأجور ،ي�رشي مبدئيا على كافة القطاعات .ت�صل اإىل .%25
ويقع هذا احلد الأدنى يف العام  2018عند م�صتوى
 8،84يورو لل�صاعة ،ويخ�صع بانتظام للدرا�صة التطورات امل�صتمرة يف جمال حتول الطاقة ،والتي
والختبارَ .ت َب ّني "ن�صبة املراأة" يف ال�رشكات متكنت من خاللها اأملانيا من رفع م�صاهمة م�صادر
امل�صاهمة الكربى مت يف العام  .2016ويف اأواخر الطاقة املتجددة ب�صكل جوهري ،اإ�صافة اإىل التو�صع
 2017كانت هذه ال�رشكات حتقق الن�صبة املطلوبة ،يف بناء البنية التحتية الرقمية ت�صكل جمتمعة بنودا
وهي اأن تكون ن�صبة امل�صاركة الن�صائية يف ع�صوية رئي�صية يجري العمل عليها بكل جد ون�صاط.
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مـوضـوع

ـ
مــتــنــوعــة
ـ
مــشــاركــة

حتظى الأحزاب ال�صيا�صية مبوقع متميز يف النظام
ال�صيا�صي جلمهورية اأملانيا الحتادية" .ت�صارك
الأحزاب ال�صيا�صية يف ت�صكيل الإرادة ال�صيا�صية
لل�صعب" ،جاء يف املادة  21من الد�صتور الأملاين.
ويكون هذا م�صحوبا بواجب اللتزام بالدميقراطية
�صمن الأحزاب ال�صيا�صية اأي�صا :حيث يتم اختيار
القادة والهيئات واملر�صحني (خلو�س النتخابات
با�صم احلزب) من خالل موؤمترات حزبية ي�صارك
فيها ممثلون عن القواعد احلزبية ،وذلك بطريقة
القرتاع ال�رشي .ومن اأجل دعم الدميقراطية �صمن
الأحزاب عمدت هذه الأحزاب يف الآونة الأخرية
اإىل ا�صتطالع راأي قواعدها مبا�رشة يف بع�س
املو�صوعات املهمة .ا�صتفتاء اأع�صاء حزب SPD
حول اتفاقية ت�صكيل الئتالف يف  2018كان له
الدور الأهم يف ت�صكيل احلكومة الأملانية الحتادية
مع  .CDU/CSUوتبقى الأحزاب يف جوهرها
اأ�صكال من تعبري املجتمع ،حتى عندما تخ�رش
�صيئا من قوة متا�صكها ومتثيلها .خلف CDU/
 CSUو SPDيقف حوايل مليون ع�صوا ،وباملقارنة
مع ما يقرب من  61،5مليون اإن�صان يحق لهم
شـكـل بـيـانـي

بالن�صبة جليل ال�صباب ب�صكل عام باتت اإمكانات
امل�صاركة يف جمموعات مبادرات املجتمع املدين
واملنظمات غري احلكومية تتمتع بقوة جاذبية
كبرية .كما تزداد با�صتمرار اأهمية و�صائل
التوا�صل الجتماعي كمنتديات للتعبري واحلوار
والن�صاط ال�صيا�صي .وكذلك ي�صارك املواطنون
بن�صب عالية يف امل�رشوعات والن�صاطات
الدميقراطية املبا�رشة ،كال�صتفتاءات مثال.
وعلى �صعيد الوليات والدوائر املحلية ازداد
خالل ال�صنوات الأخرية التطبيق العملي ملمار�صة
الدميقراطية املبا�رشة ،وهو ما �صجع على مزيد
من امل�صاركة ال�صعبية.


مـيـل نـحـو الـتـراجـع :نـ�سـبـة الـمـ�سـاركـة في انـتـخـابـات الـبـونـد�سـتـاغ %
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ال ـمــ�صــدر :مـكـتـب الإحـ�صـاء التـحــادي

�ســوت الــ�س ـعــب
يـتــم النـتـخـاب فـي األـمـان ـيــا وفــق م ـبــداأ
الـتـمـثـيـل الـنـ�صـبـي الـ�صـخـ�صـي الـم ـعــدل
جـزئ ـيــا .ويـتـمـتـع كـل �صـخـ�س يـحـق لــه
النـتـخـاب بـ�صـوتـين .الـ�صـوت الأول لع�صو
في اأحـد الأحزاب �صمن الدائرة النتخابية،
وال�صـوت الـثـاني لـالئـحـة اأحـد الأحـزاب في
الـوليـة .ويـ�صـكـل الـ�صـوت الـثـانـي الأ�صــا�س
الـذي يـحـدد عـدد اأعـ�صـاء الـبـونـد�صـتـاغ.

النتخاب ،فاإن هذه الن�صبة ت�صل اإىل  .%1،7اأي�صا
ن�صبة امل�صاركة يف النتخابات يف تراجع م�صتمر.
بينما جاءت نتائج النتخابات يف ال�صبعينيات
والثمانينيات اعتمادا على ن�صب م�صاركة عالية
( %91،1يف  ،)1972متت انتخابات البوند�صتاغ
الأملاين يف  2013بن�صبة م�صاركة  ،%71،5بينما
و�صلت يف  2017اإىل .%76،2

يـتــم الـلـجـوء اإلـى و�صـائـل الـديـمـقـراطـيـة الـمـبـا�صـرة ،مـثـل ال�صـتـفـتـاء الـ�صـعـبـي ،اأكـثـر عـلـى الـمـ�صـتـوى الـمـحـلـي

ال ـبـن ـيــة ال ـع ـمــريــة لـمــن ي ـحــق ل ـهــم الن ـت ـخــاب

ال ـمــ�ســاركــة في ال�س ـت ـف ـتــاءات الــ�س ـع ـب ـيــة

ال ـمــ�صــدر :مـكـتـب الإحـ�صـاء التـحــادي  ،مدير ت�صويت ال�صتفتاء ال�صعبي

%20,7
� 70صنة واأكثر

� 21-18صنة

%3,6

بــادن-فــورتـم ـب ـيــرغ ()2011

%48,3

%15,4
� 70-60صنة

%11,8
� 30-21صنة

بـرلـيـن ()2014

%46,1

%13,9
� 40-30صنة

هــام ـبــورغ ()2010

%39,3

%14,7
� 50-40صنة

بــافــاريــا ()2010

%37,7

%20

� 60-50صنة
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قــ�صــر ب ـي ـل ـفــو
مـك ـتــب الـمـ�صـتــ�صـار التـحــادي
الـبــونــد�ص ـتــاغ الألـمــانـي
م ـج ـلــ�س الــوليــات
دار يــاكــوب كــايــزر
دار بــاول لــوبــة
دار مــاري اإل ـيــزاب ـيــت لــودر

7

6
5

3

2

�
صربي
1

�صا
رع  17حزيران/يونيو

حديقة احليوان

برلنی
و�صط املدينة

4

 3الــبــونــ�ســتــاغ الألـمــانـي
ال ـق ـبــة الــزجــاج ـيــة فــوق
م ـب ـنــى الــرايــ�صــ�ص ـتــاغ
ت ـجــ�صــد الــ�ص ـفــاف ـيــة

بــنــاء الــرايــ�ســ�ســتــاغ
فـي الـم ـبـنـى الـتــاريـخـي الــذي
يـعــود اإىل  ،1894وتــم تـجــديــده
واإعــادة ت ـاأه ـيـلــه يـج ـلـ�س ف ـيــه
الـيـوم الـبــونــد�ص ـتــاغ الألـمـانـي.

709

عــ�صـو بــرل ـمــان هـو عـدد اأعــ�صــاء
الـبــونــد�صـتــاغ ال ـتـا�صـع عــ�صــر

%31

مـن اأعـ�صاء الـبونـد�صـتـاغ
هـم مـن الـنــ�صــاء

61500000

يحـق لـهـم الـمـ�صـاركـة فـي
انـتـخـاب الـبـونـد�ص ـتــاغ

3000000

اإنـ�صـان يـزورون �ص ـنــويــا
الـبـونــد�ص ـتــاغ فـي بــرلــني

بـانـورامـا

الــســيــاســيــة
بـــرلــيــن
ـ

 2مكـتـب الـم�ستـ�سار الحتـادي
بداأ العمل داخل البناء اجلديد ملكـتـب
الـم�صتـ�صـار التـحـادي فـي عـام
 .1991املُج َـمـّـع الـمـبـنـي على طـراز
مـا بـعـد الـحـداثـة يتـمـيـز بالـواجـهـة
الـخـارجـيـة الـمـكـونــة بـ�صـكـل اأ�صـا�صي
من الـزجــاج .وفـي بـاحـة اإيـرنـهـوف
يـنـتـ�صـب تـمـثـال "بـرلـني" الـمـعـدنـي
لـلـفـنـان الـبـا�صـكـي اإدواردو خـيـل ـيـدا.

14

وزيــر ووزيــرة مـت ـخــ�صــ�ص ـيــن
تــ�ص ـم ـهــم الــوزارة

24

ح ـكــومــة ائ ـتــالف ـيــة فـي
ال ـبــالد م ـنــذ 1949

 1قــ�ســر بــيــلــفـو
ال ـقــ�صـر الـذي يـعــود بـنــاوؤه اإلـى
الـقــرن الـثــامـن عــ�صـر يـ�ص ـكـل
مـنـذ  1994مـقـر رئـيـ�س ج ـمـهورية
األـمـان ـيــا الت ـحـاديـة .وهـو ي ـقــع
على اأطــراف حــدي ـقــة ال ـحـيــوان
فـي بــرل ـيــن.

12

رئـيـ�س اتـحــادي مـنــذ 1949

8

مــ�صـتــ�صــاريــن ات ـحــاديــني
م ـنــذ 1949
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مـوضـوع

ـ
ـ
الــحــيــة
ثــقــافــة الــذاكــرة
التعامل مع ذكريات احلرب واحلكم الظامل ماليني يهودي ق�صوا يف اأوروبا �صحية املحرقة
والدوافع الأيدلوجية للجرائم واجلور ال�صيا�صي يف النازية "الهولوكو�صت".
القرن الع�رشين ،وكذلك ذكرى �صحايا املالحقة
والعتقال ،تلعب جميعها دورا مهما يف ثقافة تـذكـر �لـحـرب و�لـمـقـاومـة و�لـ�سـحـايـا
ذاكرة جمهورية اأملانيا الحتادية .و�صمن هذا
ال�صياق يلعب احلفاظ على �صهود الع�رش دورا يف ت�رشين الثاين/نوفمرب  2018حتيي اأملانيا
جوهريا يف ثقافة الذكرى ،املوجهة اإىل احلفاظ ذكرى انتهاء احلرب العاملية الأوىل ،قبل 100
على ذكرى واأفعال النازية يف وعي الأجيال عام ،ويف  2019يجري الحتفال بذكرى مرور
القادمة ،لتكون عربة ورادعا وم�صوؤولية.
� 100صنة على انعقاد الجتماع التاأ�صي�صي الأول
للجمعية الوطنية جلمهورية فاميار ،اأول دميقراطية
ومـن �سـمـن ثـقـافـة �لـتـذكـر �لـحـيـة اأيـ�صـا اأملانية .يف �صنوات الحتفاليات الكبرية 2014
الـعـديـد مـن النـ�صـب والـمـواقـع التـذكـاريـة ،و ،2015حيث �صادف مرور  100عام على اندلع
ملـخـتـلـف فـئـات الـ�صـحـايـا فـي �صـتـى اأنـحـاء احلرب العاملية الأوىل ،و 25عاما على عودة
اأملانيا .ففي و�صط برلني على �صبيل املثال يقوم الوحدة الأملانية ،غلب على الذكريات طابع ال�صكر
الن�صب التذكاري ،ليذكر الأجيال بحوايل �صتة والمتنان .ال�صكر كان من ن�صيب قوى احللفاء التي
�صكلت احللف الذي واجه هتلر وحرر اأملانيا من َجور
النازية يف  ،1945وكذلك اأتاحت الفر�صة اأمام
عودة الوحدة الأملانية يف عام  .1990والمتنان
مـعـلومـات
من ن�صيب الناجني من �صحايا الهولوكو�صت ،الذين
فـي ال ـعــديــد مـن ال ـمــدن الألـمــان ـيــة
كانوا �صهداء على الع�رش ،على اجلرائم والب�صاعة،
والأوروب ـيــة تـُ َـذكـّـر مــا يــ�ص ـمــى "ح ـجــارة
ورغم ذلك مدوا اأيديهم اإىل اأملانيا بعد انتهاء احلرب
ع ـثــرات" مــر�صـوفــة فـي ال ـطــرقــات ،ب ـاأنــه
العاملية الثانية ،وفتحوا معها �صفحة جديدة.
فـي هــذه ال ـن ـق ـطــة كــان يــ�صـكــن اأو ي ـعـمــل
مــواط ـنــون ي ـهــود ،ت ـعــر�صــوا خــالل ال ـح ـكــم
ال ـنــازي لـل ـمــالحـقــة وال�صـطـهــاد وال ـق ـتـل
وال ـتـه ـج ـيــر وال ـن ـقــل الـقــ�صــري .الـحـجــارة
ال�صـمـن ـت ـيــة الـمـك ـع ـبــة الـ�صـكــل الـتــي تـب ـلــغ
اأب ـعــادهــا حــوالـي � 10صــم ،تـ ـغـ ـطـ ـيـ ـه ــا
ط ـب ـقــة مــن ال ـن ـحــا�س عـ ـنــد �ص ـط ـح ـهــا
ال ـع ُـلــوي ،وت ـحـمــل ا�صـمـاء وتــواريــخ ح ـيــاة
الـ�ص ـحــايــا الــذيـن ت ـح ـيــي ذكــراهــم.
 stolpersteine.eu

كـذلـك البـد �أيـ�سـا مـن �الحـتـفـاظ بـذكـرى
الديكتاتورية ال�صيوعية يف مناطق الحتالل
ال�صوفييتي ( ،)1949-1945ثم ديكتاتورية
اأملانيا الدميقراطية ،)1990-1949( DDR
وتـقـديـمـهـا لـالأجـيـال الـقـادمـة الـتـي لـم تـ�صـهـد
تـقـ�صـيـم األـمـانـيـا ،ولـم تـعـرف نـظـام األـمانـيـا
الـديـمـقـراطـيـة  .DDRوهـنـا يـبـقـى من الـمـهـم
اأيـ�صا عـمـل ا ُ
ملف ََّو�س التـحـادي ملـعـالـجـة وثائـق

خـارطـة

الــتــذكــاريــة فـي ألــمــانــيــا
الــمــواقــع والــنــصــب
ـ
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ال ـنــ�صــب ال ـتــذكــاريــة
لــ�ص ـحــايــا ال ـنــازيــة

جـهـاز اأمـن الـدولـة يف اأملانيا الدميقراطية ،الذي
يطلع على الوثائق ويعمل على معاجلتها وت�صنيفها
وف�صح املجال لأ�صحاب العـالقة وللبـاحـثـني
بالطـالع عـلـيـهـا .وفـي مـعـر�س دائـم يف ذات
الـبـنـاء الـذي كـان يـ�صـم مـركـز قـيـادة جـهـاز اأمـن
الـدولـة فـي األـمـانـيـا الـديـمـقـراطـيـة (�صـتـازي)،
يف بـرلني-هوهـنـ�صـونـهاوزن يـتـم عر�س و�صائل
واأ�صـالـيب �صـتـازي يف الـتـنـ�صـت والتـجـ�ص�س
واملراقبة وترهيب ال�صعب .الن�صب التذكاري
للمقاومة الأملانية يف بيندلربلوك يف حي و�صـط

بـرلـني يخـتـ�س باإحـيـاء ذكـرى الـمقـاومة يف وجه
الديكتاتورية النازية .وهـو موجـود يف املـوقـع
التـاريخـي الأثــري الـذي �صـهـد مـحـاولـة النـقـالب
�صد هـتـلـر ،الـتـي قـادها غـراف �صــتـاوفـنـبـيــرغ
فـي  20تـمـوز/يـولـيـو  .1944ويـــُ َد ّون الـنـ�صــب
الـتـذكـاري بـاأ�صلوب موؤثر ،كيف قام الأفراد
واجلماعات من  1933حتى  ،1945باملقاومة
�صد الديكتاتورية النازية (ال�صرتاكية القومية)
وكـيـف ا�صتـغـلـت مـجـالت الـحـركـة الـمـتـاحـة من
اأجـل الـمـقـاومة.
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الـخـارجـيـة
الـسـيـاسـة ـ ـ ـ
ـ
قـوة مـدنـيـة فـاعـلـة نـشـاط دؤوب مـن أجـل الـسـالم واألمـن
رائـد االنـدمـاج األوروبـي حـمـايـة حـقـوق اإلنـسـان
الـتـنـمـيـة الـمـسـتـدامـة








بـاخـتـصـار

قــوة مــدنــيــة فــاعــلــة

تن�سط اأملانيا يف ال�سيا�سة الدولية عرب التنوع
ومن خالل العديد الرتابطات والت�سابكات .حيث
تقيم البالد عالقات دبلوما�سية مع ما يقرب
من  200دولة ،وهي ع�سو يف كافة املنظمات
املهمة ،الدولية منها واملتعددة الأطراف،
اإ�سافة اإىل املجموعات الدولية غري الر�سمية،
مثل "جمموعة ال�سبعة الكبار" ) (G7و"جمموعة
الع�رشين" ) .(G20وزير اخلارجية منذ عام
 2018هو هايكو ما�س (حزب  .)SPDويعمل
ل�سالح وزارة اخلارجية التي مقرها يف برلني ما
جمموعه  11652موظفا .ويبلغ العدد الإجمايل
للممثليات الأملانية يف اخلارج .227
الهدف الأهم لل�سيا�سة الأملانية اخلارجية هو
احلفاظ على ال�سلم والأمن يف العامل .ومن
العنا�رش املهمة الندماج ال�سامل يف البنى
الدولية للتعاون الدويل املتعدد الأطراف .وهذا
يعني بالتحديد� :رشاكة وثيقة مع فرن�سا �سمن
الحتاد الأوروبي ) ،(EUتر�سيخ ال�رشاكة يف القيم

وامل�سالح عرب الأطل�سي مع الوليات املتحدة
الأمريكية ،الدفاع عن حق اإ�رشائيل يف الوجود،
امل�ساركة الفعالة يف الأمم املتحدة ) ،(UNويف
املجل�س الأوروبي ،دعم البنية الأمنية الأوروبية
عرب منظمة .OSCE
معاً اإىل جانب ال�رشكاء تعمل اأملانيا من اأجل
ن�رش ال�سالم والأمن وتر�سيخ الدميقراطية
وحماية حقوق الإن�سان يف �ستى اأنحاء العامل.
املفهوم الوا�سع لالأمن ،الذي توؤمن به اأملانيا
اأي�سا ،ي�سمل اإىل جانب الوقاية من الأزمات
وجتنب احلروب ونزع الأ�سلحة ومراقبة الت�سلح،
اأي�سا مو�سوعات ذات م�سامني اقت�سادية
وبيئية واجتماعية .وهذا يطال العوملة بكل
ما تتيحه من فر�س للجميع ،وحماية عابرة
للحدود للبيئة واملناخ ،وحوار بني الثقافات،
وانفتاح يف مقابل ال�سيوف واملهاجرين .منذ
انتهاء الأزمة بني ال�رشق والغرب انك�سف ال�سـتار
عـن العـديد من الـفـر�س والتـحديات لل�سـيـا�سة

فـيـديـو

AR-APP

الــ�ض ـيــا�ضــة ال ـخـارج ـيــة :فـيديـو حول الـمو�ضوع
 tued.net/ar/vid2

ت ـنــ�ضــط الــ�ض ـيــا�ضــة ال ـخــارج ـيــة الألـمــان ـيــة �ض ـمــن ال ـعــديــد مـن م ـجــالت ال ـت ـعــاون الـم ـت ـعــدد الأطــراف
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الـخـارجـيـة الأملانـيـة .وقـد قــبـلـت األـمـانـيـا
امل�سوؤولية املتزايدة واملتعددة الأطراف والتنوع
التي اأنيطت بها بعد عودة الوحدة الأملانية يف
 .1990واليوم ت�ساهم اأملانيا بجهود متنوعة
كثرية يف حل الأزمات �سيا�سيا ،كما ت�ساهم
ب�سكل فعال يف البنى ال�سامنة ل�ستمرار ال�سالم
والوقاية من الأزمات �سمن مـهـمـات ال�سالم
القائمة بتفوي�س واإ�رشاف الأمم املتحدة .ومن
اأجل دعم الأمم املتحدة يف جهودها الرامية اإىل
مواجهة الأزمات �ساعفت اأملانيا م�ساهمتها يف
هذا اجلانب ثالثة اأ�سعاف ،ح�سبما اأعلنه وزير
اخلارجية ما�س يف خطابه اأمام الأمم املتحدة
يف اآذار/مار�س .2018
مزيد من الأمن يتطلب اأكرث من جمرد الدفاع
الع�سكري ،ولهذا زادت اأملانيا من جهودها
يف جمال امل�ساعدات الإن�سانية ويف ال�سيا�سة
الثقافية اخلارجية .وتوؤكد اأملانيا على دورها
وجهودها الدولية عرب تر�سحها ل�سغل مقعد
غري دائم يف جمل�س الأمن الدويل عن فرتة
 .2020/2019يف زمن العوملة والرقمنة ،وعلى

خلفية ال�رشعة الكبرية التي يتغري بها العامل،
غالبا ما تربز اإىل جانب ال�سيا�سة اخلارجية
الكال�سيكية مو�سوعات جديدة على برامج العمل.
ومنها على �سبيل املثال "العمليات ال�سيربانية
اخلبيثة" ،اأو حماولت التاأثري على الراأي العام
عرب الدعاية الإعالمية (بروباغاندا).

الشبكة
وزارة الــخــارجــيــة
مــواع ـيــد� ،ض ـخــ�ض ـيــات ،مــو�ضــوعــات ،تــوا�ضــل
 diplo.de

التــحــاد الأوروبــي
بــوابــة الـم ـج ـمــوعــة الأوروب ـيــة ت ـقــدم
م ـع ـلــومــات ب ـاأربــع وعــ�ضــريــن ل ـغــة
 europa.eu
OSCE

ال ـم ـم ـث ـل ـيــة الــدائ ـمــة ل ـج ـم ـهــوريــة األ ـمــان ـيــا
الت ـحــاديــة لــدى م ـنـظ ـمــة OSCE
 osze.diplo.de

وزيــر ال ـخــارج ـيــة ما�س فـي حــوار مــع م ـنــ�ض ـقــة الــ�ض ـيــا�ضــة ال ـخــارج ـيــة الأوروب ـيــة ف ـيــديــري ـكــا مــوغ ـيــري ـنــي

بـاخـتـصـار

الــفــاعــلــون والــوسـائــل
الــبــعــثــات الــدبــلـومــا�ســيــة
ت ـق ـيــم األ ـمــان ـيــا عــالقــات دب ـلــومــا�ض ـيــة مــع  195دولــة،
وي ـب ـلــغ عــدد م ـم ـث ـل ـيــاتــها فـي ال ـخــارج  ،227م ـن ـهــا
� 153ض ـفــارة ،م ـن ـتــ�ضــرة ج ـم ـي ـع ـهــا بــني م ـخ ـت ـلــف
ب ـلــدان ال ـعــالــم.
 diplo.de

الــمــنــظــمــات الـمــتـعــددة الأطــراف
ت ـتــولــى األ ـمــان ـيــا مــ�ض ـوؤول ـيــة فــي ال ـعــديــد من
ال ـم ـن ـظ ـمــات ال ـم ـت ـعــددة الأطــراف ،م ـثــل م ـن ـظ ـمــة
الأمــم ال ـمــتحدة ) (UNوالحتــاد الأوروبــي ) ،(EUوح ـلــف
�ض ـمــال الأط ـلــ�ضــي النــاتــو ) ،(NATOوم ـن ـظ ـمــة الأمــن
وال ـت ـعــاون فــي اأوروبــا () ،(OSCEوال ـم ـج ـلــ�س الأوروبــي،
وم ـن ـظ ـمــة ال ـت ـعــاون الق ـتــ�ضــادي وال ـت ـن ـم ـيــة )(OECD
و�ض ـنــدوق الن ـقــد الــدولــي ).(IMF

بــيــوت الـخــبـرة فـي الـ�ســيـا�ســة الـخــارجــيــة
من ب ـيــن م ـوؤ�ضــ�ضــات الأب ـحــاث ال ـم ـه ـمــة ال ـم ـت ـخــ�ضــ�ضــة
في الــ�ض ـيــا�ضــات ال ـخــارج ـيــة والأم ـن ـيــة ،الج ـم ـع ـيــة
الألمــان ـيــة للــ�ض ـيــا�ضــة ال ـخــارج ـيــة ) ،(DGAPال ـم ـع ـهــد
الأل ـمــانــي ل ـلــدرا�ضــات الــدول ـيــة ) ،(GIGAم ـوؤ�ضــ�ضــة
ه ـيــ�ضــن لأب ـحــاث الــ�ضــالم وال ـنــزاعــات )،(HSFK
م ـع ـهــد اأب ـحــاث الــ�ضــالم والــ�ض ـيــا�ضــة الأم ـن ـيــة )،(IFSH
م ـوؤ�ضــ�ضــة ال ـع ـلــوم والــ�ض ـيــا�ضــة ).(SWP

الــجــيــ�ش الألـمــانــي
بـ ـعــد الإ�ضــالح الــداخ ـلــي بــات اجل ـيــ�س الأل ـمــانــي يــ�ضــم
الآن  180000ج ـنــدي عــامــل 21000 ،م ـن ـهــم من ال ـنــ�ضــاء.
وفــي عــام  2018يــ�ضــارك  3700ع ـنــ�ضــر ًا من ال ـقــوات
ال ـمــ�ض ـل ـحــة الأل ـمــان ـيــة فــي  14م ـه ـمــة فــي م ـخ ـت ـلــف
م ـنــاطــق الأزمــات.

الـمــوؤ�ســ�ســات الـ�ســيــا�ســيــة
ت ـم ـت ـلـك ال ـمـوؤ�ضــ�ضــات الــمقـربـة من الأحـزاب الــ�ضـيـا�ض ـيـة
 CDU ، CSU ، SPDال ـيــ�ضــار ،بــونــدن ـيــ�س /90الخــ�ضــر،
 ،FDPم ـكــاتــب ت ـم ـث ـيــل في م ـخ ـت ـلــف اأن ـحــاء ال ـعــالــم.
ومــن خــالل مــ�ضــادر ت ـمــويــل من ال ـمــوازنــة الت ـحــاديــة
ت ـقــوم هــذه الم ـوؤ�ضــ�ضــات بــدعــم ال ـت ـث ـق ـيــف الــ�ض ـيــا�ضــي
وال ـت ـن ـم ـيــة الق ـتــ�ضــاديــة وال ـحــوار الــدي ـم ـقــراطــي
في ال ـب ـلــدان الــ�ضــري ـكــة.

 bundeswehr.de

خــبــراء فـي الــوقــايــة مـن الأزمــات
ي ـقــوم مــركــز م ـه ـمــات الــ�ضــالم الــدول ـيــة )(ZIF
ب ـت ـاأه ـيــل ال ـم ـت ـخــ�ضــ�ضــني من اأجــل ال ـم ـه ـمــات
فــي م ـنــاطــق ال ـنــزاعــات ،ك ـمــا ي ـقــوم ب ـت ـقــديــم
ال ـخ ـبــراء.
 zif-berlin.org

إضافة رقـمية D I G I T A L P L U S

لــمزيـد مـن ال ـمـع ـلـومات حـول م ـخ ـت ـلـف
الـمـو�ضوعــات ذات الــ�ض ـلــة ،وروابـط ذات
ت ـعـل ـيـقـات ،ومــ�ضــاهـمـات ،ووثــائ ـق ـيــات،
وخ ـطــابــات ،عــالوة ع ـلــى م ـع ـلــومـات
اإ�ضــافـ ـيـة عــن الت ـحــاد الأوروبــي وعــر�س موجز ل ـل ـم ـن ـظ ـمــات
ال ـم ـت ـعــددةالأطــراف.
 tued.net/ar/dig2
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مـوضـوع

نــشــاط دؤوب مـن أجــل الـســالم واألمــن
الدبلوما�سية ،الوقاية من الأزمات ،حل النزاعات
�سلميا :هي من الأدوات املهمة لل�سيا�سة
اخلارجية الأملانية .اإر�سال املوظفني والق�ساة
واملدعني العامني ورجال ال�رشطة وامل�ساعدين
يف اأعمال البناء وغريهم من العنا�رش املدنية
تعترب جميعها من اأ�س�س ال�سيا�سة الأمنية
ال�ساملة ،متاما مثل م�ساركة اجلي�س الأملاين يف
مهمات ال�سالم .ما تتميز به ال�سيا�سة الأملانية
اخلارجية من ترابط دويل وثيق ،يعترب اأي�سا
يف غاية الأهمية اإىل جانب الو�سائل الع�سكرية.
مهمات اجلي�س الأملاين يف مناطق النزاعات تتم
دوما �سمن اإطار مفاهيم �ساملة لالأمن والدفاع،
وهذا ما تفعله منظمات دولية مثل الأمم
املتحدة ) (UNوالحتاد الأوروبي ) (EUوحلف
�سمال الأطل�سي ) .(NATOن�ساط اجلي�س الأملاين

الئـحـة
اأك ـبــر م ـم ـث ـل ـيــة األ ـمــان ـيــة فـي ال ـخــارج
الــ�س ـفــارة فـي مــو�س ـكــو ،حــوالــي  300مــوظــف
اأكــرب م ـج ـمــوعــة بــرل ـمــان ـيــة
فـي ال ـبــونــد�س ـتــاغ
م ـج ـمــوعــة الــواليــات ال ـم ـت ـحــدة
ال ـبــرل ـمــان ـيــة 80 ،عــ�ســو
اأك ـبــر م ـوؤ�ســ�ســة اأوروب ـيــة فـي األ ـمــان ـيــا ال ـب ـنــك
ال ـمــركــزي االأوروبــي ) ،(ECBفـي فــران ـك ـفــورت،
 3380مــوظــف
م ـوؤ�ســ�ســات الأمــم ال ـم ـت ـحــدة فـي األ ـمــان ـيــا
الـمـجـمـوع  30مـوؤ�ســ�ســة 19 ،مـنـهـا فـي مـدي ـنـة بـون

يف اخلارج ي�سب دوما يف مهمات �سيا�سية
ذات مكونات مدنية ،مثل الإجراءات ال�سيا�سية
والتنموية والجتماعية .لهذا عمدت احلكومة
الأملانية الحتادية اإىل تطوير قواعد ناظمة
لن�ساطاتها يف جمال الأزمات .حيث يتطلب
تدخل القوات الع�سكرية دوما تفوي�سا برملانيا
ومراقبة برملانية ،ويحتاج اإىل موافقة غالبية
اأع�ساء البوند�ستاغ الأملاين .لهذا ال�سبب يو�سف
اجلي�س الأملاين اأي�سا باأنه جي�س برملاين.
منذ ت�أ�سي�س اجلي�س الأملاين يف العام 1955
اأ�سبحت اأملانيا ع�سوا نا�سطا �سيا�سيا وع�سكريا
يف حلف الناتو .هذا النتماء حللف �سمال
الأطل�سي يعترب من "امل َُو ّرثات" الأ�سا�سية
لل�سيا�سة اخلارجية .اأملانيا هي �ساحبة ثاين
اأكرب م�ساركة ع�سكرية يف حلف الناتو ،وهي
ت�سارك بفعالية يف مهمات احللف ،من مهمة
الدعم ) (RSMيف اأفغان�ستان ،حتى مهمة كافور
) (KFORيف كو�سوفو.
منذ  1992مت اإجناز  40مهمة خارجية .ويف
ربيع  2018ي�سارك اجلي�س الأملاين بحوايل
 3500جندي يف  14مهمة يف اخلارج .على
�سوء الأزمة يف اأوكرانيا عاد حلف الناتو
للـتـفـكـري جمـددا يف حـماية دول احلـلـف ،واأقـر
عـددا من الـتـغـيـيـرات واإجـراءات الـحـمـاية
والـ�سـالمة .وتـ�سـارك األـمـانـيا بـ�سـكـل جـوهـري
يف كل ذلك :ففي عـام � 2015ساهـمـت البـالد
اإىل جـانـب هـولـنـدا والنـرويـج يف تـ�سـكـيـل
قـوة النـاتـو اخلا�سة للتدخل ال�رشيع )،(VJTF
والـتـي حـ�سـنـت كـثـريا قـدرة احلـلـف على ردود

الفعل ال�سـريـعـة .يف  2019يـتـوىل الـجـيـ�س
الألـمـانـي مـرة اأخـرى القـيـادة الـدوريـة لـقـوة
.VJTF
بالإ�ضافة اإىل ذلك ت�ساهم اأملانيا يف حماية
املجال اجلوي لدول البلطيق (ال�رشطة اجلوية)،
كما ت�ساهم منذ  2017يف ليتوانيا من اأجل
تقوية تواجد الناتو يف دول البلطيق وبولونيا
(تعـزيـز الوجـود الأمامي – .)eFP
عـ�ضـو يف الأمـم املتـحـدة يـتـمـتـع
بالحـتـرام ويتـمـيز باملـوثـوقـيـة

مهمات لالأمـم املـتـحـدة حلـفـظ الـ�سـالم ،بيـنـها
مـهـمـات يف مـايل وفـي لـبـنـان .بـيـن الـدول
الـ�سـنـاعـيـة الـغـربـيـة تعـتـبـر اأملانـيـا واحـدة
من اأكـرب الـمـ�سـاهـمـيـن بـقـوات عـ�سـكـريـة يف
مهمـات الأمـم الـمـتـحـدة لـلـ�سـالم .يف املقابل
تتميز الأمم املتحدة بح�سور جيد يف اأملانيا،
وخا�سة من خالل جممع الأمم املتحدة يف
مـدينـة بـون ،حـيـث تـتـواجـد  19مـوؤ�سـ�سـة
تـابـعـة لالأمم املتحدة ،من اإجمايل  30موؤ�س�سة
متواجدة يف اأملانيا.

منذ قبول اأملانيـا يف ع�سـوية الأمـم املتحدة
 1973باتت اجلـمـهـوريـة الحتـادية ع�سوا
فـعـال يـتـمـيـز باملـوثـوقـيـة ويـحـظـى
بـالحـرتام يف املنظمة الدولية .لهذا ترت�سح
اأملانيا يف  2018للمرة ال�ساد�سة ل�سغل مقعد
غري دائم يف جمل�س الأمن الدويل ،لفرتة
 .2020/2019وتبلغ امل�ساهمة الأملانية يف
امليزانية العادية لالأمم املتحدة  161مليون
دولر اأمريكي ،كما ت�ساهم يف متويل مهمات
املنظمة لل�سالم مببلغ  466مليون دولر اأمريكي.
ويعادل كل من هاتني امل�ساهمتني حـوايل %6،4
مـن اإجـمايل مـوازنـة الأمـم الـمـتـحـدة .بـهـذا
كـانـت األـمـانـيـا يف  2018/2017رابـع اأكـبـر
دافـع لال�ستـراكـات يف املنظمة الدولية.

من اأجل دعم املنظمات الدولية يف جهودها
ومـهـمـاتـهـا الـرامـيـة اإىل حـفـظ الـ�سـالم بـ�سـكل
اأفـ�سـل تـقـوم األـمانـيـا بـتـطـويـر وتـاأهـيـل
الكـوادر الـمـدنـيـة لـالأزمـات ،وجـعـلـهـا اأكـثـر
حـرفـيـة .مـركـز مـهـمـات ال�سـالم الدولية )(ZIF
الـذي تـاأ�سـ�س يف الـعـام  2002ميـتـلـك جتمعا
من  1500خـبـيـرا ،وهـو مـ�سـتـمـر فـي الـنـمـو
والتطور .يقوم مركز  ZIFباختيار امل�ساعدين
املـدنـيـيـن ويـوؤهـلـهـم من خالل دورات تدريبية
للـقـيـام بـمـهـمـات كمـراقـبـيـن وو�سـطـاء يف
منـاطـق النزاعات ويف البلدان اخلارجة من
الأزمات ،كما يقوم بتقييم خرباتهم .بالتعاون
مع وزارة اخلارجية قام مركز  ZIFمنذ اأ�سي�سه
باإر�سال  3000متطوع كمراقب لفرتة ق�سرية
اأو طويلة ،اأر�سلهم يف مهمات مراقبة انتخابات
وم�رشوعات اأخرى اإىل  65بلدا.

كما رفـعـت اأملانيا م�ساهمتها يف مفو�سية الأمم
املتـحـدة ل�سـوؤون الالجـئـيـن ) (UNHCRمن عام
 2013حتى  2017مبقدار ثالثة اأ�سعاف .وهي
تعترب ثاين اأكرب املانحني بعد الوليات املتحدة،
مب�ساهمة �سنوية تبلغ  387مليون يورو.
ويف خريف  2018ت�سارك اأملانيا يف خم�س

تـدعم األـمـانـيـا ملـنـظـمـة الأمـن والـتـعـاون
يف اأوروبـا ) (OSCEبـ�سـفـتـهـا مـهـمـة لل�سالم
والأمن يف اأوروبا :انبثقت منظمة  OSCEيف
العام  1995عن موؤمتر الأمن والتعاون يف
اأوروبا ) (CSCEوحلت مكانه .الوثيقة الأ�سا�سية
ملنظمة  OSCEهي وثيقة هل�سنكي اخلتامية،
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فـي ال ـعــديــد مـن الـم ـه ـمــات ،مـث ــل ( EUTMم ـه ـمــة الـتــدريــب الأوروب ـيــة فـي مــالــي) يــ�ضــارك الـج ـيــ�س الألـمـانـي فـي ال ـخــارج

التي ن�ست على احرتام حدود البلدان واللتزام
باحللول ال�سلمية للنزاعات ب�سفتهما من مبادئ
نظام الأمن الأوروبي.
مـنـظـمـة  OSCEمنـتـدى مـركـزي لـلـ�ضـالم
والأمـن فـي اأوروبـا

اللتزام باتفاق مين�سك من خالل بعثة مراقبة
خا�سة مكونة من حوايل  650مراقب مدين،
يراقبون ما ن�س عليه التفاق من �سحب للقوات
وا لأ�سلحة .يف ظل الرئا�سة الأملانية ملنظمة
 OSCEيف العام  2016متت متت اإعادة احلياة
اإىل فكرة املفاو�سات يف بوؤر التوتر الأخرى،
(تران�سني�سرتيا ،ناغورين كاراباخ) .ومن
اأجل اإعادة الثقة وتقوية دور منظمة OSCE
ب�سفتها من�سة للحوار املتعلق بال�سيا�سات
ا لأمنية ،اتخذ املجل�س الوزاري للمنظمة يف
هامبورغ اأواخر  2016قرارا لإجراء حوار
منظم حول التحديات التي تواجهها ال�سيا�سة
ا لأمنية يف اأوروبا وما يرتبط بها من تداعيات
�سيا�سة احلد من ا لأ�سلحة" ،من ل�سبونة اإىل
هامبورغ".

ت�سم املنظمة اليوم  57ع�سوا ،من اأوروبا
واأمريكا ال�سمالية وو�سط اآ�سيا ،وهي تعترب
اأكرب منظمة اإقليمية لالأمن امل�سرتك يف العامل.
للوقاية من ا لأزمات ودعم التحول الدميقراطي
تتمثل منظمة  OSCEعرب بعثات دائمة يف
العديد من البلدان ،كما تر�سل بانتظام ،وبدعم
اأملاين اأي�سا ،مراقبني انتخابيني اإىل بلدانها
ا لأع�ساء .يف ا لأزمة ا لأوكرانية ظهر بو�سوح
الدور املهم ملنظمة  OSCEب�سفتها اآلية مهمة
لإدارة ا لأزمات ومنتدى للحوار و�رشيكا لبناء جـهـود من اأجـل نـزع الـ�ضـالح ومـراقـبـة الت�ضـلح
الثقة .تقدم منظمة  OSCEالدعم للجهود
الرامية اإىل اإيجاد حلول لالأزمة يف اأوكرانيا ،تقدم اأملانيا م�ساهمة مهمة لالأمن وال�سالم
وهذا ي�ستمل اإدارة املفاو�سات ومراقبة العامليني من خالل جهودها يف جمال نزع

الأ�ســلحة ومـراقـبـتـهـا ومنـع انـتـ�سـارها.
وتـوؤمـن اأملـانـيـا بـهـدف الـتـو�سـل اإلـى عـالـم
خـال من الأ�سـلـحـة الـنـوويـة .فـعـلـى �سـبـيـل
الـمـثـال تـ�سـعـى اإلـى الـتـنـفـيـذ الـ�سـريـع لتـفـاق
وقـف الـتـجـارب الـنـوويـة .وبـالـتـعـاون مـع
الأعـ�سـاء الـخـمـ�سـة الـدائـمـيـن يف مـجـلـ�س
الأمـن والتـحـاد الأوروبـي �سـاركـت األـمـانـيـا
يف الـتـو�سـل يف تـمـوز/يـولـيـو  2015اإلـى
خـاتـمـة مـر�سـيـة لـلـمـفـاو�سـات الـتي اأفـ�سـت
اإىل التـفـاق مـع اإيـران حـول بـرنـامـجـهـا
النـووي .وتـ�سـتـمـر األـمانـيـا يف بـذل اجلـهـود
من اأجـل �سـمـولـيـة وتـنـفـيـذ التـفـاقـات
والـمـعـاهـدات الـدولـيـة ذات الـ�سـلـة ،كـمـا
هـي الـحـال مـثـال فـي مـعـاهـدة الأ�سـلـحـة
الـكـيـمـيـائـيـة ،الـتـي تـعـزز مـعـايـيـر عـدم
ا�سـتـخـدام هـذه الأ�سـلـحـة.
اأيـ�ضا عـلـى �ضـعـيـد �ضـيا�ضـة الـحـد مـن
الـتـ�سـلـح وارتـبـاطـهـا بـالـتـقـنـيـات الـجـديـدة،
مـثـل اأنـظـمـة الأ�سـلـحـة الـذاتـيـة الـتـحـكـم،
اتـخـذت احلـكـومـة الألـمـانـيـة التـحـاديـة
مـواقـف وا�سـحـة و�سـارمـة ،حـيـث اأعـلـنـت
مـعـار�سـتـهـا لأنـظـمـة الـ�سـالح الـذاتـيـة
الـتـحـكـم ،الـتـي تـ�سـحـب مـن الإنـ�سـان الـقـرار
والـ�سـيـطـرة .ومـن بـيـن اأهـداف الـ�سـيـا�سـة
الـخـارجـيـة اأيـ�سـا الـ�سـعـي اإلـى تـنـفـيـذ
"اتـفـاقـيـة اأوتـاوا" الـتـي تـحـارب الألـغـام
الـمـ�سـادة لـالأفـراد.
يف عـام  2017دفـعـت األـمـانـيـا حـوالـي 75،7
ملـيـون يـورو لـمـ�سـروعـات نـزع الألـغـام
ورعـايـة �سـحـايـا الألـغـام ،وكـانـت مـن كـبـار
الـمـانـحـيـن فـي هـذا املـجـال .اأيـ�سـا تـدمـيـر
الأ�سـلـحـة والـذخـائـر الـفـائـ�سـة ،وتـاأمـيـن
الـتـخـزيـن الآمـن لـلـمـخـلـفات الـخـطـيـرة

تـ�سـكـل كـلـهـا نقاط اهتمام ال�سيا�سة اخلارجية.
�سـمـن اإطـار مـنـظـمـة  OSCEتـحـظـى مـراقـبـة
الأ�سـلـحـة الـتـقـلـيـديـة واإجـراءات ا�سـتـعـادة
الـثـقـة ون�سـر الأمـان بـاأهـمـيـة كـبـيـرة .وتـعـمـل
األـمـانـيـا عـلـى تـطـويـرهـا وجـعـلـهـا مـوائـمـة
لـلـتـحـديـات الـحـالـيـة ،وقـد اأطـلـقـت فـي
 2016مـبـادرة لنـطـالقـة جـديـدة فـي مـراقـبـة
الـتـ�سـلـح الـتـقـلـيـدي فـي اأوروبا" .الـحـوار
الـمـنـهـجـي" الـذي انـطـلـق مـن املـجـلـ�س
الـوزاري لـمـنـظـمـة  OSCEفـي هـامـبـورغ
اأواخـر  2016تـحـول خـالل  2017فـي ظـل
رعـايـة األـمـانـيـة اإلـى مـنـتـدى مـهـم لـهـنـد�سـة
الـبـنـيـة الأمـنـيـة �سـمـن اإطـار  .OSCEومن
الـمـفـتـر�س اأن يـ�سـهـم فـي تـحـديـد مـكـامـن
الـتـهـديـد ،واإعـادة اإحـيـاء الـتـعـاون فـي
الـمـجـال الأمـنـي ،وتـعـزيـز مـراقـبـة الـتـ�سـلـح
بـالأ�سـلـحـة الـتـقـلـيـديـة.

عـالـمـيـة

مــوجــز الـنــزاعــات الـمـ�ســلــحــة 2017
تـراجـع خـالل  2016عــدد �ضـحـايـا الـحـروب
والـنـزاعـات الـمـ�ضـلـحـة بــ�ضـكــل ط ـف ـيـف .هذا
ما جـاء فـي تــقريـر الـمـعـهـد الـدولـي لـلـدرا�ضـات
ال�ض ـتـراتـ ـيـجـيـة ) (IISSفـي ل ـنـدن .فـفـي  36نـزاع
مـ�ض ـلــح فـي الـعـالـم ،قــ�ضـى خــالل  2016مـا يـقـرب
من  157000اإنـ�ضـان ،وهـو رقـم يـقـل بـحـوالـي
 10000عما كـان عـلـيـه فـي عـام  .2015احلـرب فـي
�ضـوريـة كـانـت الأزمـة الأ�ضـد عـنـفـ ًا بـني الأزمـات
فـي العـامل %90 .من الـالجـئـني ال�ضـوريـني ا�ضتـقـروا
فـي الـبـلـدان الـمـجـاورة .وفـي
اأواخـر  2016و�ضـل عـدد الـنـازحـني
والـالجـئـني الإجـمـالـي فـي الـعـالـم
اإىل حـوالـي  65،6مـلـيـون اإنـ�ضـان.
 iiss.org
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مـوضـوع

رائــد االنــدمــاج األوروبــي

ل يوجد بلد يف اأوروبا لديه هذا العدد الكبري
من اجلريان ،مثل اأملانيا .حيث تتقا�سم اأملانيا
احلدود مع ت�سع دول اأخرى ،ثمانية منها اأع�ساء
يف الحتاد الأوروبي ) .(EUالندماج الأوروبي،
الذي ي�سكل اأحد اأهم النجاحات ال�سيا�سية ،يعترب
بالن�سبة لأملانيا اأ�سا�س ال�سالم والأمن والزدهار.
ا�ستمرار تطور وتر�سيخ هذا الندماج ،يبقى املهمة
الأ�سا�سية لل�سيا�سة اخلارجية الأملانية ،خ�سو�سا
يف ظل العالقة املعقدة التي ت�سبوها العديد من
الأزمات .امل�رشوع التاريخي لالحتاد الأوروبي،
الذي بداأ يف مطلع اخلم�سينيات ،بات اليوم ي�سم
اأكرث من ن�سف مليار اإن�سان من  28بلدا ،جميعهم
"مواطنون يف الحتاد" .ال�سيا�سة الأملانية جتاه
اأوروبا اأثبتت يف خمتلف املراحل اأنها الع�سب
الأ�سا�س الدافع نحو الوحدة الأوروبية ،ناهيك عن

رقــم

 512مليون

اإنـ�ضان يعـيـ�ضون في  28بـلـد ًا ع�ضو ًا في التـحـاد
الأوروبـي .بـهـذا يـكـون التـحـاد الأوروبـي ثـالـث
اأكـبـر تـجـمـع �ضكـانـي بـعـد الـ�ضـيـن والـهـنـد.
يتكلم مواطنوه  24لغة مختلفة ويعي�ضون على
م�ضاحة ت�ضل اإلى  4ماليين كيلومتر ًا مربعاً.
وي�ضل الناتج المحلي الإجمالي لالتحاد الأوروبي
اإلى  15،33بليون يورو .وت�ضل ح�ضة التحاد
الأوروبي من التجارة العالمية اإلى  %15،6من
ال�ضادرات ،و %14،8من الم�ضتوردات ،حيث
تحتل في كليهما المرتبة الثانية بعد كل من
ال�ضين والوليات المتحدة على التوالي.
europa.eu

م�ساهمتها الفعالة يف اندماج اأوروبا وتوحيدها،
بعد انتهاء الأزمة بني ال�رشق والغرب .و�سمن اإطار
الندماج الأوروبي ،مت خلق اأكرب �سوق م�سرتكة يف
العامل ،متيزها احلريات الأ�سا�سية التي ن�ست عليها
معاهدات روما  :1957حرية نقل ال�سلع واملواد بني
بلدان الحتاد الأوروبي ،حرية تنقل الأ�سخا�س،
حرية نقل وتبادل اخلدمات على اأرا�سي الحتاد
الأوروبي ،حرية حركة روؤو�س الأموال.
حجم ومقدرة وقوة ال�سوق الأوروبية امل َُو ّحدة جتعل
من الحتاد الأوروبي اأحد الفاعلني الأ�سا�سيني
يف القت�ساد العاملي .ويف العام  2018يتوقع
�سندوق النقد الدويل IMFمعدل منو ي�سل اإىل
 %2،2يف منطقة اليورو التي ت�سم  19بلدا .اأملانيا،
ب�سفتها القوة القت�سادية الأكرب يف الحتاد
الأوروبي ،تتحمل بالطبع م�سوؤولية كبرية ،وخا�سة
يف مراحل التغريات القت�سادية والجتماعية .وهذا
ما برز ب�سكل وا�سح يف الأزمة املالية واملديونية.
فقد عمدت دول منطقة اليورو اإىل تاأ�سي�س �سندوق
اإنقاذ ،حمل ا�سم اآلية ال�ستقرار الأوروبي ).(ESM
وبالتعاون الوثيق مع فرن�سا وغريها من الدول
الأع�ساء تريد احلكومة الأملانية الحتادية العمل
من اأجل مزيد من تقوية وتعزيز منطقة اليورو
واإ�سالحها مبا يكون اليورو اأقوى واأكرث ثباتا يف
مواجهة الأزمات.
الـ�ضـداقـة الألـمانـيـة الـفـرنـ�ضـية كـمـحـرك
اأ�ضـا�ضـي لـلـوحـدة الأوروبـيـة
على التوازي مع حركة الندماج الأوروبي جنحت
اأملانيا وفرن�سا بعد احلرب العاملية الثانية يف بناء

خـارطـة

شــامــلــة
ـ
دولــة عــضــوا فـي االتــحــاد األوروبـي فـي نــظــرة
 28ـ

فنلندا
الـ�ضـويـد

ا�ضـتـونـيا
لتـفـيـا

الدنـمـارك

لـيـتـوانـيـا

�ضـلـوفـاكـيـا

بـلـغـاريـا

اإيـرلـنـدا
هـولـنـدا
بـلـجـيـكا

بـولـونـيـا

رومـانـيـا

الـمـمـلكـة
الـمتحدة

جـمهـورية
التـ�ضـيك

هـنـغـاريـا

األـمـانـيـا
لـوكــ�ضـمـبورغ
فـرنـ�ضـا

الـنـمـ�ضا
�ضـلـوفـانـيـا

كـرواتـيـا

اإيـطـالـيـا

اإ�ضـبـانـيـا

الـبـرتـغـال

الـيـونـان
قرب�س

مـالـطـا

الن�ضحاب فـي اآذار/مار�س 2019

ن ـجــح التـحـاد الأوروبـي مـنـذ  1957فـي اإنـجـاز �ضـبـع عـمـلـيـات تـو�ضـع ،حـيـث تـمـكـن مـن زيــادة عــدد اأعــ�ضـائـه مـن �ض ـتــة اإلـى  28عـ�ضـو ًا

�رشاكة متينة ،باتت اليوم مثال للم�ساحلة بني
�سعبني .كال الدولتني كانتا من بني املوؤ�س�سني
ال�ست للوحدة القت�سادية الأوروبية  EECيف
عام  ،1957التي كانت جوهر قيام الوحدة
الأوروبية ب�سكلها احلايل .ال�سداقة الأملانية
الفرن�سية ،التي تاأ�س�ست يف عام  1963مع
اتفاقية الإليزيه ،تتخذ طريقها اأي�سا على �سكل
عالقات متينة على �سعيد املجتمع املدين ،وعلى
�سكل العديد من املوؤ�س�سات الأملانية الفرن�سية
امل�سرتكة .كال البلدين يتفاهمان ويتوافقان على

املو�سوعات املتعلقة باأوروبا ومبو�سوعات
ال�سيا�سة اخلارجية ،وي�ساهمان با�ستمرار ومن
خالل مبادرات م�سرتكة ،يف التطوير امل�ستمر
وال َب ّناء لل�سيا�سة الأوروبية .اأحد العنا�رش
اجلديدة يف م�رشوع الوحدة الأوروبية ي�سكله
التقارب الأملاين البولوين .امل�ساحلة مع بولونيا
حققت جناحات كبرية ،ابتداء من ال�سيا�سة جتاه
ال�رشق ،التي اتبعها امل�ست�سار الأملاين الحتادي
كونراد اآدناور يف ال�سبعينيات .وقد ا�ستمرت هذه
ال�سيا�سة بنجاحاتها مع العرتاف بخط احلدود
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امل�سرتكة من خالل معاهدة  ،2+4التي نظمت
العنا�رش اخلارجية املتعلقة بالوحدة الأملانية
يف  ،1990اإ�سافة اإىل اتفاقية احلدود املوقعة
يف ذات العام ،والتي متت "ماأ�س�ستها" عرب
اتفاقية اجلوار الأملانية البولونية يف .1991
هذا ويتم اجلمع بني عالقات ال�رشاكة مع كل
فرن�سا وبولونيا من خالل التن�سيق الثالثي
�سمن اإطار "مثلث فاميار".
مـزيـد مـن الـوزن الـدولـي مـن خالل
�ضـيـا�ضـة اأوروبـيـة مـ�ضـتـركـة
معاهدة ل�سبونة يف  ،2009نظمت ور�سخت
ال�سيا�سة اخلارجية والأمنية امل�سرتكة لالحتاد
الأوروبي ) .(CFSPاملن�سقة العليا لالحتاد
الأوروبي ل�سوؤون ال�سيا�سة اخلارجية والأمنية،
التي تتوىل اأي�سا رئا�سة جمل�س وزراء اخلارجية،
هي يف ذات الوقت نائبة رئي�س املفو�سية
الأوروبية .منذ  2014ت�سغل هذا املن�سب
الإيطالية فيديريكا موغرييني .وهي م�سوؤولة
عن مـو�سوعات  ،CFSPاإ�سافة اإىل متثيل
الحتـاد الأوروبي يف اخلـارج .ويف �سـبـيل
تاأديتـها مـهام عـمـلـهـا يـ�سـاعـدها جـهـاز
الـ�سـيـا�سـة اخلـارجـيـة الأوروبـي ) .(EASمـن

خـالل هـذا التـغـيـري يف الـمـوؤ�سـ�سـات تـمـكـن
التـحـاد الأوروبي من تـو�سـيـح وتـر�سـيـخ
روؤيـتـه وفعاليته على امل�ستوى الدويل� .سيا�سة
الأمن والدفاع امل�سرتكة ) (CFSPت�سمن لالحتاد
الأوروبي املقدرة العملياتية على الإدارة
الفعالة لالأزمات .حيث يتم ا�ستخدام الو�سائل
املدنية والع�سكرية على ال�سواء .اأما الروؤية على
املدى البعيد فهي يف خلق احتاد اأوروبي لالأمن
والدفاع ).(ESDU
مـوجـات الـالجئني واملـهـاجـرين التي و�سلت
اأوروبا ب�سكل رئي�سي يف عامي  2015و2016
باتت اليوم م�ساألة اأوروبية م�سرتكة ،تبحث
اأملانيا مع �رشكائها عن حلول م�ستدامة
لها" .اأجندة الهجرة الأوروبية" للمفو�سية
الأوروبية ،ومن خالل اإجراءات حمددة مثل
البيان الأوروبي الرتكي امل�سرتك يف اآذار/
مار�س  ،2016واتفاقات ال�رشاكة حول الهجرة
مع الـدول الأفـريـقـيـة الـتـي يـاأتـي مـنـهـا
الـمـهـاجـرون وتـلـك الـتـي يـمـرون عـبـرهـا،
ومن خالل مواجهة املهربني ،جنحت يف حتقيق
نتائج وا�سحة :حيث تراجعت اأعداد التجاوز غري
املنتظم للحدود على طرق اللجوء املعتادة يف
عـام  2017مبـعدل  %63مقارنة بالعام .2016

مـحـطـات مـهـمـة

1957

انـطـالق مـ�ضـروع الت ـحــاد الأوروبــي.
مــع ال ـتــوق ـيــع عـلـى م ـعــاهــدات رومــا
قــامــت كــل مـن ب ـل ـج ـي ـكــا واأل ـمــانـيــا
وفــرنـ�ضــا واإي ـطــال ـيــا ولـوكـ�ض ـمـبــورغ
وهــول ـنــدا ب ـت ـاأ�ض ـيــ�س ال ـم ـج ـمــوعــة
الق ـتــ�ضــاديــة الأوروب ـيــة ).(EEC

1979

الأوروبـيـون يـذهـبـون مجـتـمـعـين اإلـى
النتـخابات .للمرة الأولى يتم انتخاب
اأعـ�ضـاء الـبـرلـمـان الأوروبي مبا�ضرة،
والذي مـقـره في كـل �ضـتـرا�ضـبــورغ
وبروك�ضل .وكان البرلمانيون الأوروبيون
ياأتون �ضابقا من البرلمانات الوطنية.

1993

باتـت اأوروبـا الموحـدة واقـع ًا محـ�ضو�ض ًا
لكل مواطن فيها .في معاهدة �ضينغن في
لوك�ضمبورغ تتفق كل من األمانيا وفـرنـ�ضا
ودول البـيـنـيـلوكـ�س على رفـع الحـواجـز
الحـدوديـة والمراقـبة فـيـما بينها .دول
اأخرى تن�ضـم لحـق ًا للمـعـاهدة.

�ضــركــاء اأوروب ـيــون :ال ـمــ�ض ـتــ�ضــارة الأل ـمــان ـيــة اأنـ ـج ـيــال م ـيــركــل والــرئ ـيــ�س ال ـفــرنــ�ضــي اإمــانــويــل مــاكــرون

اأما م�ساألة توزيع طالبي اللجوء ب�سكل اأكرث عدالة
بني بلدان الحتاد الأوروبي ،فما زالت بانتظار
التو�سل اإىل حلول م�ستدامة مقبولة .و�سمن
اإطار الوقاية من الأزمات وتقدمي امل�ساعدات
الإن�سانية تبذل اأملانيا اجلهود املكثفة من اأجل
حماربة الأ�سباب التي ترغم النا�س على اللجوء.
كما تلعب التوعية والتو�سيح دورا مهما يف هذا
اخل�سو�س :حيث تقدم وزارة اخلارجية الأملانية
واملمثليات الأملانية يف مناطق الأزمات
املعلومات عن املخاطر التي ينطوي عليها

2002

في اأوروبـا المـوحدة ،عـملـة واحدة .في
 12دولة من بلدان التحاد الأوروبي يغدو
اليورو العملة النقدية الر�ضمية ،بعد اأن
كان قد اأ�ضـبح عـمـلـة التـحـويـالت منذ
 .1999مـقـر البـنـك المركـزي الأوروبي
الجديد ) (ECBفي مدينة فرانكفورت.

اللجوء وطرق الهروب والهجرة غري ال�رشعية،
وتواجه بهذا املعلومات الكاذبة التي تن�رشها
�سبكات التهريب الإجرامية عن عمد و�سابق
ت�سميم .
يف الن�ضف الثاين من العام  2020تتوىل اأملانيا
الرئا�سة الدورية ملجل�س الحتاد الأوروبي،
و�سوف تعمل خالل هذه الفرتة على ترك
ب�سماتها وا�سحة على املو�سوعات ال�سيا�سية
املهمة.

2004

في الأول من اأيـار/مـايـو تـنـ�ضـم كـل
من ا�ضتونيا ولتفيا وليـتـوانيا وبـولونـيـا
وت�ضيكيا و�ضلوفاكيا و�ضلوفانيا وهنغاريا
ومالطا وقبر�س اإلى التحـاد الأوروبي.
بعد ثـالث �ضنوات تن�ضم اأي�ض ًا بـلغاريا
ورومانيا ،وفي  2013كرواتيا.

2009

التحـاد الأوروبي يـبرز كـوحدة واحدة
على الم�ضـتوى العالـمي .مع معـاهـدة
ل�ضبونة اأوجد التحاد الأوروبي من�ضب
المن�ضق الأعلى لل�ضـيا�ضة الخارجـيـة
والأمنية .كما تـم اأي�ض ًا تاأ�ضي�س جهاز
ال�ضيا�ضة الخارجية الأوروبي ).(EAS
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مـوضـوع

حــمــايــة حــقــوق اإلنــســان
ـ

"ل يجوز امل�سا�س بكرامة الإن�سان .واحرتامها مـ�ضـاركـة يف نـ�ضاطـات املـوؤ�ضـ�ضـات
وحمايتها من واجبات كافة �سلطات الدولة" .هذه الـدولـيـة لـحـقـوق الإنـ�ضـان
هي املهمة الوا�سحة التي حتددها املادة الأوىل من
الد�ستور الأملاين ،الذي تقر من خالله اأملانيا "بحرمة اأملانيا دولة موقعة على معاهدة الأمم املتحدة )(UN
وثبات حقوق الإن�سان" ،باعتبارها "اأ�سا�س قيام حلقوق الإن�سان ،وعلى الربوتوكولت الإ�سافية
املجتمعوانت�سارال�سالموالعدالةيفالعامل".هذااللتزام امللحقة بها (�رشعة احلقوق املدنية� ،رشعة احلقوق
حتر�سعليهاأملانيااأي�سايفعالقاتهااخلارجية،وبكل الجتماعية ،معاهدة مناه�سة العن�رشية ،معاهدة
جدية .حماية وتر�سيخ حقوق الإن�سان تلعب دورا مهما حقوق املراأة ،معاهدة حماربة التعذيب ،معاهدة
يف ال�سيا�سة اخلارجية وعلى امل�ستوى الدويل ،حيث اأنه حقوق الطفل ،معاهدة حقوق املعوقني ،معاهدة
غالبا ما ت�سكل التجاوزات املتعمدة حلقوق الإن�سان �سد الإخفاء الق�رشي) .وموؤخرا وقعت اأملانيا على
اخلطوة الأوىل على طريق ن�سوب الأزمات .معا ،اإىل الربوتوكول الإ�سايف ملعاهدة حماربة التعذيب
جانب ال�رشكاء يف الحتاد الأوروبي وبالتعاون مع ومعاهدة حقوق املعوقني ،وكالهما ت�رشيان منذ
منظمة الأمم املتحدة ) (UNتبذل اأملانيا اجلهود يف عام  .2009كما كانت اأملانيا اأول بلد اأوروبي
�ستى اأنحاء العامل من اأجل احلـفاظ على معايري حقوق ي�سادق على الربوتوكول الإ�سايف ملعاهدة حماية
الإن�سانوحمايتهاوالعـملعلىتطـويـرهاوتر�سيخـها .حقوق الأطفال ،الذي اأتاح املجال ملعاجلة ال�سكاوى
الفردية ومالحقتها ق�سائيا.
مـعـلومـات
مــجــتــمــع مــدنــي
تــ�سـتــ�س ـيــف األـمـان ـيــا اأيـ�سـا الـعــديـد من الـمـنـظـمـات
غ ـيـر الـحـكـومـيـة الـتي ت ـعـمـل عـلـى ح ـمـايــة الل ـتــزام
ب ـحـ ـقــوق الإنـ�ضــان ودفــع ع ـجـلــة ت ـطــور �ض ـيــا�ضــات
الـت ـن ـم ـيــة وت ـقــديــم ال ـمــ�ضــاعـدات الإنــ�ضان ـيـة.
وهـي تــ�ض ـجــع الـمــ�ض ـوؤولـيـن الــ�ضـيا�ضـ ـيـني عـلـى
ال ـتـ�ضرف وعـلى اإي ـقـاظ الــوعـي لــدى الـمـواط ـنـني.
ك ـمــا اأن ـهــا نــا�ض ـطـة اأيــ�ضـا فـي ج ـمــع ال ـت ـبـرعـات
وت ـنــ�ض ـيــق الـمــ�ضــروعــات فـي الـمــوقــع .ات ـحــاد
م ـن ـظ ـمــات الــ�ض ـيــا�ضــة ال ـت ـن ـمــوية والإنــ�ضــان ـيــة
غ ـيـر ال ـحـكــوم ـيـة ) (VENROيــ�ضــم حــوالــي
120م ـن ـظ ـمــة.
 venro.org

احلكومة الأملانية الحتادية بدورها تدعم وت�ساند
اإجراءات احلماية من التمييز والعن�رشية ،كما
تبذل اجلهود على امل�ستوى العاملي �سد عقوبة
الإعدام ،ومن اأجل امل�ساركة ال�سيا�سية واحلماية
القانونية ،وتدافع اأي�سا عن حرية الدين واملعتقد،
وحتارب الجتار بالب�رش ،وتدعم اللتزام بالتقيد
بحق احل�سول على م�سكن واحلق يف احل�سول
على مياه �رشب نظيفة وعلى خدمات ال�رشف
ال�سحي 2،1 .مليار مليون اإن�سان يف العامل
يفتقدون املاء النظيف .ومن خالل  400مليون
يورو �سنويا ،ت�ساهم اأملانيا ،ب�سفتها واحدا
من اأكرب املانحني يف هذا املجال ،يف العديد
من امل�رشوعات الرامية اإىل تغيري هذا الواقع.
احل�سول على ماء نظيف هو اأحد البنود اجلديدة

م ـج ـلــ�س ح ـقـوق الإنـ�ضــان فـي ج ـن ـيــف هــو الـه ـي ـئــة الأهــم الـم ـع ـنـيــة بـ�ض ـوؤون حـقـوق الإنـ�ضــان �ض ـمـن مـنـظ ـمـة الأمــم الـم ـت ـحــدة

حلقوق الإن�سان ،وهو املو�سوع الرئي�سي للن�ساط الإن�سان ،كما يتوجب عليها الإجابة على اأ�سئلة
الأملاين يف جمال التعاون والتنمية .ففي اأفريقيا حرجة .وتخ�سع اأملانيا لهذا الختبار للمرة
وحدها مت خالل العام  2017توفري الإمداد باملاء الثالثة يف العام .2018
حلوايل  25مليون اإن�سان .كانت اأملانيا من 2013
حتى  ،2015ومن  2016حتى  2018ع�سوا يف اأملانيا هي اأحد اأكرث الأع�ساء ن�ساطا يف املجل�س
جمل�س حقوق الإن�سان التابع لالأمم املتحدة يف الأوروبي ،الذي ي�سم  47دولة ع�سوا ،ويهتم
جنيف� ،سوي�رشا .الو�سيلة الأهم ملجل�س حقوق بحماية ودعم حقوق الإن�سان و�سيادة القانون
الإن�سان هي "الختبار ال ّدوري العام" ،الذي تقدم والدميقراطية يف خمتلف اأنحاء اأوروبا .ومن
مبوجبه كل دولة ع�سو يف منظمة الأمم املتحدة خالل معاهدات رائدة ،وعلى راأ�سها املعاهدة
 UNتقريرا عن التزامها مبهماتها املتعلقة بحقوق الأوروبية حلقوق الإن�سان ،ي�ساهم املجل�س
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الأوروبي يف تطوير اإطار قانوين اأوروبي م�سرتك،
ملراقبة اللتزام باملعايري والقيم املوحدة املُل ِزمة
على كامل اأرا�سي القارة الأوروبية.
اأدوات �ضـيـا�ضـة حـقـوق
الإنـ�ضـان الـدولـيـة
اإحدى املوؤ�س�سات الأ�سا�سية للمجل�س الأوروبي
من اأجل �سمان تنفيذ اللتزام بحقوق الإن�سان يف
اأوروبا هي املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان
) (ECtHRيف مدينة �سرتا�سبورغ ،فرن�سا .كل مواطن
يف الدول الأع�ساء يف املجل�س الأوروبي البالغ عددها
 47دولة ،ميكنه التقدم اإىل حمكمة  ECtHRبال�سكوى
ورفع الدعاوى املتعلقة بتجاوز وعدم احرتام حقوق
الإن�سان التي ت�سمنها له �رشعة حقوق الإن�سان
الأوروبية .وتوؤكد اأملانيا �رشاحة على واجب كل
الدول الأع�ساء يف املجل�س الأوروبي قبول القرارات
ال�سادرة عن املحكمة وتنفيذها .املحكمة اجلنائية
الدولية ) (ICCيف مدينة لهاي الهولندية هي امل�سوؤولة
عن خرق القانون الدويل وعن اجلرائم العاملية الكبرية،
اإ�سافة اإىل جرائم احلرب واجلرائم �سد الإن�سانية
والتطهري العرقي .وتطالب اأملانيا باعرتاف دويل
باملحكمة الدولية  ICCمن قبل جميع بلدان العامل.

شـكـل بـيـانـي

م�ضاعدات اإن�ضانية للمحتاجني
يف حالت الطوارئ
من خالل امل�ساعدات الإن�سانية تقدم احلكومة
الأملانية الحتادية يد العون يف �ستى اأنحاء

قيمة االإنفاق الحكومي على التعاون في مجال التنمية ،مليار دوالر اأمريكي 2017
الــوليــات ال ـم ـت ـحــدة
األ ـمــان ـيــا
بــري ـطــان ـيــا
ال ـيــابــان

OECD / DAC

فــرنــ�ضــا

35,26
24,68
17,94
11,48
11,36

ال ـمــ�ضــدر:

تــنــمــيــة وتــعــاون
ل ت ـن ـتـمــي األ ـمــان ـيــا ف ـقــط اإلــى
ك ـبــار الــدول ال ـم ـمــولــة ل ـل ـت ـعــاون
في م ـجــال ال ـت ـنـم ـيــة وحــ�ضــب،
واإن ـمــا اأيــ�ض ـ ًا اإلى اأهـم ال ـمـتـبـرعين
في مـجــال ال ـمــ�ضـاعــدات الإنـ�ضـانـيـة
والـمـ�ضــارك ـيـن الـفــاع ـلـيــن ف ـي ـهــا.

مفو�ضة احلكومة الأملانية الحتادية حلقوق الإن�سان
وامل�ساعدات الإن�سانية بريبل كوفلر ،ومكتبها يف مبنى
وزارة اخلارجية .وهي تعمل على مراقبة التطورات
الدولية ،وتن�سق الن�ساطات املتعلقة بحقوق الإن�سان
مع باقي اجلهات الر�سمية واحلكومية ،كما تقدم
امل�سورة لوزير اخلارجية الأملاين الحتادي .هذا
وتخ�سع ال�سيا�سة الأملانية املتعلقة بحقوق الإن�سان
ملراقبة ودعم برملانيني ،منذ عام  ،1988وذلك من
خالل جلنة حقوق الإن�سان وامل�ساعدات الإن�سانية يف
البوند�ستاغ الأملاين .ويف العام  2000تاأ�س�س املعهد
الأملاين حلقوق الإن�سان يف برلني ،وهو يعترب موؤ�س�سة
م�ستقلة ،رغم متويله من م�سار حكومية ر�سمية .ومن
املفرت�س اأن يراقب املعهد اأو�ساع حقوق الإن�سان
على امل�ستوى الوطني ،وذلك مبا يـتـنـا�سـب مـع مبادئ
باريـ�س لالأمم املتحدة ،واأن ي�ساعد على لعب اأملانيا
دورها يف دعم وحماية حقوق الإن�سان يف داخل
البالد وخارجها.

العامل ،للنا�س املت�رشرين من الكوارث الطبيعية
ول�سحايا احلروب والنزاعات امل�سلحة ،وغريها
من الأزمات وال�رشاعات ،ممن يقعون �سحية
احلاجة ،اأو الذين تهددهم مثل هذه املخاطر.
ويتم هذا بغ�س النظر عن اأ�سباب الوقوع وظروف
الو�سول اإىل هذه احلال .وت�سكل امل�ساعدات
الإن�سانية تعبريا عن حتمل امل�سوؤولية الأخالقية
وعن الت�سامن مع النا�س الذين يقعون �سحية
احلاجة .وهي تقوم فقط على اأ�سا�س حاجة
املحتاجني وتعتمد على مبادئ اإن�سانية حماية حقوق الإن�ضان ت�سكل اأي�سا دعامة من
واأخالقية اإ�سافة اإىل ال�ستقاللية واحليادية دعائم �سيا�سة الف�ساء الإلكرتوين (ال�سيرباين)
اخلارجية .يف  2013و 2014اأ�سدرت اجلمعية
وعدم التحيز.
العمومية لالأمم املتحدة قرارات حول احرتام
تتوىل اأملانيا م�سوؤوليتها جتاه النا�س يف حالت اخل�سو�سية يف ع�رش التقنية الرقمية .وتعود هذه
الطوارئ وتعمل ب�سكل فعال من اأجل تقوية القرارات اإىل مبادرة اأملانية برازيلية م�سرتكة .حيث
وتطوير نظام امل�ساعدات الإن�سانية العاملي .يف تعتقد اأملانيا اأن حقوق الإن�سان على ال�سبكة ،اأون
 2017قدمت احلكومة الأملانية الحتادية ،وعلى لين يجب اأن تكون �ساحلة متاما كما هي خارج
�سوء احلاجة املتزايدة با�ستمرار متويال من ال�سبكة ،اأوف لين .يف  2018اأكدت اأملانيا على
املوازنة و�سل اإىل ما يقرب من  1،75مليار يورو جهودها من اأجل اخل�سو�سية وحماية البيانات
من اأجل امل�ساعدات الإن�سانية .بهذا كانت اأملانيا ال�سخ�سية يف ع�رش التقنية الرقمية وتولت رئا�سة
ثاين اأكرب املانحني للم�ساعدات الإن�سانية يف حتالف حرية الإنرتنت (اأون لين) ،الذي يعمل
العامل .ل تقدم احلكومة الأملانية هذه امل�ساعدة من اأجل دعم وحماية حقوق الإن�سان يف ع�رش
ب�سكل مبا�رش ،واإمنا من خالل دعم م�رشوعات التقنية الرقمية.
منا�سبة تقوم بها موؤ�س�سات الأمم املتحدة
الإن�سانية وال�سليب والهالل الأحمر ،اإ�سافة اإىل
منظمات اأملانية غري حكومية .وترتكز جهود
امل�ساعدات الأملانية ب�سكل رئي�سي على الأزمات
الإن�سانية يف ال�رشق الأو�سط واأفريقيا .بالإ�سافة
اإىل ذلك تعترب اأملانيا من الداعمني الدائمني وثاين
اأكرب املتربعني ل�سندوق طوارئ الأمم املتحدة
 CERFو�سندوق جمموعة بلدان الأمم املتحدة.

ميزانية مخ�س�سة للم�ساعدات االإن�سانية
في العالم في 2016

20,3

اأهداف التبرعات في األمانيا في عام 2017

%5,4

مليار دولر اأمريكي

حماية احليوانات

%3,1

%77,7

م�ضاعدات
اإن�ضانية

6,9

ال ـمــ�ضــدر:
Statista

مليار دولر اأمريكي
مــ�ضــاعــدات
اإنــ�ضــانـيــة مـن
ت ـبــرعــات خــا�ضــة

مــ�ضــاعــدات
اإنــ�ضــان ـيــة مـن
مــ�ضــادر ح ـكــوم ـيــة

رعاية الثقافة والآثار

%2,7

حماية البيئة والطبيعة

%1,9

الريا�ضة

%9,2

اأغرا�س اأخرى/بال معلومات
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األمم المتحدة ) (UNفي ألمانيا
بـرلــيــن

.
..
.
..
م ّمع الأمـم الـمـتـحـدة فـي بـون
جُ َ
� .سكرتارية معاهدة الأمم املتحدة ملحاربة
الت�سحر
� .سكرتارية اإطار معاهدة الأمم املتحدة
حول تغريات املناخ
 .برنامج الأمم املتحدة للمتطوعني
 .حملة ن�ساطات من اأجل اأهداف الأمم
املتحدة للتنمية امل�ستدامة
 .مركز معرفة التنمية امل�ستدامة لأكادميية
تدريب اأنظمة الأمم املتحدة
 .ال�سرتاتيجية الدولية للحد من الكوارث/
منهاج تعزيز الإنذار املبكر
 .جامعة الأمم املتحدة – نيابة العمادة
يف اأوروبا
 .اإ�سافة اإىل  12موؤ�س�سة اأخرى لالأمم املتحدة
در�ســدن
 .جامعة الأمم املتحدة –معهد الإدارة
املتكاملة لتدفق املواد واملوارد التابع

منظمة العمل الدولية ) - (ILOمتثيل يف اأملانيا
املنظمة الدولية للهجرة ) - (IOMاأملانيا
املفو�س ال�سامي ل�سوؤون الالجئني لالأمم املتحدة
) - (UNHCRمتثيل الإقليمي اأملانيا والنم�سا
منظمة الغذاء العاملية ) - (WFPمكتب
ات�سال يف اأملانيا
مكتب البنك الدويل يف برلني
مكتب اليوني�سيف  UNICEFيف برلني

هامبورغ
برلني
در�سدن
فرانكفورت
نورنبريغ

بون

ميونيخ

)(UNCCD

)(UNFCCC

)(UNV

)(UN/ISDR

هـامـبـورغ
املحكمة الدولية لقانون البحار

)(UNU-ViE

جلامعة الأمم املتحدة

)(UNU - FLORES

.
هــامـبـورغ
 .املحكمة الدولية لقانون البحار
 .معهد اليوني�سكو للتعلم طوال احلياة

فـرانـكـفـورت

موؤ�س�سة التمويل الدولية ) (IFCجمموعة البنك الدويل
)(ITLOS

.

)(UIL

�سـتـرا�سـبـورغ
الربملان
الأوروبي

مــيـونــيــخ

برنامج الغذاء العاملي لالأمم املتحدة
�رشع البتكار
)ُ – (WFPم َ ّ

بــون
"اأويغن الطويل" يف
جممع الأمم املتحدة

نـورنـبـيـرغ

.

مكتب نورنبريغ

G20

UNHCR

مـنـذ تـاأ�سـيـ�س مـجـمـوعـة
الـعـ�سـريـن عـام  1999يف
بـرلـيـن ،تـنـتـمـي األـمـانـيـا
لـلـمـجـمـوعـة20

WTO

دخـلت األـمانـيـا
عـ�سـويـة مـنـظـمـة
الـتـجـارة الـعـالـمـيـة
يف عـام 1995

G7

مـنـذ الـتـاأ�سـيـ�س 1975
تـنـتـمـي األـمـانـيـا اإلـى
حـلـف ال�سبعة الكبار
غـيـر الـر�سـمـي

OSCE

تـنـتـمي األـمانـيـا اإلـى
عـ�سـويـة مـنـظـمـة
 OSCEاليـوم ،وذلـك مـنـذ
تـاأ�سـيـ�سـهـا يف عـام 1975

بـانـورامـا

شــركــاء مــتــرابــطــون
�ستوكهومل
جمل�س
بحر البلطيق

بـروكـ�سل
الناتو
الحتاد
الأوروبي

لـوكـ�سـمـبـورغ
الحتاد الأوروبي

�سنغهاي
فـيـيـنـا
الأممهامبورغ
املتحدةبرلني
OSCEدر�سدن

لمـالـبـاي
الرئا�سة الكندية ملجموعة
الكبار 2018 ،G7

نـيـويـورك
املقر الرئي�سي
ملنظمة الأمم
املتحدة

�سـتـرا�سـبـورغ

الحتاد الأوروبي

بـاريـ�ش
الأمم املتحدة
وكالة الف�ساء الأوروبية
منظمة التعاون القت�سادي
والتنمية )(ESA
منظمة التعاون

جـنـيـف
الأمم املتحدة
منظمة التجارة العاملية
)(WTO

نـيـروبـي
الأمم املتحدة

وا�سـنـطـن
العا�سمة
�سندوق النقد
الدويل )(IMF
البنك الدويل

بـويـنـو�ش اآيـريـ�ش
رئا�سة الأرجنتني لـمنظمة
2018 ,G20
نـيـويـورك
املقر الرئي�سي لالأمم
املتحدة

جـنـيـف
مقر منظمة
التجارة العاملية

UN

يف عـام  1973اأ�سـبـحـت
األـمـانـيـا عـ�سـواً يف مـنـظـمـة
الأمـم الـمـتـحـدة

EU

يف  1957كـانـت
األـمـانـيـا �سـمـن الـدول
الـمـوؤ�سـ�سـة لـالتـحـاد
الأوروبـي الـيـوم

NATO

مـنـذ 1955
تـنـتـمـي األـمـانـيـا
اإلـى حـلـف
�سـمـال الأطـلـ�سـي

IMF

مـنـذ 1952
تـنـتـمي األـمـانـيـا
اإلـى �سـنـدوق
الـنـقـد الـدويل
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مـوضـوع

ـ
ـ
الــمــســتــدامــة
الــتــنــمــيــة

ب�سفتها �سيا�سة ذات بنية دولية و�سلمية ،فاإن اأخرى برعاية امل�رشوعات املختلفة والإ�رشاف
�سيا�سة التنمية الأملانية ت�سعى اإىل لعب دور يف عليها يف البلدان املعنية.
حت�سني ال�رشوط املعي�سية يف البلدان ال�رشيكة
وال�سديقة .هدف �سيا�سة التنمية الأملانية يكمن مـفـكرة  2030لـلـتـنـمـيـة الـمـ�ضـتـدامة
يف حماربة اجلوع والفقر يف �ستى اأنحاء العامل،
واأي�سا دعم وتر�سيخ الدميقراطية و�سيادة الأ�سا�س يف التنمية على امل�ستوى الدويل خالل
القانون .اخلطوط العري�سة والأفكار الرئي�سية ال�سنوات القادمة هي مفكرة (اأجندة) 2030
تقوم بو�سعها وتطويرها الوزارة الأملانية للتنمية امل�ستدامة .التي اأقرتها اجلمعية العمومية
الحتادية للتعاون القت�سادي والتنمية ) .(BMZملنظمة الأمم املتحدة يف  .2015جوهر مفكرة
ومن الناحية ال�سيا�سية واملالية ،فاإن الوزن  2030يتمثل يف  17هدف طموح من اأجل التنمية
الأكرب يكون يف التعاون الثنائي مع البلدان امل�ستدامة ،والتي يطلق عليها اأهداف التنمية
ال�رشيكة املعنية .و�سمن اإطار ن�ساط التعاون امل�ستدامة ) .(SDGsومع التنفيذ الدويل للمفكرة
التنموي بني الدول تتعاون اأملانيا مع  50دولة ميكن خلق وتطوير اأ�س�س التطور القت�سادي
�رشيكة� ،سمن برامج ُخم�س�سة لهذه الدول مت العاملي املتنا�سب مع العدالة الجتماعية ،و�سمن
التفاق عليها ،وهي ت�ستمل على خمتلف و�سائل اإطار احلدود البيئية لكوكب الأر�س.
واأدوات التعاون بني الدول يف جمال التنمية.
وت�سكل اأفريقيا مركز ثقل الهتمام ال�سرتاتيجي ،ومبتابعة اأهداف الأمم املتحدة الإمنائية لالألفية
اإل اأن التعاون ي�سمل اأي�سا بلدانا اأخرى يف اآ�سيا ) (MDGمن  2000حتى  ،2015فقد كان بالإمكان
الو�سول بالفقر يف العامل اإىل م�ستوى الن�سف مما
وجنوب اأوروبا واأمريكا الالتينية.
كان عليه ،وحت�سني اإمكانات احل�سول على املاء
يف  2016حققت اأملانيا للمرة الأوىل الهدف النظيف لل�رشب اإ�سافة اإىل حت�سني �رشوط التعليم .من
املو�سوع الذي تتطلع اإليه الأمم املتحدة  2012حتى  2016تراجعت اأعداد النا�س الأفقر يف
يف ا�ستثمار ن�سبة  %0،7من الناجت القومي العامل من معدل  %12،8اإىل  ،%9،6وهذا على الرغم
الإجمايل لأملانيا خم�س�سة لن�ساطات التعاون من تعديل املعيار الذي يحدد حدود الفقر املطلق من
يف جمالت التنمية .وباملقارنة على امل�ستوى  1،25اإىل  1،90دولر يوميا .على هذا الأ�سا�س فاإن
الدويل ،فاإن اأملانيا ،ومن خالل  24،68مليار الهدف الكبري الرامي اإىل التخل�س من الفقر املدقع
دولر اأمريكي ،هي ثاين اأكرب املانحني يف العامل بحلول العام  2030بات يبدو ممكنا الآن.
يف جمال امل�ساعدات التنموية احلكومية .ويتم
تنفيذ امل�رشوعات عرب موؤ�س�سات تنفيذية ،وعادة م�ضكالت اأخرى مثل ال�ستهالك الكبري للموارد
ما تقوم الهيئة الأملانية للتعاون الدويل ) (GIZالنادرة وال�ستمرار يف حتول املناخ وتدمري البيئة
واملجموعة امل�رشفية  ، KfWاإ�سافة اإىل موؤ�س�سات ومعدلت البطالة املرتفعة والقهر الجتماعي

اأج ـنـدة  2030ل ـالأمــم الـمـت ـحــدة تـ�ض ـعـى اإلـى دفــع عـج ـلــة الـحــوار والـعـمــل مـن اأجـل مـ�ضــائـل الـتـنـمـيــة الـمـ�ضـتدامــة فـي الـمـ�ض ـتـق ـبــل

تبقى جميعها م�سكالت ُمل ِّحة .مفكرة  2030تعطي
زخما قويا للتحولت العاملية نحو اعتماد مزيد
من ال�ستدامة ،يف الأبعاد القت�سادية والبيئية
والجتماعية ،مع مراعاة الرتابطات القائمة.
ومن املفرت�س اأن ت�سكل هذه املفكرة "معاهدة
امل�ستقبل" جلميع البلدان ،متجاوزة جمرد التعاون
يف جمالت التنمية ،لتغطي مروحة وا�سعة يف
املجالت ال�سيا�سية :فاإىل جانب حماربة اجلوع
والفقر ،يجب حماية هذا الكوكب لكي يكون اأ�سا�سا
جيدا �ساحلا حلياة الأجيال القادمة ،حيث يجب

اأن يتم بناء وت�سكيل اأ�ساليب احلياة ب�سكل اأكرث
ا�ستدامة وفعالية ،وحماربة التمييز العن�رشي،
وكل ذلك اأي�سا من خالل تدعيم وتر�سيخ وتفعيل
املوؤ�س�سات الدميقراطية واحلكم امل�سوؤول والإدارة
الر�سيدة و�سيادة دولة القانون .ويف اخلتام تتطلب
معاهدة امل�ستقبل اأي�سا العمل على �سمان ما
ي�سمى "تعدد الفاعلني" :فاإىل جانب احلكومات
تلعب املجموعات املدنية والقطاعات القت�سادية
واملوؤ�س�سات العلمية مبمار�سة دورا مهما يف تنفيذ
وتطبيق بنود مفكرة .2030
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االقـــتـــصـــاد
و اإلبــــداع

مـوقـع مـتـمـيـز فـاعـل دولـي مـهـم أسـواق رائـدة وإبـداعـات
اقـتـصـاد مـسـتـدام «الرقـمـنـة» الـتـحـول الـرقـمـي شـريـك تـجـاري هـام
سـوق عـمـل جـذابـة












بــاخــتــصــار

مــوقــع مــتــمــيــز
اأملانيا هي االقت�صاد الوطني االأكرب يف االحتاد
االأوروبي ) ،(EUورابع اأكرب اقت�صاد يف العامل،
بعد الواليات املتحدة وال�صني واليابان .ويدين
االقت�صاد االأملاين بقوته التناف�صية وت�صابكه
العاملي اإىل قوة االإبداع واالبتكار واإىل التوجه
القوي نحو الت�صدير .ويف القطاعات االأكرب مبيعا
كال�صيارات وبناء االآالت والتجهيزات ويف قطاع
ال�صناعات الكيميائية والتقنيات الطبية حتقق
ال�صادرات اأكرث بكثري من ن�صف حجم املبيعات.
يف  2016متكنت ال�صني والواليات املتحدة فقط
من التفوق على اأملانيا يف حجم ال�صادرات .وعلى
�صعيد البحث والتطوير ) (FuEت�صتثمر اأملانيا �صنويا
حوايل  92مليار يورو .كثري من ال�رشكات يف
طريقها اليوم اإىل �صناعة  ،4.0التي تتميز بتبني
التقنية الرقمية يف اأعمال االإنتاج ويف االإمداد مـنـذ  1949يـ�صـكـل نـظـام اقـتـ�صـاد الـ�صـوق
االجـتـمـاعـي اأ�صـا�س الـ�صـيـا�صـة االقـتـ�صـاديـة
اللوج�صتي.
االأملانية .اقـتـ�صـاد الـ�صـوق االجتـمـاعي يـ�صـمن
الديناميكية القت�صادية الإيجابية قادت اإىل حرية العمل والن�صاط االقت�صادي ،وي�صعى يف
تطور اإيجابي يف �صوق العمل .اأملانيا تنتمي ذات الوقت اإىل حتقيق امل�صاواة االجتماعية .هذا

للدول املتمتعة باأعلى م�صتويات العمالة يف
االحتاد االأوروبي ،كما اأنها تتمتع باأدنى معدل
بطالة بني جيل ال�صباب .كل هذا �صكل اأ�صا�صا
متينا الأهمية وقيمة التاأهيل املهني املزدوج،
الذي يعترب من ال�صادرات االأملانية الناجحة،
حيث تعمل العديد من البلدان على تبني هذا
النظام املتميز .كما يتميز املوقع االقت�صادي
الأملانيا بعنا�رش اأخرى مثل توفر العمالة
املاهرة واملتخ�ص�صة والبنية التحتية وال�رشوط
والثقة القانونية ،وهذا اأي�صا ما ي�صع اأملانيا يف
مراتب ال�صدارة يف خمتلف الت�صنيفات الدولية.
الوزارة االأملانية االحتادية لالقت�صاد والطاقة
يقودها حاليا بيرت األتماير (حزب .)CDU

فـيـديـو

AR-APP

االقـتـ�سـاد واالإبـداع :ف ـيـديو حـول الـمـو�سـوع
 tued.net/ar/vid3

�س ـنــاعــة  :4.0االق ـتــ�ســاد فــي األ ـمــان ـيــا فــي طــري ـقــه اإىل ال ـمــ�س ـت ـق ـبــل الــرق ـمــي
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املبداأ الذي طوره ب�صكل رئي�صي يف مرحلة ما
بعد احلرب امل�صت�صار االحتادي لودفيغ اإرهارد
قاد اأملانيا على طريق النجاح والتطور .وت�صارك
اأملانيا ب�صكل فعال يف �صياغة العوملة وتعمل
من اأجل الو�صول اإىل نظام اقت�صادي �صامل
يتمتع باال�صتدامة ،ويتيح فر�صا مت�صاوية
ومتكافئة للجميع .تنتمي اأملانيا اإىل  12بلدا
تبنت منذ عام  1999اليورو عملة موحدة لها.
اأزمة االأ�صواق املالية التي اندلعت يف ،2008
وما تالها من اأزمة املديونية اأ�صابت طبعا
جممل منطقة اليورو ،مبا فيها اأملانيا .ويف
معر�س ردها على ذلك ،فقد و�صعت احلكومة
االأملانية االحتادية ا�صرتاتيجية مزدوجة لوقف
املزيد من املديونية ودفع وتعزيز قوة االإبداع
واالبتكار .وللمرة االأوىل منذ  1969كان ممكنا
 2014تقدمي موازنة احتادية متكافئة.

العمالقة التي تدخل وتوؤثر يف موؤ�رش البور�صة
االأملانية  DAXوامل�صجلة يف �صوق البور�صة يف
فرانكفورت ،التي تعترب ِب َدورها اأهم �صوق مالية
يف اأوروبا القارية .يف فرانكفورت يقوم اأي�صا
البنك املركزي االأوروبي ) ،(ECBالذي يعترب اإحدى
موؤ�ص�صات االحتاد االأوروبي ومن مهماته مراقبة
ا�صتقرار �صعر اليورو.

الع�صب الأ�صا�س لالقت�صاد االأملاين ت�صكله ال�رشكات
متو�صطة احلجم ،التي تزيد ن�صبتها عن %99
من جممل ال�رشكات .وتقوم ال�رشكات ال�صغرية
واملتو�صطة احلجم بالتعاون مع ال�رشكات الكبرية

مــوقــع مــالــي عــريــق :اأهــم ا�ســواق الــبور�ســة االأل ـمــان ـيــة فــي فــران ـك ـفــورت

الشبكة
الــوزارة الألـمـانـيـة التـحـاديـة لــلقـتـ�صـاد
والــطــاقــة )(BMWi
مــو�ســوعــات رئ ـيــ�س ـيــة و م ـبــادرات
 bmwi.de

مـركـز الـتـرحـيـب الفـتـرا�صـي
الـمــرجــع لـل ـبــاح ـث ـيــن االأجــانــب عــن ع ـمــل،
ومــ�ســدر ل ـل ـم ـع ـلــومــات حــول ال ـع ـمــل
فـي األـمــان ـيــا
 arbeitsagentur.de

وكــالــة الــعــمــل
ب ـيــانــات �ســوق ال ـعـمــل وبــور�ســة فــر�س ال ـع ـمــل
 arbeitsagentur.de

بـاخـتـصـار

الــفــاعــلــون والــوسـائــل
الــتـجـمـع التـحـادي لـلــ�صـنــاعـة الألـمــانـيـة
ال ـت ـج ـمــع االت ـحــادي للــ�س ـنــاعــة االأل ـمــان ـيــة
) (BDIي ـم ـثــل مــ�ســالــح مــا يــزيــد عــن 100000
�ســركــة فـي ال ـبــالد .وهــو ي ـم ـلــك �س ـب ـكــة
م ـتــ�س ـع ـبــة �ســام ـلــة ل ـكــافــة االأ�ســواق ال ـم ـه ـمــة
وال ـم ـن ـظ ـمــات الــدول ـيــة.
 bdi.eu

غـرف الــتــجـارة الألـمـانــيـة فـي الــخـارج
غــرف ال ـت ـجــارة االأل ـمــان ـيــة فــي ال ـخــارج )،(AHK
هي ع ـبــارة عــن وفــود وم ـم ـث ـلــني لــالق ـتــ�ســاد
االأل ـمــانــي فــي ال ـخــارج ،وتــ�س ـكــل م ـج ـت ـم ـعــة
�س ـب ـكــة تــ�ســم  130مــوق ـع ـ ًا ،وت ـن ـتــ�ســر فــي
 90ب ـلــد ًا.
 ahk.de

الــمــمــثــلــيـات الألـمـانـيـة فـي الــخـارج
� 227س ـفــارة وق ـنــ�س ـل ـيــة تــ�س ـكــل م ـع ـ ًا اإلــى
جــانــب  AHKو  GTAIالــدعــامــة ال ـثــال ـثــة لــدعـم
االق ـتــ�ســاد االأل ـمــانــي فــي ال ـخــارج.
 auswaertiges-amt.de

اتـحـاد غـرف الــ�صـنـاعـة والــتـجـارة الألـمانـيـة
ات ـحــاد غــرف الــ�س ـنــاعــة وال ـت ـجــارة االأل ـمــان ـيــة
) (DIHKهــو ال ـم ـن ـظ ـمــة ال ـجــام ـعــة ل ـث ـمــانــني
غــرفــة ت ـجــارة و�س ـنــاعــة األ ـمــان ـيــة .وي ـب ـلــغ
اإج ـمــايل عــدد اأعــ�ســائ ـهــا  3،6م ـل ـيــون �ســركــة.

مــوقــع األـمــانــيــا لـلـتــجــارة وال�صــتــثــمــار
مــوقــع األ ـمــان ـيــا ل ـل ـت ـجــارة واال�س ـت ـث ـمــار ) (GTAIهــو
ع ـبــارة عــن م ـوؤ�ســ�ســة دعــم االق ـتــ�ســاد ل ـج ـم ـهــوريــة
األ ـمــان ـيــا االت ـحــاديــة .ومــن خــالل مــا يــزيــد عــن 50
مــوق ـع ـ ًا فــي ال ـعــالــم ت ـقــدم الــدعــم ل ـلــ�ســركات فــي
طــري ـق ـهــا ن ـحــو ال ـنــ�ســاط وال ـع ـمــل فــي ال ـخــارج،
ك ـمــا ت ـقــوم بــالــدعــايــة الأل ـمــان ـيــا بــ�س ـف ـت ـهــا مــوقــع
م ـت ـم ـيــز ،وتــ�ســاحــب الــ�ســركــات االأج ـن ـب ـيــة خــالل
ق ـيــام ـهــا بــال ـب ـنــاء وال ـتــوطــن فــي األ ـمــان ـيــا.
 gtai.de

مــجــلــ�س الــتــنــمــيــة الـمــ�صــتــدامــة
مــن م ـه ـمــات م ـج ـلــ�س ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـمــ�س ـتــدامــة
الــذي �س ـك ـل ـتــه ال ـح ـكــومــة االأل ـمــان ـيــة االت ـحــاديــة
ت ـطــويــر مــ�ســاه ـمــات ت ـقــود اإىل ال ـت ـن ـف ـيــذ
ال ـع ـم ـلــي ال�س ـتــرات ـي ـج ـيــة اال�س ـتــدامــة.
 nachhaltigkeitsrat.de

 dihk.de
إضـافـة رقـمـيـة D I G I T A L P L U S

الـمــعــهــد الألـمـانـي لـلأبــحـاث القــتــ�صـاديـة
م ـع ـهــد  DIWفــي بــرلــني هــو االأكــرب بــني ال ـعــديــد
مــن م ـعــاهــد االأب ـحــاث االق ـتــ�ســاديــة فــي ال ـبــالد.
 diw.de

ل ـمـزيـد مــن ال ـم ـع ـلـومـات حــول م ـخ ـت ـلـف الـمــو�سوعــات
ذات الــ�س ـلــة ،وروابــط ذات ت ـع ـل ـي ـقــات ،ومــ�ســاه ـمــات،
ووثــائ ـق ـيــات ،وخ ـطــابــات ،عــالوة ع ـلــى م ـع ـلــومــات
اإ�سـاف ـيـة حـول ك ـلـمـات ال ـبـحـث  ،م ـثــل اق ـتــ�ســاد
الــ�ســوق االج ـت ـمــاعــي ،ال ـت ـاأه ـيــل الـم ـه ـنــي الـمــزدوج ،الــ�س ـيــا�سة االق ـتــ�ســاديــة،
االأزمــة الـمــال ـيــة واالق ـتــ�سـاديــة االأوروب ـيــة.
 tued.net/ar/dig3
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مـوضـوع

فـــاعـــل دولـــي

اأملانيا هي بلد �صناعي ُم َ�ص ّدرُ ،مت�صابك ب�صكل
كبري على امل�صتوى العاملي ،ويتمتع بقطاعات
ت�صديرية قوية .ويف الت�صنيفات ال�صنوية ملنظمة
التجارة الدولية ) (WTOتنتمي اأملانيا با�صتمرار،
بعد ال�صني والواليات املتحدة اإىل كربيات الدول
امل َُ�ص ّدرة يف العامل .ففي  2017متخ�صت نتيجة
ميزان التجارة اخلارجية عن فائ�س بقيمة
 245مليار يورو .حيث و�صلت قيمة �صادرات
ال�رشكات االأملانية (من الب�صائع واخلدمات) اإىل
 1279مليار يورو ،بينما كانت قيمة امل�صتوردات
 1034مليار يورو .وتلعب اأملانيا دورا مهما يف
االقت�صاد العاملي ،كما ت�صتفيد من حرية التجارة
ومن االأ�صواق املفتوحة" .موؤ�رش املناف�صة الدويل
 "2018-2017الذي ي�صعه املنتدى االقت�صادي
العاملي �صنف اأملانيا يف املرتبة اخلام�صة بني
اأقدر البلدان على املناف�صة .وقد متت لهذه الغاية
درا�صة  137اقت�صاد وطني.

العمل تقريبا يعتمد على الت�صدير ،بل اإن ن�صف
فر�س العمل يف القطاع ال�صناعي يعتمد على
التعامالت مع اخلارج .كما تعمل اأكرث من مليون
�رشكة يف جمال التجارة اخلارجية .يف 2015
ا�صتوردت � 720000رشكة �صلعا من البلدان
االأخرى ،بينما مار�صت حوايل � 360000رشكة
ن�صاط الت�صدير .وقد كان حلوايل � 10700رشكة
مقرها يف اخلارج دورا اأ�صا�صيا يف التجارة
االأملانية اخلارجية .ويقدر احتاد غرف التجارة
وال�صناعة االأملانية ) (DIHKاأن اأكرث من  7ماليني
اإن�صان يعملون ل�صالح ال�رشكات االأملانية يف
اخلارج.

يف جانب ال�صادرات ،ت�صيطر ال�صيارات باأنواعها اإىل
جانب قطع تبديلها ،اإ�صافة اإىل االآالت واملنتجات
الكيميائية واأجهزة معاجلة البيانات واملنتجات
االإلكرتونية .وتبلغ ح�صة هذه الفئات االأربعة من
املنتجات ،حوايل ن�صف ال�صادرات االأملانية.
كل ثاين يورو يتم اكت�صابه يف اأملانيا ياأتي من وب�صكل عام فقد ت�صاعفت ن�صبة الت�صدير تقريبا
العالقات مع اخلارج ،كما اأن ربع اأماكن وفر�س منذ عام  ،1991من  %23،7اإىل  .%47،3معدل
رسـم بـيـانـي

18569,1
11218,3
4938,6
2629,2 3466,6
الواليات الـمـتحدة

ال�سين

اليابان

األ ـمــان ـيــا

بــري ـطــان ـيــا

ال ـمــ�ســدر :مـكـتـب االإحـ�سـاء االتـحــادي

الأداء القــتــ�صــادي
ت ـتـمـتــع الـ�سـركــات االأل ـمــان ـيــة
بـ�سـمـعــة م ـم ـتـازة عـلـى الـمـ�سـتــوى
الـعـالـمـي .وهـي ت ـجــ�ســد �س ـعــار
ـيا
الجـودة المتميز "�سنع في األمـان "
في �سـتـى اأنحـاء العالم .ومع كـونـها
�سـاح ـبـة رابـع اأكـبر واأقـوى اقـتـ�سـاد
في ال ـعــالــم ،ف ـاإن األ ـمـان ـيــا ذات
تــوج ـهـات كـبــيرة نـحـو التـ�سـديـر.

ال ـنــاتــج الـم ـح ـلــي الإج ـمــالــي )( 2016 (BIPمليار دولر اأمريكي)

ال ـم ـُ�س ـتـ َــوع ـبــة كــرمــز ل ـل ـعــول ـمــة :ي ـن ـت ـمــي مــرف ـاأ هــام ـبــورغ الأك ـبــر ال ـمــرافــئ
اأكبر الأمم التجارية في العالم(2015 ،الن�صبة من ال�صادرات العالمية)

%13,8
%9,1
الــواليــات ال ـم ـت ـحــدة
%8,1
األ ـمــان ـيــا
%3,8
ال ـيــابــان
%3,4
هــول ـنــدا
الــ�س ـيـن الــ�س ـع ـبـيــة

اأكــبر ال�صــركــات الألـمــان ـيــة( 2106 ،المبيعات ،مليون يورو)

فــولـكــ�سـفـاغــن
داي ـم ـلــر الـمــ�سـاه ـمـة
األـ ـي ــان ــ�س
م ـج ـمــوعــة

BMW

ال ـمــ�ســدرF.A.Z. ، WTO :

�س ـيـم ـنـز الـمـ�سـاه ـمــة
دوي ـتــ�ســة تـيـل ـيـ ـك ــوم
اأون ـي ـب ـيــر

240480
169630
118710
104220
88490
80900
74470
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التجارة اخلارجية ،وهو ن�صبة ال�صادرات
وامل�صتوردات اإىل الناجت املحلي االإجمايل،
كان يف عام  2017عند م�صتوى  .%86،9بهذا
تكون اأملانيا اأكرث االقت�صادات "انفتاحا" بني
دول ال�صبعة الكبار  .G7وباملقارنة :فقد حققت
الواليات املتحدة يف عام  2015معدل جتارة
خارجية و�صل اإىل .%28
تـ�صـكل الـدول الـ�رشيكـة يف االتــحــاد االأوروبــي
)� (EUصوقا مهمة لل�صادرات االأملانية ،اإذ بلغت
ح�صتها منها حوايل  .%56وت�صكل فرن�صا
تقليديا �صوق الت�صدير االأكرب بالن�صبة لالقت�صاد
االأملاين ،اإال اأن الواليات املتحدة حتتل منذ عام
مركز ال�صدارة  .2015بينما تاأتي جمهورية
ال�صني ال�صعبية وهولندا واململكة املتحدة يف
املراتب التالية .وعلى �صعيد الواردات فاإن
ال�صورة منعك�صة متاما تقريبا :حيث جاءت
غالبية امل�صتوردات االأملانية يف عام 2017
من ال�صني ،تليها هولندا ،ثم فرن�صا والواليات
املتحدة واإيطاليا .وبا�صتمرار تزداد اأهمية
العالقات االقت�صادية والتجارية مع البلدان
االآ�صيوية ،وذلك رغم معدالت النمو ال�صعيفة
اأحيانا .ففي ال�صني وحدها على �صبيل املثال
تتمثل حوايل � 5000رشكة اأملانية من خالل
اال�صتثمارات.
ت�صكل ال�صتثمارات الأملانية اخلارجية املبا�رشة
خري جت�صيد للت�صابك القوي والرتابط الكبري
مع االقت�صاد العاملي .وقد ت�صاعفت هذه
اال�صتثمارات منذ  1990خم�س مرات تقريبا لت�صل
اإىل ما يزيد عن ترليون يورو ( .)2015وبـلـغـت
حـ�صـة مـنـطـقـة اليـورو مـنـهـا اخلـمـ�س تقريبا.
على اجلانب االآخر ت�صغل حوايل � 80000صـركـة
اأجـنـبـيـة مـا يـزيـد عـن  3،7مـلـيـون اإنـ�صـان
يف األـمـانـيـا .ويـ�صـل حـجـم اال�صـتـثـمارات
الـخارجـيـة الـمـبـا�صـرة اإىل  466مـلـيـار يــورو.

عـالـمـيـة

تــقـريـر  OECDالقــتــ�صــادي فــي
ت ـقـريـرهـا االقـ ـتـ�سـادي ت ـح ـلـل م ـنـظ ـمــة
ال ـتـعــاون االقـتـ�سـادي والـتـنـمـيـة )(OECD
مـرت ـيـن �س ـنـوي ًا اأهـم اتـجـاهـات الـتـطــور
االقـتــ�سـادي والـتـوقـعـات الـمـ�سـتـقـبـلـيـة فـي
الـدول االأعـ�ساء الـبالغ عـددهـا  34بـلـد ًا ،اإ�سافـة
اإىل الـدول الـنـام ـيــة ،لـلـ�سـنـتـني الـقــادمـتـيــن.
وي ـتــوقــع ال ـت ـق ـي ـيـم الــعام اأن يـحـقـق االقـتـ�سـاد
الـعالـمي فـي عـام  2018نـمـو ًا بـمـعـدل  3،5فـي
الـمائـة .وهـذا �سـيكون اأعـلى مـعـدل
نـمـو مـنـذ الـعـام  .2010كـمـا اأنـه
مـن الـمـتـوقـع اأن يـتـراجـع مـعـدل
الـنـمـو هـذا فـي .2019
 oecd.org

تـ�صـكـل الـمـعـار�س حـلـقـة الـو�صـل فـي عـالـم
الـتـجـارة الـدولـيـة .وتـحـتـل األـمـانـيـا الـ�صـدارة
الـعـالـمـيـة لـجـهـة تـنـظـيـم وتــنـفـيـذ الــمـعـار�س
الـدولـيـة .وتـ�صـهـد األـمـانـيـا حـوالـي ثـلـثـي
الـمـعـار�س الـتـخـ�صـ�صيـة العـاملية الـمهـمـة.
ويـ�صـل عـدد زوار حـوايل  150مـعـر�صـا عـالـمـيـا
�صنـويـا تـقـام يف األـمـانـيـا اإىل ما يقرب من 10
ماليني اإن�صان.
يف ذات الـوقـت تـ�صـكـل األـمـانـيـا نـقـطـة الـتـقـاء
وحـلـقـة و�صـل يف مـجال نـقـل الـ�صـلـع عـلى
املـ�صـتـويـيـن االأوروبي والـعـالـمـي .وتـحـتـل
األـمـانـيـا مـركـز الـ�صـدارة بـيـن دول االتـحـاد
االأوروبي من حـيـث كـمـيـات الـ�صـلـع الـتـي تـمـر
عبـر اأرا�صـيـهـا .ويـتـحـقـق يف األـمـانـيـا ثـلـث
حـجـم املـبـيـعـات الأهـم عـ�صـر اأ�صـواق نـقـل
واإمـداد لـوجـ�صـتـي يف االتـحـاد االأوروبي .كمـا
يـــعـمــل يف هـذا الـقـطـاع  3مـاليـيـن اإنـ�صـان.
وتـ�صـكـل هـامـبـورغ الـبـوابـة نـحـو الـعـالـم،
حـيـث يـمـر فـيـهـا �صـنـويـا حـوالـي  9مـاليـيـن
حـاويـة (كـونـتـيـنـر) قـيـا�صـيـة.

جـهـود مـن اأجـل تـجـارة دولـيـة
الدولية ويف تنظيم اأ�صواق املال واإدارة االأموال
حـرة وعـادلـة
والعمالت .وب�صبب ف�صل جـوالت احلوار الـدولـيـة
الـمـتـعـددة االأطـراف (جـولـة الـدوحة) ،تـتـركـز
تـعـمـل األـمـانـيـا مـن اأجـل الـتـو�صـل اإىل اأ�صـواق االأنـظـار والـجـهـود نحـو اتـفـاقـات تـحـرير
مـفـتـوحـة وتـجـارة عـالـمـيـة اأكـثـر عـدالـة ،الـتـجـارة الـثـنـائـيـة التي يعقدها االحتاد
وذلـك عـلـى اأ�صـا�س قـواعـد وا�صـحـة يـمـكـن االأوروبي
الـتـعـويـل عـلـيـهـا .وتـ�صـعـى األـمـانـيـا اإىل
تـحـقـيـق هـذه االأهـداف وغـيـرهـا مـن خـالل اتـفـاقـيـة الـتـجـارة واالقـتـ�صـاد االأوروبـيـة
"دعـم االقـتـ�صـاد الـخـارجـي الـقـائـم عـلى الـكـنـديـة الـ�صـامـلـة ) .(CETAتـ�صـري مــنــذ
ثـالث دعـائـم" :الـمـمـثـلـيـات االألـمـانـيـة  ،2017بـيـنـمـا تـم االنـتـهاء مـن مـفـاو�صـات
يف اخلارج ،والـبـالـغ عـددها  ،227وغـرف مـعـاهـدة تـحـريـر الـتـجـارة مـع الـيـابـان ،مع
الـتـجـارة االألـمـانـيـة يف اخلارج ) (AHKالتي ا�صـتـمـرار الـحـاجـة اإىل االتـفـاق حـول حـمـايـة
ي�صل عددها اإىل  ،130اإ�صافة اإىل مبعوثي اال�صـتـثـمـارات .ومـنـذ 2011تـ�صـري اتـفـاقـيـة
وممثلي االقت�صاد االأملاين يف اخلارج يف  90الـتـجـارة الـحـرة بـيـن االتـحـاد االأوروبـي
بلدا ،وموؤ�ص�صة االقت�صاد اخلارجي وت�صويق وكـوريـا الـجـنـوبـيـة ،حـيـث تـعـتـبـر اأول
مـوقع اأملانيا للتجارة واال�صتثمار ) .(GTAIحيث اتـفـاقـيـة مـن نـوعـهـا مـع بـلـد اآ�صـيـوي .ومـنـذ
تقوم جميعها بدعم ال�رشكات املتو�صطة احلـجـم ذلـك احلني ارتفعت ال�صادرات اإىل كوريا اجلنوبية
يف طـريقـهـا نحـو دخـول االأ�صــواق اخلارجية ،بحوايل  .%10يف  2015اتـفـق االتـحـاد االأوروبـي
وت�صاهم حتى يف حت�صني الظروف وال�رشوط مـع فـيـتـنـام عـلـى اتـفـاقـيـة تـحـريـر الـتـجـارة،
القائمة .كما ت�صاهم اأملانيا ب�صكل فـعـال فـي وهـي االأولـى مـن نـوعـها بـيـن االتـحاد االأوروبـي
�صـيـاغـة الـعـولـمـة وو�صـع قـواعـد التجارة واأحـد الـبـلـدان الـنامـية.

ح ـل ـقــة الــو�ســل االأهــم فــي الــ�ســوق ال ـعــال ـم ـيــة :حــتى  10مــاليــني زائــر ي ـحــ�ســرون �س ـنــوي ـ ًا لــزيــارة ك ـبــريــات ال ـم ـعــار�س
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مـوضـوع

أســواق رائــدة وإبــداعــات
تقوم قوة اأملانيا االقت�صادية ب�صكل رئي�صي على
ال�صناعة واإمكاناتها االإبداعية .وبالدرجة االأوىل
تاأتي �صناعة ال�صيارات التي يعمل فيها 775000
اإن�صان والتي تعترب املثال االأبرز ل�صعار "�صنع يف
اأملانيا" .مع املاركات ال�صت القوية ،فولك�صفاغن و
 BMWوداميلر (مر�صيد�س) وماركات فولك�صفاغن
االأخرى ،اأودي وبور�صة ،اإ�صافة اإىل �رشكة اأوبل
(جمموعة  )PSAتنتمي �صناعة ال�صيارات االأملانية
اإىل القاطرة الرئي�صية التي ت�صد �صناعة ال�صيارات
العاملية .ومن اأجل �صمان هذه القدرة التناف�صية
تعمد ال�رشكات اإىل ا�صتثمار املليارات يف البحث
والتطوير ) .(FuEال�صيارة الكهربائية والت�صبيك
االإلكرتوين واالأجهزة امل�صاعدة على القيادة التلقائية
هي العناوين الكبرية يف اجتاهات مو�صة �صناعة
ال�صيارات.

ومن القطاعات االأ�صا�صية اأي�صا �صناعة التقنيات
الكهربائية واالإلكرتونية ،مع �رشكة �صيمنز التي
تعترب من الالعبني االأ�صا�صيني على امل�صتوى العاملي،
والتي تن�صط يف اأكرث من  190بلدا يف العامل ،والتي
تتو�صع جماالت تطبيقاتها ون�صاطاتها من النقل اإىل
الطاقة املتجددة ،وتعترب منتجاتها يف غاية االإبداع.
اأهمية ال�صوق العاملية للقطاعات االأ�صا�صية الكبرية
تربز من خالل ن�صبة ال�صادرات التي ت�صل اإىل %60
وتتجاوزها اأي�صا.
املراكز القت�صادية الأهم يف اأملانيا هي مناطق
ااــرور ،واملـناطـق الـمحـيطـة بـمدن ميونـيخ
و�صـتوتغارت (الـتقـنية العالية وال�صيارات) ومنطـقة
الراين-نيكر (الكيميائيات ،واملعلوماتية)،
وفرانكفورت (املال) ،نورنبريغ (�صناعة وخدمات)
وكولونيا وهامبورغ (مرفاأ ،بناء الطائرات ،االإعالم).
ويف الواليات االحتادية اجلديدة تـجـمـعـت مـراكـز
�صغـيـرة للـتـقـنـيات العـالـية تـتـمـيز بكـفـاءة
عـالـيـة ،وخـا�صة يف املنـاطـق "الـمـنارات" در�صــدن
ويـيـنـا واليـبـزيغ وليونا وبرلني-براندنبورغ.

ومن وجهة نظر اإجمالية ،فاإن �رشكات ال�صيارات
االأملانية مع ح�صتها من اأ�صواق �صيارات الفئة
املتو�صطة العليا والفئة العليا ،قد اأنتجت يف عام
 2017حوايل  16،45مليون �صيارة ركاب .ومن بني
ال�صيارات التي ي�صنعها املنتجون االأملان يتم ت�صنيع
�صيارتني من كل ثالث �صيارات يف خارج البالد.
وزن ثـقـيـل للـ�صـلـع ال�صـتـثـمـارية
الـ�صـنـاعـيـة الـكـبـيـرة
من القطاعات القوية تقليديا يف االقت�صاد االأملاين
اإىل جانب �صناعة ال�صيارات اأي�صا قطاعات بناء الئحة كـربيـات الـ�صـركـات االألـمـانـيـة (ح�صب حجم
االآالت والتجهيزات وقطاع ال�صناعة الكيميائية .مبيعات  )2016تقودها �رشكات �صناعة ال�صيارات:
�رشكة  BASFالتي تاأ�ص�صت يف العام  1865حيث ترتبع فولك�صفاغن يف املرتبة االأوىل ،تليها
ومقرها الرئي�صي يف لودفيك�صهافن ،متتلك  353داميلر و  BMWيف املركزين الثاين والرابع .بينما
موقعا لالإنتاج ،موزعة بني اأكرث من  80بلدا من حتتل املركز الثالث �رشكة األيان�س (تاأمني) ،وتاأتي
بلدان العامل ،يعمل فيها حوايل  115000اإن�صان� ،صيمنز (كهربائيات) يف املرتبة اخلام�صة ،متقدمة
وهي اأكرب �رشكة لل�صناعات الكيميائية يف العامل .على دويت�صة تيليكوم واأونبري ،وهي متفرعة من

ن ـجــاح عــال ـمــي :ي ـن ـت ـمــي �س ـُ ـنـ ّــاع الــ�س ـيــارات االأل ـمــان اإىل ال ـفــاع ـلــني الــرئ ـيــ�س ـيــني فــي ق ـطــاع ال ـن ـقــل ال ـعــال ـمــي

�رشكة الطاقة العمالقة  .Eonتخت�س ال�صناعة يف
اأملانيا يف تطوير واإنتاج ال�صلع واملنتجات املعقدة،
وخا�صة ال�صلع اال�صتثمارية وتقنيات االإنتاج
املبتكرة .ويحتل قطاع ال�صناعة داخل اأملانيا مرتبة
ووزنا اأكرب بكثري منه يف البلدان االأخرى .حيث يعمل
 7،27مليون اإن�صان يف قطاع ال�صناعة ون�صاطات
االإنتاج .وحدها كوريا اجلنوبية تتقدم على اأملانيا
من حيث ن�صبة م�صاهمة قطاع االإنتاج ال�صناعي
يف اإجمايل القيمة امل�صافة .وتعترب املقدرة على
االإبداع واالبتكار يف القطاعات االقت�صادية هي

املحرك الدافع االأهم للقوة االقت�صادية االأملانية.
وهنا تتمخ�س جهود تكثيف البحث والتطوير منذ
 2007عن تطورات ونتائج اإيجابية .و�صواء قطاع
االقت�صاد اأو القطاع احلكومي العام ،فاإن كال منهما
ي�صاهم ب�صكل فعال ،كما تلعب ا�صرتاتيجية التقنية
العالية للحكومة االأملانية االحتادية دورا اأ�صا�صيا
يف الدفع والت�صجيع .وب�صكل اإجمايل فقد مت يف
اأملانيا اإنفاق  92مليار يورو يف العام  2016على
البحث والتطوير ،وهو ما يعادل  %2،93من الناجت
املحلي االإجمايل ) (BIPيف البالد .وباملقارنة
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مع بلدان منظمة  OECDفاإن اأملانيا حتتل بهذا
املرتبة اخلام�صة ،متقدمة على الواليات املتحدة
وفرن�صا وبريطانيا .ومن بني البلدان املناف�صة
القوية ،تنفق فقط كوريا اجلنوبية واليابان ن�صبة
اأكرب على البحث والتطوير .هذا وتعترب اأملانيا
"بطل اأوروبا" يف االخرتاع .ففي  2016تقدمت
ال�رشكات االأملانية اإىل مكتب ت�صجيل براءات
االخرتاع االأوروبي يف ميونيخ بحوايل 32000
طلب لت�صجيل براءة اخرتاع .ويف مكتب ت�صجيل
براءات االخرتاع واملاركات االأملاين ) (DPMAمت
يف ذات العام ت�صجيل  67898اخرتاع ،وهو رقم
قيا�صي جديد .االأكرث ن�صاطا على هذا ال�صعيد كانت
�رشكة بو�س لت�صنيع قطع وم�صتلزمات ال�صيارات،
التي تقدمت بطلب ت�صجيل  3693اخرتاع ،وكذلك
مـجـمـوعـة �صـيـفـلر املـتـخـ�صـ�صـة اأيـ�صـا بـقـطـع
الـ�صـيارات ( .)2316ويف العام  2016بلغ اإجمايل
براءات االخرتاع االأملانية التي كانت م�صجلة
 .129511وقد و�صل اإجمايل الرباءات ال�صاحلة
وال�صارية يف اأملانيا خالل  2016اإىل ،615404
مبا يف ذلك الرباءات امل�صجلة لدى مكتب ت�صجيل
الرباءات االأوروبي.

 %80من جممل ال�رشكات تن�صط يف هذا القطاع،
وهي حتقق حوايل  %70من الناجت املحلي
االإجمايل) ،(BIPوتتيح ثالثة اأرباع فر�س العمل يف
البالد .ومن بني حوايل  30مليون اإن�صان عاملني
يف قطاع اخلدمات ،يوجد  12مليون يف قطاع
اخلدمة العامة واخلا�صة ،وما يقرب من  10ماليني
يعملون يف قطاعات التجارة وال�صيافة والنقل،
وما يزيد عن  5ماليني يف �رشكات اخلدمات.
الـ�صـركـات الـمـتـو�صـطـة هي قـلـب
القـتـ�صـاد الـنـابـ�س

رغم العديد من الالعبني الدوليني وال�رشكات
العمالقة يف اأملانيا ،فاإن حوايل  3،6ماليني
�رشكة �صغرية ومتو�صطة احلجم وامل�صتقلني
من اأ�صحاب االأعمال احلرة هي اأ�صا�س البنية
االقت�صادية االأملانية .حوايل  %99،6من
ال�رشكات هي من ال�رشكات املتو�صطة احلجم.
وتعترب ال�رشكة متو�صطة احلجم عندما ال يتجاوز
حجم مبيعاتها ال�صنوية  50مليون يور ،وال
يزيد عدد العاملني فيها عن  500عامل .وت�صم
ال�رشكات املتو�صطة احلجم اأي�صا العديد من
ل ميكن ت�صور موقع اأملانيا االقت�صادي املتميز املهاجرين الن�صيطني القادمني اإىل البالد مع
بدون قطاع اخلدمات املتنامي با�صتمرار .حوايل �رشكاتهم املتنوعة .اأكرث من  700000اإن�صان من
مـحـطـات

1955

�س ـ ـيـارة فـولـكـ�سـفـاغــن خـنـف�سـاء
(كـيـفـر) رقـم ملـيـون تـغـادر فـي  5اآب/
اأغـ�سـطـ�س خـط االإنـتـاج في فولف�سبورغ.
الــ�سـيـارة ت ـتـمـتـع بـرمــزيــة ك ـب ـيــرة
وت ـحـقـق اأك ـبـر الـمـب ـيـعـات في فـتـرة ما
يعـرف با�سـم المعـجـزة االقـتـ�سـادية.

1969

يـ ـتــم فـي تــولــوز فـي فــرنــ�ســا
ت ـاأ�سـ ـ ـيـ�س مــ�ســروع اإيــربــا�س
االألـمــانــي ال ـفــرنــ�ســي ال ـمــ�س ـتــرك.
ال ـيــوم ت ـع ـت ـبــر �ســركــة اإيــربــا�س
 S.A.Sثــانـي اأك ـبــر م ـن ـتــج
ل ـل ـطــائــرات فــي ال ـعــالــم.

1989

مــع اإ�ســالح ال ـبــريــد االأول ت ـبــد أا
ع ـمـل ـيـة خــ�س ـخــ�سـة دائـرة ال ـبـريــد
االت ـحــادي ال ـح ـكــوم ـيــة الـع ـمــالقــة
فـي األ ـمــان ـيــا .وت ـع ـت ـبــر ع ـم ـل ـيــة
ال ـخــ�سـخــ�سة هـذه اأك ـبــر ع ـم ـل ـيـة
اإ�سـالح في تاريخ االقت�ساد االألماني.

اأ�صول اأجنبية ميتلكون �رشكات يف اأملانيا .وبهذا
ي�صكل املهاجرون واملهاجرات يف اأملانيا واحدا
من العنا�رش االقت�صادية املهمة والفاعلة.
ت�صري درا�صات للمجموعة امل�رشفية  KFWاإىل
تراجع ن�صبة ال�رشكات االإبداعية ب�صكل عام ،حيث
ت�صتثمر اليوم  %22فقط من ال�رشكات ال�صغرية
واملتو�صطة يف منتجات وم�رشوعات واأ�صاليب
مبتكرة .وتبذل اجلهود االإبداعية واالبتكارية
ب�صكل رئي�صي عدد �صغري من ال�رشكات الكبرية
املتو�صطة احلجم .ويف العديد من جماالت ال�صوق
التخ�ص�صية ،تعترب ال�رشكات االأملانية املتو�صطة
احلجم يف عداد "االأبطال اخلفيني" ،وهي من
الرواد يف االأ�صواق االأوروبية اأو العاملية من خالل
منتجات مبتكرة حديثة.

االبتكارية" وال�رشكات ال�صاعدة ،حيث ت�صم ما
يزيد عن  30000منها .يقف االقت�صاد اليوم
على اأعتاب الثورة ال�صناعية الرابعة .ومن خالل
االإنرتنت ينمو اليوم العامل الواقعي واالفرتا�صي
لي�صكل "اإنرتنت االأ�صياء" .هدف احلكومة االأملانية
االحتادية هو دعم االقت�صاد والعلوم يف التطبيق
العملي لتطورات �صناعة  4.0لتكون اأملانيا االأمة
الرائدة يف هذه التقنية وموقع ال�صناعة املتقدمة
يف امل�صتقبل.

مـن نـاحـيـة اأخـرى َت َر ّ�صـخ اقـتـ�صـاد االإبــداع
كـجــزء اأ�صــا�صـي مـن الـنــ�صــاط االقــتـ�صــادي
يف الـبـالد .وهو غـالـبـا ما يلعب دوره من خالل
�رشكات �صغرية� ،صعيفة راأ�س املال ،ولكنه يتمتع
بدور رائد يف الطريق نحو االقت�صاد الرقمي القائم
على العلم ،كما يعترب م�صدرا اأ�صـا�صـيا لـالإبـداع
واالأفـكـار املـبـتـكـرة .وتـعـترب مـنـاطـق بـرلـيـن-
براندنبورغ ملتقى دوليا يجمع "ال�صناعات

1990

م ـوؤ�سـ ــ�سـ ــة الــرعـايـة واالإدارة
االقـ ـت ــ�سـادي ــة تـ ـتــولــى م ـه ـمــة
ت ـحــويــل اق ـتــ�ســاد األ ـمــان ـيــا
الـدي ـمـقـراطـيــة  DDRالـمـوؤلـف مـن
اآالف الــ�ســركـات الــ�س ـغ ـيــرة ذات
الملكـيـة الـعامـة اإلى اقـتـ�ساد الـ�سـوق.

2002

مـعـلومـات

الـ�صـرائـب عـلـى الـ�صــركــات
م ـنـذ مـنـتـ�سـف الـتـ�سـعـيـنـيـيات يـ�سـود عـلـى
الـمـ�سـتـوى الـدولــي اإت ـجــاه ن ـحــو تـخ ـف ـيــ�س
الــ�ســرائــب عـلى الـ�سـركــات .األـمــان ـيــا اأيـ�س ـ ًا
لم ت ـعــد م ـنــذ زمــن ب ـع ـيــد بــالد ال�ســرائــب
المــرت ـف ـعــة .بــل اإن ـهــا بــالم ـقــارنــة الــدول ـيــة
تحـتــل مـوقـعـ ًا دون المـتـو�سـط من حـيـث االأعـباء
ال�سـريـبـيـة .ح ـيـث يــ�سـل م ـتــو�ســط الـعـبـئ
الــ�سـريـبـي االإجـمـالـي عـلـى الــ�سـركـات اإلى ما
دون  30بالـمـائـة .وفـي بـعـ�س م ـنـاطـق األـمانـيـا
اليــ�سـل هـذا الـمـتـو�سـط اإلـى  23بـال ـمـائــة
بــ�سـبــب الــ�سـرائـب ال ـمـحـل ـيـة الم ـتـغ ـيـرة.
 gtai.de

مـن  1948حـتـى  1998كـان الـمـارك
االألماني هو عـمـلة التـحـويالت ،وحـتى2001
كـانالـعـمـلـةالر�سـمـيـةالـ�سائـلة.فياالأول
من كانون الثاني/يناير 2002ينـتـهـي عـهـد
المـارك .في األمـانـيـا وفي اإحـدى عـ�سرة
دولة اأوروبية اأخرى يبداأ ع�سر اليورو.

2018

في كــانــون الـثـانـي/يـنـايـر حـقــق
م ـوؤ�ســر االأ�س ـهــم االألـمانـي DAX
اأعـلـى مـ�سـتــوى لـه حـتـى االآن ،حـيـث
و�سـل اإلـى  13595نـق ـطــة .وهـو يـعـبـر
عـن الـت ـطــورات فـي اأك ـبـر � 30سـركــة
ح ـج ـم ـ ًا ومـبـي ـعـات فـي األـمــانـيــا.
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االســـتـــدامـــة
ـ
اقـــتـــصـــاد

تنتمي اأملانيا اإىل الدول ال�صناعية االأكرث ا�صتدامة
يف العامل .هذه هي نتيجة درا�صة ُمقارنة دولية
�صملت بلدان  OECDاالأربعة والثالثني ،واأجرتها
موؤ�ص�صة برتل�صمان يف عام  .2015وعلى خلفية
اأهداف االأمم املتحدة لال�صتدامة البالغ عددها 17
هدفا ،متت يف البداية درا�صة البلدان على اأ�صا�س
 34موؤ�رشا ،من حماية البيئة ،مرورا بالنمو،
و�صوال اإىل نوعية وم�صتوى االأنظمة االجتماعية.
وقد جاءت اأملانيا يف املرتبة ال�صاد�صة ،وحققت
درجات متميزة خا�صة يف جماالت النمو
والعمالة وال�صمان االجتماعي .رغم ذلك مازالت
بع�س اجلوانب والقطاعات يف اأملانيا بعيدة عن
حياة اال�صتدامة واقت�صاد اال�صتدامة ،وكذلك
عن اال�صتدامة يف التعامل مع املوارد الطبيعية.
لهذا عمدت احلكومة االأملانية االحتادية يف عام
 2017اإىل تطوير ا�صرتاتيجيتها حول اال�صتدامة
الئـحـة
اأك ـبــر �ســركــة
فــولــكــ�صــفــاغــن 642300 ,عــامــل
اأك ـبــر ب ـنــك
دويـتــ�صــة بــنــك 97535 ,مــوظــف
اأهــم م ـوؤ�ســر بــور�ســة

مــوؤ�صــر الأ�صـهـم الألـمـانــيـة DAX

اأك ـبـر مــ�ســاحــة م ـعــر�س:
هــانــوفــر
اأك ـبــر م ـن ـت ـجــع ل ـل ـطــائــرات:
اإيــربــا�س-هــامــبــورغ

ب�صكل �صامل ،وجعلتها موائمة ملا يعرف باأهداف
التنمية اال�صتدامة ال�صبعة ع�رش ) (SDGsلالأمم
املتحدة .وتعمل اال�صرتاتيجية اجلديدة على
ثالثة م�صتويات :اإجراءات ذات تاأثري يف اأملانيا،
اإجراءات من خالل اأملانيا تتمتع بتاأثري عاملي،
دعم مبا�رش لبلدان اأخرى ،عرب التعاون الثنائي.
يزداد با�صتمرار عدد ال�رشكات يف اأملانيا ،التي
تتجه نحو حتمل م�صوؤولياتها االجتماعية ،معتربة
اإياها جزءا من الن�صاط االقت�صادي امل�صتدام.
"امل�صوؤولية االجتماعية لل�رشكات" ) (CSRتتعلق
قبل كل �صيء بالعمل اجلوهري لل�رشكة ،وهو الذي
يتاأثر اأي�صا بالظروف االقت�صادية واالجتماعية
والبيئية املتاأثرة بدورها بالعوملة .مبادرة
امليثاق العاملي لالأمم املتحدة التي اأطلقت يف
عام  ،1999باتت اليوم ت�صم يف ع�صويتها
غالبية ال�رشكات الداخلة يف تركيب موؤ�رش
االأ�صهم االأملاين  ،DAXعالوة على العديد من
ال�رشكات ال�صغرية واملتو�صطة احلجم واملعاهد
واملنظمات غري احلكومية .امليثاق العاملي
لالأمم املتحدة وقواعد االإجراءات يف ال�رشكات
املتعددة اجلن�صيات وامليثاق االأ�صا�صي ملنظمة
العمل الدولية ) ،(ILOبعنا�رشه الثالثة حول
ال�رشكات املتـعـددة اجلـنـ�صـيات وال�صـيا�صة
االجتماعية ،ت�صكل جمتمعة اأ�ص�س امل�صوؤولية
االجتماعية لل�رشكات .ويتجاوز عدد االأع�صاء
املنت�صبني طواعية لهذا امليثاق الدويل يف �صتى
اأنحاء العامل � 9500رشكة من اأكرث من  160بلدا.
يت�صح الرتابط الوثيق بني امل�صوؤولية البيئية
وامل�صوؤولية االجتماعية اأي�صا من خالل

اأخــالق الع ـمــل :بـا�سـتـمـرار يـزداد عـدد الـ�ســركــات االألـمــان ـيــة الـتـي تـهـتــم بـم ـعــاي ـيـر ال ـعــدالــة فـي �س ـلـ�سـلــة االإن ـتــاج والـن ـقــل واالإمــداد

"التحالف من اأجل من�صوجات م�صتدامة" ،الذي
ي�صعى على كال ال�صعيدين اإىل حتقيق منافع
وحت�صينات و�صمانات للعاملني يف قطاع
املن�صوجات واملالب�س� 150 .رشكة اأملانية منتجة
للمن�صوجات ،ان�صمت اإىل املبادرة التي اأطلقتها
الوزارة االأملانية االحتادية للتعاون االقت�صادي
والتنمية ) (BMZيف عام  .2014ويغطي هوؤالء
االأع�صاء حوايل  %50من �صوق املنتوجات
الن�صيجية االأملانية ،بينما الهدف املعلن هو
تغطية  .%75بعد احلوادث املميتة يف م�صانع

املن�صوجات يف بنغالدي�س والباك�صتان مت حتقيق
حت�صينات كبرية جلميع امل�صاركني .واعتبارا من
 2018يفر�س احللف �رشوطا وا�صحة على جميع
اأع�صائه ،ميكن من خاللها التاأكد من اأن االأهداف
املرجوة ميكن الو�صول اإليها.
ومن خالل هذا احللف ،توؤكد اأملانيا على دورها
الريادي يف جمال اجلهود الدولية الرامية اإىل
و�صع معايري عادلة وتطبيقها على �صل�صلة التوريد
واالإمداد.
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الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي

يــقــف االقــتــ�صــاد فــي خــ�صــم الــثــورة
الـ�صـنـاعـية الـرابـعـة .ويف ظـل ا الإنتـرنـت ومـن
خالل م�رشوع التحول "الرقمي" ،ينمو ويتطور
العامل الواقعي واالفرتا�صي معا اإىل "اإنرتنت
ا الأ�صياء" .التحول اإىل التقنية الرقمية ي�صكل
نقلة تاريخية القت�صاد ال�صناعة واخلدمات.
وحتت عنوان �صناعة  4.0يتم اختزال حلول
وم�رشوعات وتقنيات ،تقوم على اال�صتخدام
املكثف للمعلوماتية والت�صابك الكبري بني
اأنظمة الـمـ�صـانـع املختلفة .كثري من ال�رشكات
ا الأملانية ُت َع ّول اليوم على �صناعة  ،4.0وما
يتطلب ذلك من تبني الرقمية يف جمال ا الإنتاج
ويف جمال ا الإمداد واللوج�صتية .وب�صكل عام
يتوقع االقت�صاد احتدام املناف�صة الدولية
من اأجل القيادة التقنية يف ا الإنتاج .احلكومة

رقــم

714

�س ــرك ــة خــدمـات اإنـ ـت ــرنــت وم ـنـ ـظ ـمــات
مـخـ ـت ـلـفـة مـ�سـج ـلــة ج ـم ـي ـع ـ ًا في DE-
 .CIXع ـقــدة االإن ـتــرنــت الــرئ ـيــ�س ـيــة في
فــران ـك ـفــورت هي االأكـبــر من نــوع ـهــا في
العـالــم من ح ـيـث ك ـمـيــة �س ـَيــل الـب ـيـانــات.
في  2017و�س ـلـت هـذه الـكـمـيــة لـلـمـرة االأولـى
اإلى مـ�سـتـوى  6تـيرابايـت في الـثـانـيـة .و ُيخ ـَدّم
 DE-CIXاإلى جـانـب الـمـوقـع في فـرانـكـفـورت
عـدة ع ـقــد اإنـتــرنـت فـي اأوروبــا والــ�ســرق
االأو�سط واأمـريـكـا الـ�سـمـالـيـة والـهـنـد.
 de-cix.net

ا الأملانية االحتادية تدعم وت�صارك ب�صكل فعال
يف �صياغة التحول الرقمي ،حيث ذكرت يف
اتفاق ت�صكيل االئتالف اجلديد �صبعة اأهداف
طموحة ،يف �صدارتها التو�صع يف بنية حتتية
رقمية �صاملة ،تكون ذات م�صتوى "عاملي"
رفيع.
ومن املفرت�س اأن ت�صبح اأملانيا العار�س االأول
ل�صناعة  ،4.0واأن ت�صبح بلد النمو الـرقـمي
ا الأول يف اأوروبا .وتـتـوقـع الـدرا�صـات اأن
ت�صمن ال�صيناريوهات ا الإيجابية اإمكانات منو
اإ�صافية هائلة من خالل �صناعة  ،4.0ترتاوح
بني  200و 425مليار يورو ،حتى العام
 .2025قطاع املعلوماتية واالت�صاالت )،(IKT
وبـ�صـفـتـه الـتـقـنـيـة الـمـ�صـتـركة التي تـلـعـب
�صـلـة الـو�صـل� ،صـوف يـكـون لـه دور رئـيـ�صـي.
يف  2017تـطـور القطاع اإىل القطاع ال�صناعي
االأكرب من حيث عدد فر�س العمل .وهو يحقق
اليوم حجم مبيعات ي�صل اإىل  160مليار يورو.
وقد كان ن�صاط الربجمة من بني املحركني
الرئي�صيني يف هذا قطاع.
الـتـو�صـع يف بـنـاء الـبـنـيـة الـتـحـتـيـة
الرقمية ،يـعـتـرب واحـدا من اأهـم الـوظـائـف
املـرتـبـطـة بـالـتـحـول اإىل الـرقـمـيـة .الـهـدف
هـو تـو�صـيـع �صـامـل لـ�صـبـكـات غـيـغـا بـايـت.
ومن املفرت�س حتى العام  2025اأن تغطي
�صبكات االألياف الزجاجية خمتلف املناطق،
و اأ�صغر الدوائر املحلية ،واأن ت�صل اإىل كل
بـيـت .ومـن اأجـل حتـقـيـق هـذا الـهـدف البـد
مـن �صـحـذ الـهـمـم وتـجـمـيـع قـوى مـخـتـلـف

دوم ـ ًا اأون اليــن :ال ـتــو�ســع فــي ب ـنــاء ال ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـتــية الــرق ـمــية ي ـن ـتــمي ال ـيــوم اإىل اأهــم مــ�ســروعــات ال ـح ـكــومــة االت ـحــاديــة

�رشكـات االتـ�صـاالت والدولة .وقـد خـ�صـ�صـت
الـحـكـومـة االتـحـاديـة لـهـذا الـغـر�س خـالل
الدورة الربملانية احلالية ما ي�صل اإىل 12
مليار يورو .و�صيكون الدور الرئي�صي يف
الطريق نـحـو "احلـزمـة الـرقـمـيـة" من ن�صيب
اجليل اجلديد من االت�صاالت الال�صلكية .5G
حتى � 2020صيتم يف اأملانيا وحدها ت�صبيك
ما جمموعه  770مـلـيـون جـهاز .و اإىل جانب
الهـواتـف الذكية �صوف ت�صم اأي�صا ال�صيارات
واالأجـهـزة الـمـنـزلـيـة وا الآالت ال�صناعية.

وهـذا يـفـتـر�س تـحـقـيـق مـتـطـلـبـات كـبـيـرة،
وخـا�صـة عـلـى �صعيد االتـ�صـاالت اجلـوالـة.
وت�صـعـى احلكومة االحتادية اإىل تطوير اأملانيا
لت�صبح ال�صوق الرائـدة فـي مـجـال تـقـنـيـة .5G
ومن الـمـفـتـر�س اأن يـتـم اخـتـبـار الـتـقـنـيـة
الـجـديـدة يف خـمـ�س مـنـاطـق ،بـغـيـة تـ�صـريـع
هـذا الـتـطـور ،و�صـمـان الـتـغـطـيـة الـ�صـامـلـة
الـخـالـيـة من اأيـة فـجـوات .ومن املتوقع اأن
تكون االنطالقة على امل�صتوى التجاري اعتبارا
من عام .2020
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اأك ـبــر � 25صــوق لـلــ�صــادرات الألـمــان ـيــة (نــ�ســب م ـئــوية)2017 ،

الت ـحــادالــرو�صــي:
2،0

الـ�صــويــد:
2،1

جـمـهـوريـةكــوريــا:
1،4

الـمملكةالـمتحدة:
6،6

فـيـنـالنــدا:
0،9
الــدنـمــارك:
1،5

بـولـون ـيـا4،7 :
جـمـهـوريـة
الـتـ�صـيك3،3 :

الـ�صــنيالـ�صـعـب ـيـة:
6،7

�ص ـلــوفــاك ـيــا1،0:

ال ـيــابـان:
1،5

تـرك ـيـا1،7 :
ال ـه ـنــد0،8 :

ه ـن ـغــاريــا2،0:

الــ�ســني
%6,7

ق ـيـمــة الـ�سـادرات
مـن الــ�س ـلــع

األـ ـم ــان ـ ـي ـ ــا

فــرنـ�صــا:
8،2

اإي ـطـال ـيــا:
5،1

 1279مـلـيـار يـورو

الربازيل:
0،9
هـول ـنـدا:
6،7

الـنـمـ�صـا:
4،9

 1034مــلــيــار يــورو
قــيمــة الـمــ�س ـتــوردات
مـن الــ�سـلــع

الـمك�صيك:
1،0

ب ـل ـجـيـكـا:
3،5

رومـانـيـا1،2 :

الإمـارات العربـيـة الـمتحدة:
0،9

الوليات املتحدة:
8،7

�صــويـ�صــرة:
4،2

اإ�ص ـبـان ـيــا:
3،4

اآ�س ـيــا
بــدونالــ�ســني
الـواليـاتالـمـتـحـدة
%9,9
%8,7

%50

نــ�سـبــة الـتــ�ســديــر

اأمـريـكـا بـدون
الواليـات الـمـتـحدة
%3,3

%25

مــن فــر�س ال ـع ـمــل م ـت ـعـل ـقـة
بــال ـتــ�سـديــر

بـانـورامـا

شــريــك تــجـــاري مـــهـــم
اأهــم الــ�صــادرات حــ�صــب جم ـمــوعــات الــ�ص ـلــع ()2017

%8,6
اأجهزة معاجلة
بيانات

%6,5
جتهيزات
كهربائية

%9,0
مواد
كيميائية
منطقة اليورو
%36,9

االحتاد االأوروبي
بدون منطقة اليورو
%21,7

%14,4
اآالت

%18,3
�سيارات
وقطع �سيارات

�صــادرات األ ـمــان ـيــا مــن الــ�ص ـلــع
ح�سب املناطق ()2017
ت ـع ـت ـبــر ب ـلــدان اأوروبــا اأهــم االأ�ســواق بــال ـنــ�سبـة
للـم ـن ـت ـجـات االألـمـان ـيــة %68 .مـن الــ�ســادرات
االألـمــان ـيــة ت ـحـط الــرحــال فـي اأوروبــا .وخــارج
اأوروبــات ـع ـت ـبــرالــواليــاتالـم ـت ـحــدةب ـنـ�س ـبــة
 %8،7والــ�ســني ب ـنــ�س ـبــة  %6،7اأهــم االأ�ســواق.

بـاقـي اأوروبـا
بـدون االتـحـاد
االأوروبـي
%9,6
اأ�سرتاليا
اأوقيانو�سيا
%0,9

اأفــريـق ـيـا
%2,0

 5,7مــلــيــون

�س ـيــارة ركــاب مــن
اإن ـتــاج �سـركـات األـمــان ـيـة
(فـي األـمــان ـيــا)

 10,0مــلــيــون

�س ـيــارة ركــاب مــن
اإن ـتــاج �سـركـات األـمــان ـيـة
(فـي الـخــارج)

150

م ـعــر�س رائــد
فـي األ ـمــان ـيــا

288

مــ�ســاركــة فـي م ـعــار�س
خــارج ـيــة
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جـــذابـــة
ـ
ســـوق عــمـــل
تطورت �صوق العمل االأملانية خالل ال�صنوات
االأخرية ب�صكل اإيجابي .ويف املتو�صط ال�صنوي
كان يف اأملانيا  44،3مليون اإن�صان ميار�صون
عمال منتظما خالل العام  .2017ن�صبة العمالة
املرتفعة تعرب عن اأو�صاع اقت�صادية جيدة.
وتـنـتـمي األـمانيا اإىل بلدان االحتاد االأوروبي
ذات معدالت البطالة االأدنى .ففي  2017و�صل
مـعــدل الـبـطالة و�صـطـيـا اإىل  ،%5،7مـحـقـقـا
بـذلـك اإىل احلد االأدنى منذ عام  .1990ويعود
هـذا الـتـطـور اإلـى مـرحـلـة انـتـعـا�س وا�صـع .طـلـب
ال�رشكات على عمالة جديدة ا�صتمر يف االرتفاع.
وكما كانت احلال ف ال�صنوات ال�صابقة ،ارتفع يف
عام  2017ب�صكل كبري عدد فر�س العمل الوظيفية
التي ت�صتوجب التاأمينات االجتماعية .اأما فر�س
العمل ال�صغرية ،بدوام جـزئـي وراتـب ب�صـيـط ،فقد مـن اأجـل اإيـجـاد �صـوق عـمـل حـديـثـة �صـفـافة
واأكرث عدالة ،عمدت احلكومة االأملانية االحتادية
اإىل تنفيذ العديد من االأفكار املتعلقة ب�صيا�صة
�صوق العمل .منذ مطلع  2015ي�رشي يف
مـعـلومـات
اأملانيا قـانـون الـحـد االأدنى لـالأجـور .ومـن
حــقــق الــنــجــاح فـي األــمــانــيــا –
الـمـفـتـر�س اأن تـقـود "نـ�صـبـة الـمـراأة" بـدورها
بــوابـة االإنـتـرنـت الـر�سـمـية الأ�سحاب االخت�سا�س
اإىل م�صاركة مت�صاوية بني الرجل واملراأة يف
االأجانب ،ترافق الراغبين في الهجرة اإلى األمانيا،
املراكز الـقـيـاديـة واالإداريـة الـعـلـيـا .ومـنـذ
مـنـذ مـا قـبـل دخولهـم البالد وحتى البحث عن
 2016يتوجب على ال�رشكات امل�صجلة يف
عمل ،حيث يقوم خبراء بتقديم الم�سورة الفردية
حـول تـاأ�سـيرة الـدخول (الـفـيـزا) واالعـتـراف
�صوق البور�صة وال�رشكات امللزمة بامل�صاركة
ألمانيا،
بال�سهادات والخبرات ،وحول الحياة في ا
تخ�صي�س  %30من مقاعد جمال�س االإ�رشاف
عن طريق االإنترنت اأو الخط ال�ساخن اأو الدرد�سة
للن�صاء" .قانون توحيد التعرفة" ي�صمن بدوره
"تـ�سـات" .بـاالإ�سافـة اإلى ذلـك تـقـدم الـبـوابــة
ت�صاوي الراتب يف ال�رشكة عندما تت�صابه
معلومات حول ميزات التاأهيل المهني اأو الدرا�سة
املهمات وامل�صوؤوليات ،وبالتايل عدم وجود
في األمانيا ،وذلك باللغات االألمانية واالإنكليزية
تعرفات خمتلفة .باالإ�صافة اإىل كل ذلك ،فاإن
والفرن�سية واالإ�سبانية.
 make-it-in-germany.com
كل �صخ�س عمل ودفع تاأميناته االجتماعية
على مدى  45عاما ،واأمت �صنه الثالثة وال�صتني،
ا�صتمرت يف الرتاجع .معدالت البطالة املنخف�صة
اأثارت االهتمام العاملي بنظام التاأهيل املهني
املزدوج ،الذي يتميز عن التاأهيل املهني املدر�صي
اخلال�س ،الذي يعترب يف غالبية البلدان املرحلة
االأوىل لدخول احلياة العملية .ن�صف جيل ال�صباب
واليافعني يف اأملانيا يتعلمون بعد املدر�صة
واحدة من  350مهنة معرتف بها ر�صميا� ،صمن
نظام التاأهيل املزدوج .حيث يتم اجلزء العملي
من التاأهيل خالل ثالثة اأو اأربعة اأيام اأ�صبوعيا
يف اإحدى ال�رشكات ،بينما يتم اجلزء الـنـظـري
الـتخـ�صـ�صـي فـي الـمـعـهـد الـمـهـنـي .وقد تبنت
الـعـديـد مـن الـبـلـدان هذا النـظـام يف التـاأهـيـل
املهني املزدوج.

ال ـت ـاأه ـيــل ال ـم ـهــني ال ـمــزدوج :ال ـمــوديــل االأل ـمــانــي ،الــذي ي ـج ـمــع بــني ال ـن ـظــريــة وال ـع ـم ـل ـيــة ت ـت ـب ـنــاه ال ـك ـثــري مــن ال ـب ـلــدان

بات باإمكانه اعتبارا من االأول من متوز/يوليو
 2014اخللود اإىل الراحة واحل�صول على التقاعد
بدون اأية ح�صومات.
وتتطلع احلكومة الحتادية نحو الو�صول اإىل
الت�صغيل الكامل للعمالة .وعلى �صوء التحول ال�صكاين
(الدميغرايف) اأ�صبح اأي�صا �صمان توفري القوى
العاملة املوؤهلة والتخ�ص�صية من اأكرث املهمات
اإحلاحا .ويف هذا ال�صياق جاء امل�رشوع املركزي
يف فتح اأبواب �صوق العمل " ،النجاح املهني يف

اأملانيا" ،وهو عبارة عن بوابة على االإنرتنت،
موجهة اإىل القوى العاملة املوؤهلة واملتخ�ص�صة،
بعدة لغات .وهي تقدم املعلومات للموؤهلني
املهتمني بالهجرة حول فر�صهم املهنية ،كما
تت�صمن عرو�س العمل املتاحة يف املهن التي تعاين
نق�صا يف العمالة (املهن ال�صحية والهند�صية ،ويف
جمال املعلوماتية) .خريجو اجلامعات واملعاهد
العليا واأ�صحاب التخ�ص�صات العالية يح�صلون من
خالل "البطاقة الزرقاء لالحتاد االأوروبي" على
دخول �صهل اإىل �صوق العمل االأملانية.
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الــبــيــئــة ،الــمــنــاخ،
ـ
ـ
الــطــاقــة
تــحــول

الــريـادة في سـيـاسـة الـمـنـاخ الـعـصـب األسـاس في الـتـعـاون من أجـل
المـنـاخ تـحـول الـطـاقـة مـشـروع األجـيـال الـتـقـنـيـة الـخـضـراء قـطـاع الـمـسـتـقـبـل
طـاقـة الـريـاح الـمـسـتـدامـة تـنـوع مـهـم لـلـحـيـاة












بـاخـتـصـار

ســيــاســة الــمــنــاخ
ـ
الــريــادة فـي
يعترب القرن الواحد والع�رشين ب َِحق "قرن البيئة".
وهذا يعني :خالل العقود القادمة �شوف َي ّت�شح �شكل
البيئة احلياتية والظروف الطبيعية التي �شوف تعي�شها
الأجيال القادمة ،ومدى التغريات التي �شتح�شل.
وي�شكل حتول املناخ اخلطر الرئي�شي يف هذا ال�شياق.
حتظى حماية البيئة واملناخ يف اأملانيا باأهمية كبرية
منذ زمن بعيد .وتعترب اأملانيا ال�شباقة على امل�شتوى
العاملي يف مو�شوعات حماية املناخ ،والأمة
الرائدة على �شعيد التو�شع يف اعتماد م�شادر الطاقة اأي�ضا �ضمن الإطار العاملي تعمل احلكومة الأملانية
املتجددة.
الحتادية ب�شكل حثيث على مو�شوعات حماية البيئة،
والتعاونحولم�شائلالطاقةوالتنميةال�شديقةللبيئة.
مع التعديل البنيوي الذي يطلق عليه ت�شمية "حتول ومبا يتوافق مع بنود معاهدة باري�ص حول املناخ من
الطاقة" تتخلى اأملانيا عن م�شادر الطاقة التقليدية العام  ،2015فاإن اأملانيا تبذل اجلهود من اأجل احلفاظ
والذرية ،وت�شق طريقها نحو اعتماد م�شادر الطاقة على ارتفاع درجة حرارة الأر�ص دون معدل درجتني
امل�شتدامة يف امل�شتقبل .وهذا الأمر يت�شمن اأي�شا مئوية ب�شكل وا�شح ،بل وتاأمل يف الو�شول اإىل 1،5
التخلي التام عن الطاقة النووية بحلول العام  .2022درجة فقط .ويف الن�شف الثاين من القرن احلايل كحد
فت�ص اأن يتم الو�شول اإىل حيادية يف الغازات
وحتى عام  2030تريد اأملانيا تقلي�ص ما تنفثه من اأق�شى ُي َ َ
الغازات املنزلية مبعدل  %55مقارنة بالعام  ،1990العادمة ،تكون �شاملة لكافة مناطق العامل تقريبا .ومن
وحتى العام  2040تاأمل يف اأن ي�شل هذا التخفي�ص اأجل هذا لبد من تخفي�ص انبعاثات الغاز العادم ،ثاين

اإىل  %70على الأقل .كما تاأمل يف اأن ي�شل اأن بحلول
العام  2050اإىل  80حتى  95يف املائة .وقد كانت
احلكومة الأملانية الحتادية يف ت�رشين الثاين/
نوفمرب  2016من اأوائل بلدان العامل التي و�شعت
اأ�ش�ص واأهداف �شيا�شة املناخ ،وذلك من خالل "خطة
حماية املناخ  ."2050مع العلم باأن تخفي�شا مبقدار
 %28قد حتقق يف العام .2017

فـيـديـو

AR-APP

البيئة ،املناخ ،حتول الطاقة :فيديو حول هذا املو�صوع
 tued.net/ar/vid4

ال ـطــريق اإىل عــ�صــر ال ـطــاقــة ال ـم ـت ـجــددة بــاتــت ح ـت ـم ـيــة
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اأك�شيد الفحم يف البلدان ال�شناعية مبعدل  80اإىل .%95
"ال�شتغناء الكامل عن غاز الفحم" يجب اأن يتحقق
خالل هذا القرن� .شكرتارية الأمم املتحدة التي تراقب
اللتزام بتطبيق اإطار معاهدة املناخ تتخذ من مدينة
بون الحتادية مقرا لها.
التو�ضل اإىل بيئة �ضليمة ،وهواء نظيف ،ومياه نقية
وطبيعة متنوعة ،هو ال�رشط الأ�شا�شي مل�شتوى معي�شة
مرتفع .ومنذ عام  1994تعترب حماية البيئة هدفا
�شيا�شيا للدولة ،حيث جاء ن�ص عليها الد�شتور الأملاين.
وفيما يتعلق بنوعية الهواء واملياه فاإن املوؤ�رشات
توؤكد حت�شنا ملحوظا يف ال�شنوات الأخرية .انبعاث
الغازات العادمة ،مثل ثاين اأك�شيد الكربيت واأكا�شيد
النتوجني قد تراجع ب�شكل كبري ،ولو كان ذلك غري
كاف .ومن املالحظ اأي�شا انخفا�ص متو�شط ا�شتهالك
مياه ال�رشب لل�شخ�ص الواحد من القيمة الأكرب 140
لتا اإىل حوايل  120لتا يف اليوم.
تتبع اأملانيا ا�شتاتيجية اجلمع والتوفيق بني النمو
القت�شادي وحماية البيئة� ،شمن اإطار القت�شاد
امل�شتدام .اأما القواعد الأ�شا�شية لذلك فهي التو�شع

يف اعتماد م�شادر الطاقة املتجددة وزيادة فعالية
ا�شتخدام الطاقة واملوارد املختلفة ،اإ�شافة اإىل
ال�شتخدام الواعي للمواد الأولية املتجددة .اإنها
ا�شتاتيجية ذات منفعة مزدوجة .فهي ت�شاعد من
ناحية على تخفيف العبء عن البيئة واملناخ ،بينما
ت�شهم من ناحية اأخرى يف خلق جمالت ا�شتثمارية
جديدة وتوفري فر�ص عمل اإ�شافية.

الشبكة
UNFCCC

�ص ـكــرتــاريــة اإطــار م ـعــاهــدة االأمــم ال ـم ـت ـحــدة
حــول ت ـغ ـيــرات ال ـم ـنــاخ
 unfccc.int

BMU

الــوزارة االأل ـمــان ـيــة االت ـحــاديــة ل ـل ـب ـي ـئــة
وح ـمــايـة ال ـط ـب ـي ـعــة و�صــالمــة ال ـم ـفــاعــالت
 bmu.de

BUND

ت ـج ـمــع ح ـمــايــة ال ـب ـي ـئـة وال ـط ـب ـي ـعــة
فـي األ ـمــان ـيــا
 bund.net

تــ�ص ـكــل طــاقــة الــريــاح وال ـطــاقة الــ�ص ـمــ�صــية ال ـمــ�صــادر االأهــم واالأرخــ�ص ث ـم ـن ـ ًا لل ـطــاقــة ال ـم ـت ـجــددة

بـاخـتـصـار

الــفــاعــلــون والــوسـائــل
مــكــتــب الــبــيــئــة االتــحــادي
الــدائــرة احلكــومــية اخلــا�ص ـعــة لــوزيــر الب ـي ـئــة االت ـحــادي
تــ�صــاعــد ال ـح ـكــومــة االأل ـمــان ـيــة االت ـحــاديــة مــن خــالل ال ـخ ـبــرات
ال ـع ـل ـم ـيــة .م ـك ـتــب ال ـب ـي ـئــة االت ـحــادي مــ�ص ـوؤول عن ت ـط ـب ـيــق
ال ـقــوانــني ال ـم ـت ـع ـل ـقــة بــال ـب ـي ـئــة ،م ـثــل الــ�ص ـمــاح بال ـمــواد
الك ـي ـم ـيــائ ـيــة وال ـمــ�ص ـت ـحــ�صــرات ال ـط ـب ـيــة وال ـن ـبــات ـيــة ،اإ�صــافــة
اإىل ت ـقــديــم ال ـم ـع ـلــومــات ال ـم ـت ـع ـل ـقــة بح ـمــايــة ال ـب ـي ـئــة ل ـلــراأي
ال ـعــام.
 umweltbundesamt.de

وكــالــة الــطــاقــة االألــمــانــيــة
وكــالــة ال ـطــاقــة االأل ـمــان ـيــة  DENAهي ع ـبــار عن مــركــز
ت ـخــ�صــ�صــي فــي م ـجــاالت ف ـعــال ـيــة الط ـ اقــة ومــ�صــادر الطــاقــة
ال ـم ـت ـجــددة واأن ـظ ـمــة ال ـطــاقــة .وهو يــ�صــاعــد ال ـح ـكــومــة
االأل ـمــان ـيــة االت ـحــاديــة على ت ـط ـب ـيــق بــرامــج ت ـحــول ال ـطــاقــة
وي ـع ـمــل من اأجــل ج ـعــل ا�ص ـت ـخــدام ال ـطــاقــة ي ـتــم ب ـاأع ـلــى
ف ـعــالــية م ـم ـك ـنــة و�ص ـمــان تــوفــرها وت ـقــدي ـم ـهــا ب ـاأ�ص ـعــار
م ـع ـقــولــة وم ـحــاف ـظ ـت ـهــا على ال ـب ـي ـئــة.
 dena.de

مــنــتــدى اأغــورا تــحــول الــطــاقــة
مــ�ص ـنــع ال ـع ـقــول واالأف ـكــار فـي ت ـحــول ال ـطــاقــة هــو ع ـبــارة
عــن م ـن ـتــدى ل ـل ـحــوار مــع ال ـفــاع ـلــني فـي م ـجــال الــ�ص ـيــا�صــة
ال ـم ـت ـع ـل ـقــة بــال ـطــاقــة.

الــهــيــئــة االألــمــانــيــة لــلــتــعــاون الــدولــي
ال ـه ـي ـئــة االأل ـمــان ـيــة لل ـت ـعــاون الــدولــي  GIZهي ع ـبــارة عــن
م ـوؤ�صــ�صــة األ ـمــان ـيــة ات ـحــاديــة نــا�ص ـطــة فــي �ص ـتــى اأن ـحــاء
ال ـعــالــم .وهي تــ�صــاعــد ال ـح ـكــومــة االأل ـمــان ـيــة االت ـحــاديــة فــي
الــو�صــول اإىل اأهــداف ـهــا ال ـم ـت ـع ـل ـقــة بــ�ص ـيــا�صــة ال ـت ـن ـم ـيــة.
ك ـمـا ت ـقــدم ال ـمــ�صــورة لل ـب ـلــدان ال ـنــام ـيــة والــ�صــاعــدة فــي
مــو�صــوعــات ت ـت ـع ـلــق ب ـح ـمــايــة ال ـم ـنــاخ ،وفــي ب ـح ـث ـهــا عن
اال�ص ـت ـخــدام ال ـعــادل وال ـمــ�ص ـتــدام ل ـل ـمــورد االأهــم ،ال ـمــاء.
giz.de

الــمــكــتــب االتــحــادي لــحــمــايــة الــطــبــيــعــة
ال ـم ـك ـتــب االت ـحــادي ل ـح ـمــايــة ال ـط ـب ـي ـعــة ) (BfNمــ�ص ـوؤول عــن
ح ـمــايــة ال ـب ـي ـئــة ع ـلــى ال ـمــ�ص ـتــويــني الــوط ـنــي والــدولــي .وهــو
يقــدم ع ـلــى �ص ـف ـح ـتــه ع ـلــى االإن ـتــرنــت خــرائــط ج ـيــدة حــول
م ـنــاطــق ال ـح ـمــايــة.
 bfn.de

 agora-energiewende.org

مــعــهــد بــوتــ�ســدام الأبــحــاث الــمــنــاخ
ي ـب ـحــث م ـع ـهــد بــوتــ�صــدام الأب ـحــاث ال ـم ـنــاخ فــي ال ـمــ�صــائــل
ذات الــ�ص ـلــة فــي م ـجــاالت ال ـت ـحــوالت ال ـعــال ـم ـيــة واآثــار ال ـم ـنــاخ
وال ـت ـن ـم ـيــة ال ـمــ�ص ـتــدامــة.
pik-potsdam.de

إضافة رقـمية D I G I T A L P L U S

ل ـمــزيــد مـن الـم ـع ـلــومــات حــول م ـخ ـت ـلــف ال ـمــو�صــوعــات
ذات الــ�ص ـلــة ،وروابــط ذات ت ـع ـل ـي ـقــات ،ومــ�صــاه ـمــات،
ووثــائـ ـق ـيــات ،وخـطـابــات ،عــالوة عـلى مـ ـع ـلـومات اإ�صـاف ـيـة
حــول ك ـل ـمـات ال ـبـحـث ،م ـثــل اإطار م ـعــاهــدة الـم ـنــاخ
ون ـفــث ال ـغــازات ال ـعــادمــة وقــانــون ال ـطــاقــة الـم ـت ـجــددة واأهــداف االت ـحــاد االأوروبــي
ال ـم ـت ـع ـل ـقــة ب ـح ـمــايــة ال ـم ـنــاخ
 tued.net/ar/dig4
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مـوضـوع

الـعـصـب األساسي فـي الـتـعـاون مـن أجـل الـمـنـاخ
ت�شارك اأملانيا على امل�شتوى الدويل ب�شكل كبري
وفعال يف و�شع م�شاألة حماية املناخ ب�شكل دائم
على جدول الأعمال .وقد �شكلت احلكومة الأملانية
الحتادية الع�شب الأ�شا�ص واملحرك الأهم يف قمة
الأر�ص  1992يف ريو دي جانريو ،وكذلك يف
التو�شل اإىل بروتوكول كيوتو يف  .1997اإل اأن
الإجناز الكبري قد حتقق يف التو�شل اإىل معاهدة
باري�ص حول املناخ يف  ،2015حيث اتفقت 195
دولة للمرة الأوىل على معاهدة دولية �شاملة حلماية
املناخ ،ملزمة ملختلف بلدان العامل .الهدف هو
اإيقاف الرتفاع العاملي ملتو�شط درجة احلرارة،
واحلفاظ عليه عند م�شتوى  1،5درجة مئوية قدر
الإمكان .ومن اأجل التو�شل اإىل هذا الهدف التزمت
البلدان املختلفة بتخفي�ص انبعاثاتها من الغازات
العادمة واملنزلية قدر الإمكان .ولهذه الغاية
و�شعت البلدان اأهدافا وطنية يتم التاأكد من اللتزام
بها وال�شري عليها با�شتمرار .اأما اآلية هذا الرقابة
والختبار فقد كانت مو�شوع موؤمتر املناخ العاملي
املنعقد يف بون يف  .2017الحتاد الأوروبي بدوره
هو الرائد يف اجلهود الدولية الرامية اإىل التو�شل اإىل

معاهدة دولية �شاملة من اأجل حماية املناخ على
امل�شتوى العاملي .وهو يتطلع اإىل تخفي�ص الغازات
العادمة مبعدل  %40على الأقل بحلول العام .2030
الأداة الرئي�شية لالحتاد الأوروبي هي الجتار
بح�ش�ص الغازات العادمة ،التي تنظم نفث غاز ثاين
اأك�شيد الفحم من حوايل � 11000رشكة �شناعية
وحمطة اإنتاج طاقة .وقد مت اإ�شالح هذه الأداة يف
 ،2018من اأجل زيادة فعاليتها .بالإ�شافة اإىل ذلك
تدفع اأملانيا بقوة نحو تعاون فعال مع باقي الدول
على �شعيد املناخ ،وتقدم الدعم على �شبيل املثال
لدول �رشيكة� ،شمن اإطار �رشاكة  NDCالتي تاأ�ش�شت
يف  ،2016حيث تقدم امل�شاعدة من اأجل حتقيق
اأهداف املناخ (امل�شاهمات الوطنية املحددة،
 .)NDCsهذه امل�شاهمات  NDCsهي حمور معاهدة
باري�ص حول املناخ.
الدور الرائد لأملانيا يف م�شاألة اأبحاث املناخ يحظى
اأي�شا بالدعم من الن�شاطات يف اجلامعات واملعاهد
املختلفة ،مثل معهد بوت�شدام لأبحاث اآثار املناخ
ومعهد فوبرتال للمناخ والبيئة والطاقة.


مـحـطـات

1976

وزارة ال ـب ـحــث ال ـع ـل ـمــي االأل ـمــان ـيــة
تقــرر ب ـنــاء م ـح ـطــة ريــاح ك ـب ـيــرة
بــارت ـفــاع  100م ـتــر ًا ) (Growianفـي
�ص ـمــال األ ـمــان ـيــا .اإال اأن الت ـجــربــة
االأولى مع طاقــة الــريــاح ت ـعــر�صــت
للفــ�صل .في  1988تم اقتالع .Growian

1987

في من ـخ ـفــ�ص قيــ�صــر في ـل ـه ـي ـلــم
فــي الــ�صــاطــئ ال ـغــربي لــواليــة
�ص ـلــي�صفيغ-هــولــ�ص ـتــايــن ت ـتــم اإقــامــة
اأول حــدي ـقــة ريــاح 32 .ع ـن ـفــة ت ـع ـمــل
بطــاقــة الــريــاح ت ـحــول ريــاح ب ـحــر
ال�ص ـمــال اإلى طــاقــة ك ـهــربــائ ـيــة.

1991

قــانون تزويــد ال�ص ـب ـكــة بــالطــاقــة
ال ـك ـهــربــائ ـيــة ي ـُ ـن ـَظِ ــم وي ـُ ـلـ ِـزم
�صــركــات ال ـك ـهــربــاء ب�صراء الطــاقـ ــة
الك ـهــربائــية ال ـن ـظ ـي ـفــة التي ي ـتــم
تــول ـيــدهــا بــال ـمــوارد ال ـم ـت ـجــددة،
ودفـع قيـمـتها وفـق تعرفة محددة مـ�صـبـق ًا.

�ص ـكــرتــاريــة االأمــم ال ـم ـت ـحــدة لل ـم ـنــاخ فـي مــدي ـنــة بــون تــراقــب ت ـن ـف ـيــذ اإطــار م ـعــاهــدة ال ـم ـنــاخ

2000

قانون الطاقة المتجددة ) (EEGيدخل
حيز التطبيق .ومما ين�ص عليه القانون،
االأف�صلية التي تتمتع بها الطاقة الكهربائية
ال ُم َولدة من م�صادر الطاقة المتجددة في
تزويد ال�صبكة العامة ،اإ�صافة اإلى الربط
بال�صبكة .قانون  EEGي�صكل خطوة كبيرة
مهمة في الطريق الطويلة.

2011

بـعـد كارثـة مـفـاعـل فـوكـو�صـيـما الياباني
ت�صع الحكومة االألمانية االتحادية اأ�ص�ص
�صـيـا�صـة الطـاقـة الجـديـدة في التـخـلـي
تـدريـجـيـ ًا عـن الطـاقـة النووية حتى عام
 2022ب�صكـل كـامـل ،و�صـمـان تـزود اآمن
بالطـاقـة االأكـثـر �صـداقـة للـبـيـئـة.

2017

قطاع �صناعة ال�صيارات االألماني ي�صتثمر
ب�صكلمكثف فيالنقلالقائمعلىا�صتخدام
الطاقة الكهربائية .ومن المفتر�ص اأن
ي�صل حجم اال�صتثمارات في مجال البحث
والتطوير اإلى  40مليار يورو في عام .2020
و�صيت�صاعف عدد ال�صيارات الكهربائية
ثالث مرات ،من  30اإلى  100موديل.
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مـوضـوع

الــطــاقــة مــشــروع األجــيــال
ـ
تــحــول
حتول الطاقة هو الوظيفة القت�شادية والبيئية
الأهم يف اأملانيا .ويعرب م�شطلح حتول الطاقة
عن اإعادة بناء هيكلة التزود بالطاقة يف اأملانيا،
وال�شتغناء عن النفط والفحم والغاز واملفاعالت
النووية ،والتوجه اإىل اعتماد م�شادر الطاقة
املتجددة (البديلة) .حتى العام  2050على
اأبعد تقدير ،من املفت�ص اأن يتم اعتماد %80
من الطاقة الكهربائية ،و %60من جممل الطاقة
يف اأملانيا على م�شادر الطاقة املتجددة.
اخلطوة التالية حتى العام  2022تتمحور حول
الإغالق التام لكافة حمطات الطاقة النووية،
منذ  2017يوجد فقط �شبع حمطات طاقة نووية
عاملة يف اأملانيا ،وهي توفر حوايل  %10من
مزيج الطاقة الكهربائية .بهذا تكون احلكومة
الأملانية الحتادية م�شتمرة يف م�شرية اإعادة

الئـحـة
اأك ـبــر حــدي ـقــة هــواء عـلـى ال ـيــابــ�صــة:
�سـتو�سـن-تـويـ�سـم فـي مـنـاطـق زاك�سـن-اأنـهالـت
اأك ـبـر حــديـقـة هــواء فـي عــر�ص ال ـب ـحــر:
األــفــا فــيــنــتــو�س فـي بــحــر الــ�ســمــال
اأك ـبــر ا�صـتـطـاعة لـمـولـدة تـعـمـل بـطـاقـة الـريـاح:
 SG 8.0-167 DDمــن �ســركــة �ســيــمــنــز
اأكـبــر حــدي ـقــة طــاقــة �ص ـمــ�ص ـيــة:
الــمــجــمــع الــ�ســمــ�ســي زيــفــتــنــبــيــرغ
اأكـبــر بــور�صــة لـل ـطــاقــة ال ـك ـهــربــائ ـيــة:
(EEXتبادل الـطـاقة االأوروبي) فـي اليبزيغ

الهيكلة امل�شتدامة لنظام الطاقة ،والذي مت
اإقراره يف عام  2000مع اأول قرار ن�ص على
التخلي الكامل عن الطاقة النووية ،ودعم قانون
الطاقة املتجددة .وقد بد أا دعم م�شادر الطاقة
املتجددة يف اأملانيا يف الت�شعينيات ،ويف عام
 2000تر�شخ هذا الدعم من خالل قانون الطاقة
املتجددة ).(EEG
تخطيط بعيد املدى للتخلي عن الطاقة النووية
اأي�شا يف العام  2000اتفقت احلكومة الأملانية
الحتادية اآنذاك مع �رشكات الطاقة على التخلي
عن الطاقة النووية بحلول العام  .2022بهذا
جاءت قرارات احلكومة الأملانية الحتادية يف
عام  2011املتعلقة بتحول الطاقة� ،شمن اجتاه
قدمي يهدف اإىل اإعادة هيكلة التزود بالطاقة
والتوجه اإىل امل�شادر امل�شتدامة .قرار الإ�رشاع
يف اإعادة بناء نظام التزود بالطاقة الذي وافقت
عليه كافة اأحزاب البوند�شتاغ يف عام ،2011
على �شوء كارثة املفاعل الذري يف فوكو�شيما
اليابانية ،والذي حاز تاأييدا �شعبيا وا�شعا من
خمتلف �رشائح وطبقات املجتمع ،يرى يف ذلك
"خطوة �رشورية على طريق املجتمع ال�شناعي،
الذي من واجبه اأي�شا التفكري بال�شتدامة
وحماية احلياة واملخلوقات".
ولكن لي�س فقط البيئة واملناخ وحدهما
ي�شتفيدان من حتول الطاقة ،واإمنا اأي�شا
القت�شاد الوطني الأملاين ،وخا�شة جلهة
اخل�شوع لتقلبات الأ�شعار العاملية للم�شتوردات
من النفط والغاز .تنفق اأملانيا حتى الآن حوايل

حــدائــق ال ـهــواء فـي اأعــالــي ال ـب ـحــار فـي بــحر ال�ص ـمــال ت�ص ـكــل اإحــدى دعــائــم ت ـحــول ال ـطــاقــة

 45مليار يورو �شنويا من اأجل ا�شترياد الفحم
والنفط والغاز الطبيعي .ومن املفت�ص تقلي�ص
هذه املبالغ الهائلة خالل ال�شنوات القادمة من
خالل العتماد التدريجي املتزايد على م�شادر
الطاقة املتجددة ،ناهيك عن اأنه من خالل هذه
الإجراءات �شوف تخلق اإمكانات كبرية للت�شدير،
كما �شيتم توفري الكثري من فر�ص العمل اجلديدة.
وظيفة اأ�شا�شية اأخرى تفر�ص بالتاأكيد زيادة
يف تر�شيخ هذه "الدعامة الثانية" لتحول
الطاقة ،وهي تكمن يف ال�شتخدام امل َُو ّفر الأكرث

فاعلية للطاقة .ففي ال�شناعة ،ويف ال�رشكات
الكبرية مت بالفعل حتقيق وفورات ملحوظة ،مع
تبني معايري رفيعة .ويف ال�رشكات ال�شغرية
والهيئات العامة مازال هناك الكثري مما يجب
فعله على هذه الطريق .وب�شكل رئي�شي تزداد
اأهمية اإعادة تاأهيل املباين القدمية من ناحية
الطاقة ورفع م�شتوى فعالية ا�شتخدامها .وهو
ما يحظى بدعم احلكومة الأملانية الحتادية.
فعلى �شعيد املباين ينجم حوايل  %40من
انبعاثات غاز ثاين اأك�شيد الفحم .اأي�شا على
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�شعيد ا�شتهالك الطاقة الكهربائية ،فاإنه لبد واط .بهذه ال�شتطاعة امل َُركبة حتتل اأملانيا
اأي�شا من تخفي�ص ال�شتهالك :حتى الو�شول اإىل املرتبة الـثـالـثـة يف العامل بعد ال�شني واليابان.
الهدف الأ�شا�شي الوارد يف مبد أا الطاقة ،والذي
ين�ص على تخفي�ص ال�شتهالك مبعدل  %10حتى قانون الطاقة املتجددة مثال عاملي
العام  ،2020مازال هناك الكثري من اخلطوات
قانون الطاقة املتجددة ) (EEGالناجح ،والذي
ال�رشورية.
اتخذت منه العديد من البلدان مثال لقوانني
ل يهدف حتول الطاقة فقط اإىل تخفيف املخاطر واأ�شاليب دعم الطاقة املتجددة ،خ�شع يف العام
على املناخ ،واإمنا اأي�شا اإىل التالوؤم مع املناخ  2014لعملية تعديل وجتديد .وكان الهدف
و�شمان ال َت َز ّود الدائم الآمن بالطاقة .من خالل من وراء ذلك ال�شعي اإىل جعل اأ�شعار الطاقة
التو�شع الديناميكي يف اعتماد م�شادر الطاقة معقولة و�شمان ا�شتمرارية التزود بها ،بالن�شبة
املتجددة ميكن تخفي�ص انبعاثات غاز ثاين للمواطن وللقطاعات القت�شادية على ال�شواء.
اأك�شيد الفحم من مزيج الطاقة ب�شكل كبري .وقد اخللفية كانت :ما كان يدعى "وفورات" قانون
و�شلت ن�شبة الطاقة البيئية (النظيفة) يف عام الطاقة املتجددة – وكانت تلقي جزئيا باأعباء
 2017اإىل  .%33،1وح�شب اأو�شاع الطق�ص ،التكاليف املرتفعة للطاقة البيئية على عاتق
ميكن اأن تغطي حمطات الطاقة ال�شم�شية وطاقة امل�شتهلك – قد حققت منوا كبريا ،على �شوء
الرياح يف اأق�شى �شاعات الذروة ما ي�شل اإىل التو�شع الكبري يف حمطات الطاقة املتجددة،
 %90من اإجمايل ا�شتهالك الطاقة الكهربائية وكذلك على �شوء الطريقة اجلديدة يف احت�شابها
يف اأملانيا .اأكرث من  %60من جممل البيوت بعد العام  .2009وقد اأثار هذا الأمر نقا�شا عاما
اجلديدة يتم تزويدها اليوم بالطاقة اعتمادا على يف البالد حول تكاليف الطاقة البيئية والطاقة
م�شادر الطاقة املتجددة .يف نهاية  2017كان املتجددة .يف  2015انخف�شت هذه الوفورات
هناك  1،6مليون حمطة كهرو�شوئية ُم َركّ بة ،للمرة الأوىل .عالوة على ذلك عملت احلكومة
با�شتطاعة ا�شمية اإجمالية ت�شل اإىل  43غيغا الحتادية على ت�شميم جديد ل�شوق الطاقة،

رسـم بـيـانـي

الفحم البني (ليغنيت)

%33,1

م�صادر الطاقة
المتجددة

%7,9

الكتلة الحيوية

%6,1
 %3,0قوة الماء

الكهرو�صوئية

ال ـمــ�صــدر :مـكـتـب االإحـ�صـاء االتـحــادي

%22,6
%5,2
م�صادر مختلفة
%13,1
الغاز
%11,6
الطاقة النووية
%14,4
الفحم الحجري

%16,1

طاقة الرياح

IEA

تــولــيــد الــطــاقـة
الكـهــربــائــيــة
تـزايـد تـولـيـد الك ـهــربــاء
اع ـت ـمــاد ًا عـلـى مــ�صــادر
ال ـطــاقــة ال ـمـت ـجــددة
في الـعــام  2017وبـلـغــت
مـ�صاه ـمـتـها فـي اإجـمـالـي
الـتـول ـيــد فـي األ ـمــان ـيــا
نــ�ص ـبــة .%33،1

اإجمالي توليد الكهرباء 2017

ي�شمن ا�شتقرار التزود بالطاقة ،رغم الكميات
املتزايدة من طاقة الرياح وال�شم�ص (املتذبذبة).
ومن املهم يف هذا ال�شياق �شمان ال�شتخدام
املرن ملحطات الطاقة العاملة بالغاز ،والتي
تت�شبب يف اإنتاج كميات اأقل بكثري من الغاز
العادم ثاين اأك�شيد الفحم ،من مثيالتها من
املحطات العاملة بالفحم.
ل يتطلب حتول الطاقة فقط بناء حمطات الطاقة
"اخل�رشاء" اجلديدة .فمن اأجل �شمان تزود
م�شتمر بالطاقة ،يجب اأي�شا تعديل �شبكات نقل
الكهرباء مبا يتنا�شب والبنية اجلديدة لإنتاجها.
ومن اأجل هذا لبد على �شبيل املثال من متديد
مئات الكيلومتات من "اأوتوبان الكهرباء".
الكهرباء املُ�ش َت َم ّدة من طاقة الرياح ،التي يتم
توليدها ب�شكل اأ�شا�شي يف �شمال اأملانيا ميكن
نقلها بهذه الطريقة مل�شافات طويلة وبدون
خ�شائر اأو هدر كبري ،اإىل مناطق ال�شتهالك
الكبري ،يف املواقع القت�شادية املهمة يف جنوب
البالد .اخلطة الأ�شا�شية لبناء اخلطوط فوق
الأر�ص مت اإلغاوؤها ب�شبب احتجاجات املواطنني.
ويف  2015قررت احلكومة الأملانية الحتادية
متديد هذه اخلطوط حتت الأر�ص .وبهذا مل يعد

ان ـب ـعــاثــات ثــانــي اأكــ�س ـيــد ال ـف ـحــم /2015نــ�ســب عــال ـم ـيــة
األـمـانـيــا
الـيـابــان
ال ـمــ�صــدر :مـكـتـب االإحـ�صـاء االتـحــادي IEA

الـ ـهـ ـن ــد
الــواليــات ال ـم ـتــحدة
الــ�ص ـيــن

عـالـمـيـة

درا�ســة حــول الـمــنــاخ  800عـالــم مـن
 80ب ـلــدا يـع ـمـلــون لـ�صـالــح  ،IPCCمـج ـلـ�ص
الـم ـنــاخ الـتــابــع ل ـالأمــم الـم ـت ـحــدة .فـي رب ـيـع
 2015اأ�صــدرت ل ـج ـنــة ال ـخ ـبــراء ت ـقـريــر ًا
مــوجــزا حــول تـقــريــر  IPCCالتـخــ�صـ�صــي
الـخــامــ�ص .وقـد جــاء فـي هــذا الـت ـقــريــر اأن
انـب ـعـاثــات ال ـغـازات الـعــادمــة هـي الــ�صـبــب
الـرئ ـيـ�صــي ل ـتـحــول الـم ـنــاخ .ومـن اأجــل ت ـق ـيـيــد
االح ـتـبــا�ص ال ـحــراري عـنـد مـ�صـتــوى درج ـت ـيــن
فـقــط ،البــد مـن ات ـخــاذ خ ـطــوات
ك ـب ـيــرة واإجــراءات �صــارمــة.
 ipcc.ch

نـ�سـب ال ـك ـهــرباء الـمــ�سـت ـمــدة مـن مــ�سـادر الـطــاقــة
المـت ـجــددة في األ ـمـان ـيــا (جــزئ ـيـاً تــوق ـعــات)

%80

%14
2007

%28
2014

%35
2020

2050

ال ـمــ�صــدر :فراونهوفر ISE/ BDEW، BMWI

االت ـحـاد الــرو�صــي

%2,0
%4,0
%5,0
%6,0
%15,0
%28,0

العام  2022كما كان خمططا ،واإمنا العام
 2025هو العام الذي تدخل فيه هذه امل�شارات
واخلطوط اجلديدة جمال اخلدمة .بالإ�شافة
اإىل ذلك يجب اأي�شا تو�شيع ال�شبكات املحلية،
من اأجل ا�شتيعاب الالمركزية يف توليد واإمداد
الطاقة ال�شم�شية.
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مـوضـوع

الــتــقـنــيـة ـ ـ
ـ
الــخـضــراء ،قــطــاع الــمــســتــقــبــل
املركز الريادي الذي حتتله اأملانيا على �شعيد
تقنيات حماية البيئة وم�شادر الطاقة املتجددة
وفعالية ا�شتخدام املوارد يوؤثر اإيجابيا على
القت�شاد وعلى �شوق العمل يف اآن واحد.
قطاع البيئة ي�شهم ب�شكل فعال يف النمو
امل�شتدام وي�شاهم يف تطوير تقنيات جديدة يف
جمال الطاقة ،ويف جمال تقنيات الت�شالت
واملعلومات وحتى على �شعيد تقنيات املواد
والعنا�رش .ما يقرب من  700000اإن�شان يعملون
اليوم يف قطاع اقت�شاد الطاقة ،ن�شفهم تقريبا
يعملون يف جمال الطاقة املتجددة .بهذا تكون التنقل الكهربائي م�ضاألة م�ضتقبلية مهمة
اأملانيا واحدة بني البلدان ال�شت الرائدة على يف قطاع البيئة
�شعيد م�شتوى العمالة يف هذا القطاع .و َي ّت�شِ م
دفعة جديدة لالأمام �شتح�شل عليها م�شاألة حماية
البيئة واملناخ من خالل التنقل اعتمادا على الطاقة
الكهربائية .م�شتقبل التنقل الكهربائي يحتل
رقــم
اأي�شا مكانة مهمة يف ال�شني واليابان واأمريكا
ال�شمالية .ت�شعى احلكومة الأملانية الحتادية مع
قطاع ال�شيارات اإىل حتقيق هدف طموح ،يتجلى
يف تطوير اأملانيا وجعلها ال�شوق الرائدة يف جمال
ك ـيــلوم ـتــر هــو طــول �ص ـب ـكــة ال ـك ـهــربــاء
ال�شيارة الكهربائية ،وفوزها بح�شة كبرية من
االأل ـمــان ـيــة .وهــذا ي ـعــادل � 45ص ـع ـفــا مــن
طــول خــط اال�ص ـتــواء .ال ـجــزء االأك ـبــر مــن
هذه ال�شوق العاملية .ومن املفت�ص اأن ي�شاهم
�ص ـب ـكــة ال ـك ـهــربــاء ،ب ـطــول  1،44م ـل ـيــون
العدد املتزايد لل�شيارات الكهربائية اإىل تخفي�ص
ك ـي ـلــوم ـتــر ( )%80على �ص ـكــل كــابــالت
اإ�شايف يف انبعاثات الغاز العادم ثاين اأك�شيد
اأر�ص ـيــة .حــوالــي  350000ك ـي ـلــوم ـتــر م ـكــونــة
الفحم ،خا�شة واأن ُ�ش ُد�ص هذه النبعاثات يف
مــن كــابــالت م ـع ـل ـقــة .اأمــا �ص ـب ـكــات ال ـتــوتــر
ال ـعــالــي غ ـيــر ال ـم ـح ـل ـيــة ف ـيــ�صــل طــول ـهــا
اأملانيا ناجم عن احلركة على الطرقات� .شانعو
اإلى  34810ك ـي ـلــوم ـتــر .و�ص ـمــن اإطــار خ ـطــة
ال�شيارات الأملان يعملون ب�شكل مكثف على
ت ـحــول ال ـطــاقــة مــن الم ـف ـتــر�ص اإقــامــة
تطوير ال�شيارة الكهربائية .و�شوف ي�شتثمرون
حــوالــي  2650ك ـي ـلــوم ـتــر مــن خ ـطــوط
الــ�ص ـب ـكــة ال ـجــديــدة.
حتى العام  2020ما جمموعه  40مليار يورو
 bundesnetzagentur.de
يف الأبحاث والتطوير ،بهدف م�شاعفة موديالت
ال�شيارات الكهربائية لتتجاوز  100موديل.من
القطاع ب�شكل عام بال�رشكات املتو�شطة احلجم،
رغم اأن �رشكات عمالقة ،مثل �شيمنز تعترب من
الالعبني الأ�شا�شيني .وحتت �شعار "تقنية خ�رشاء
م�شنوعة يف اأملانيا" حتقق ال�رشكات الأملانية
جناحات ت�شديرية ،وتبلغ ح�شتها من ال�شوق
العاملية حوايل  .%15من خالل "مبادرة ت�شدير
تقنيات البيئة" ت�شعى اأملانيا اإىل حت�شني موقعها
و�شع ب�شكل خا�ص ب�شفتها تقدم
عامليا ،وال ّت َم ُ
احللول املنا�شبة يف جميع الأحوال.

1،79مليون

ال ـت ـن ـقــل بال ـطــاقــة الك ـهــربــائــية هــو اأحــد مــو�صوعــات ال ـمــ�ص ـت ـقــبل الكــربى فـي ق ـطــاع �ص ـنــاعة الــ�ص ـيــارات االأل ـمــانــي

خالل ت�شهيالت البيع وتخفي�شات �رشيبية ودعم على قيام ثورة يف تطوير املواد الالزمة لأبحاث
�شامل من اأجل حت�شني البنية التحتية لل�شحن وتطوير اأنظمة البطاريات وتخزين الطاقة ،ذات
الكهربائي تقوم احلكومة الحتادية بدعم هذا ال�شتطاعة العالية.
التطور ،من اأجل ت�شجيع �رشكات ت�شنيع ال�شيارات
وم�شاعدتها على حتقيق النفراج الكبري .يف ذات يف ذات الـوقـت تـم تـاأ�شـيـ�ص حـوالـي 1000
الوقت رفعت م�شاهماتها يف دعم الأبحاث تخ�ش�ص جامعي ومنهاج علمي يف اجلامعات
املتعلقة بالطاقة ،وخا�شة على �شعيد اأبحاث واملعاهد الأملانية والأوروبية ،يف جمالت
البطاريات املخ�ش�شة لل�شيارات الكهربائية ،الطاقة املتجددة وفعالية ا�شتخدام الطاقة .هذا
التي يتم التكيز عليها حاليا .م�رشوع "بطارية التنوع يجتذب اأي�شا الدار�شني والباحثني من
 "2020يعترب مثال رائعا ،و ُين َتظَ ر منه اأن ي�شاعد �شتى اأنحاء العامل.
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مـكلـنـبـورغ-
فــوربــومــرن

�سـلـي�سـفيغ-
هولـ�سـتايـن
3753
1099
56

2

هـام ـبــورغ

69

1059

143 36
بــري ـمــن

تــوري ـن ـغــن 907

ه ـيــ�ســن

10437
571

بــافــاريــا

%33,1

فـي عام  2017تـم تـولـيـد %33،1
مـن ال ـطــاقــة الـك ـهـربــائ ـيـة
الـمـ�صتـهلكـة اعـتـماد ًا م�صادر
الـطـاقة الـم ـت ـجـددة.

نــوردرايــن-
فـيـ�س ـت ـفـالــن
3430

1027

1088

1035

35

ن ـيــدرزاكــ�سـن
3258

زاكــ�ســن-
برلـني
اأن ـهــالــت 7617
ـورغ
ـ
ب
ـ
بـرانـدن
1561
4102
2712
5099
زاكــ�ســن
1414

ا�سـتـخـدام طــاقــة الـريــاح والـ�سـمــ�س حـ�ســب الــواليــات االتــحـاديــة
مع اال�صـتـطـاعـة (مـيـغـاواط)
ال ـطــاقــة الــ�س ـمـ�س ـيــة
1408
طــاقــة الــريــاح

3921

1662
2313

1696

راي ـنــالنــد-
ب ـفــالــ�س
202
4645

366
�ســارلنــد

بــادن-
فــورت ـمـب ـيــرغ

الأ�ســر

مـحـطـة طــاقــة هــوائ ـيـة بـا�صـت ـطـاعــة
 5مـيغـاواط ميكـنـهـا خـالل �صـنـة واحـدة
تــزويـد حـوالـي  4900اأ�صـرة بـمـجـمـوع
اأفـرادهـا البـالغ حـوايل  14900اإن�صان.

م ـح ـطــة ال ـت ـحــويــل

فـي مـحـطـة ال ـت ـحــويــل
ال ـثــان ـيــة ي ـتــم ت ـحــويــل
ال ـتــوتــر اإلــى  230فــولــت.

28675

فـي عام  2017كـان
يوجـد فـي األـمـانـيـا
 28675عـنـفـة
هـوائـيـة مـركـبـة.

1,6

مليون

فـي نـهـايـة  2017كـان
يـوجــد فـي األـمـان ـيــا 1،6
مـل ـيــون مـح ـطــة طــاقــة
كـهـرو�صــوئ ـيــة مـرك ـبــة.

�س ـب ـكــة ال ـك ـهــربــاء

مـن خــالل �ص ـب ـكــة
ال ـتــوتــر ال ـعـالــي ي ـتــم
تــوزيــع ال ـك ـهــربــاء فــي
ال ـم ـنــاطــق ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة.

حتى  380000فولت
 230فولت

%15

مـزيـد مـن الـكـهـربــاء مـن
مـ�صــادر الـطــاقــة ال ـم ـت ـجــددة
()2017 – 2016

%11

كـهـربـاء اأقــل من
الـطـاقــة الـنــوويــة
()2017 – 2016

338600

عــامـل فـي جمـال
الـطـاقـة الـمـتـجـددة

10000

فر�صة عمل جديدة فـي
العام من خالل حتول الطاقة
(حتى )2017

بـانـورامـا

الــطــاقــة
تــحــول
ـ
نــظــرة اإلــى داخــل عــنــفــة
هــوائــيــة األــمــانــيــة
طـراز اإنـركـون  E-126بـا�صـتـطـاعـة
ا�صـمـيـة  4200كـيـلـوواط

6

4

1
2

3

3
4

1

5

5
6

2

مـح ـطــة فــرعـيــة

م ـح ـطــة ال ـت ـحــويــل

ت ـقـوم الـمـحـطـة الـفـرع ـيـة
ب ـت ـقــديــم الـطـاقـة الك ـهــربــائ ـيـة
اإىل �صــركــة الـك ـهــربــاءبــالــ�ص ـكــل
الـ�صـحـيـح الـمـنـا�صـب.

ت ـقــوم م ـح ـطــة ال ـت ـحــويــل
ب ـت ـحـويــل ال ـتــوتــر الـم ـتــو�صــط
اإلـى تــوتــر عــالــي مـن اأجــل
ال ـن ـقــل لـمــ�صــافــات ب ـع ـيــدة.

حــامــل االآلــة
الــدفــع الــ�صـم ـتــي
ح ـل ـقــة الـمــولــد
م ـحــول �ص ـفــرة
نــدبــة الــدوار
�ص ـفـرة الــدوار

مـحـطـة طـاقـة الـريــاح
تـحــرك الــريـاح ريــ�ص
ال ـع ـن ـفــة .ال ـمــولــدة
ت ـحــول ال ـطــاقــة
الـمـيـكـانـيـكـيـة اإىل
طــاقــة كـهـربـائـيـة.

 110000فولت
 10000فولت
 30000فولت

10,1مليار يورو

من اأجل حمطات طاقة الرياح
اجلديدة ()2016

 690فولت

 1,5مليار يورو

مـن اأجــل م ـح ـطــات ال ـطــاقــة
الــ�ص ـمــ�ص ـيـة اجلــديــدة ()2016

1,79

م ـل ـيــون ك ـي ـلـومـ ـتــر

مـن �ص ـبـكــة ال ـكـ ـهــربــاء

1300

ك ـي ـلــوم ـتــر

"اأوتــوبــان ال ـطــاقــة"
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مـوضـوع

تــنــوع مــهــم لــلــحــيــاة
اأملانيا هي بلد زاخر بالتنوع احلياتي .حوايل
� 48000شنفا من احليوانات ،و� 24000شنفا
من النباتات والطحالب والفطريات والأ�شنيات
والأع�شاب املائية ت�شتوطن هنا .حماية هذه
الف�شاءات احلياتية املتنوعة هي هدف اأ�شا�شي
لل�شيا�شة احلكومية ،وقد مت التاأكيد على ذلك يف عام
 1994من خالل تعديل الد�شتور 16 .منتزه وطني
 16حممية حيوية َ�ش ّنفَتها منظمة اليوني�شكو ،تتمتع
بخ�شائ�ص خمتلفة ومتنوعة ،وهي موزعة بني
خمتلف املناطق بني بحر ال�شمال وجبال الألب،
عالوة على اآلف املحميات الطبيعية.

امل�شادقة على معاهدة الأمم املتحدة حول التنوع
احلياتي ،التزمت حكومات  196دولة من دول العامل
على تخفي�ص اخل�شائر يف التنوع احلياتي ب�شكل
جوهري فعال .ولكن حتى الآن مل يتم اإجناز النعطاف
الكبري املاأمول للحد من انقرا�ص الأنواع احلياتية .يف
 ،2010وخالل موؤمتر الدول املوقعة على املعاهدة يف
ناغويا (اليابان) ،مت و�شع اإطار قانوين دويل للح�شول
على املوارد اجلينية الوراثية ،ومن اأجل التعوي�ص
العادل عن املنافع وتقا�شمها .وقد دخلت معاهدة
ناغويا حيز التطبيق يف عام .2014

يف اأملانيا ُيع َت َرب ما يزيد عن  %40من الفقاريات
فت�ص
اأملانيا هي ع�شو يف اأهم املعاهدات الدولية للتنوع والنباتات مهددة بالنقرا�ص .لهذا ال�شبب ُي َ َ
احلياتي ،كما ت�شارك يف حوايل  30برنامج واتفاقية تكثيف اجلهود الرامية اإىل حماية الطبيعة والأجنا�ص
بني الدول ،ت�شعى جميعها اإىل حماية البيئة .مع على الياب�شة ويف املوارد املائية ،اإ�شافة اإىل بحر
ال�شمال وبحر البلطيق .الهدف الأ�شا�شي امل�شتعجل
هو احليلولة دون تدمري ف�شاءات احلياة الطبيعية،
مـعـلومـات
من خالل بناء امل�شاكن و�شق الطرقات ،وعرب
منـذ بـ�سع �سـنــوات تــزداد فـي األـمـانـيـا
انت�شار املواد ال�شارة ،التي تت�شبب بها اأي�شا الكثافة
اأنواع الـحـيـوانـات الـبـريـة الـتـي تـجـد مـوطـنـ ًا
الزراعية ،واملبالغة يف ا�شتخدام الأ�شمدة واملبيدات.
جديـد ًا لـهـا .وقـد بـاتـت الـذئـاب تـتـجـول
ومن املفت�ص اأن يتم تقلي�ص ا�شتخدام الأرا�شي
مـن جـديـد فـي اأكثـر مـن  60قـطـيـعـ ًا (بـعـدد
من اأجل البناء و�شق الطرقات من  70هكتار اإىل
اإجـمـالـي يـقـدر بـحـوايل  600ذئـب) ،وذلـك فـي
الواليـات ال�صرقـيـة وال�صـمـالية .اأيـ�صـ ًا القـطـط
 30هكتار يف اليوم .بالإ�شافة اإىل ذلك ُت َعلّق الآمال
ـنادر
البـرية والـو�صـق لـم تـعـد مـن احلـيـوانـات ال
على تخ�شي�ص  %2من جممل م�شاحة البالد من
الن�صر
روؤيـتـهـا فـي البـالد .عـدد اأزواج طائـر
اأجل "احلياة الربية" ،وترك  %5من الغابات على
البـحـري مل يـ�صـبق اأن و�صـلـت اإىل هذا املقدار،
طبيعتها دون اأي تدخل ب�رشي .يف عام  2015مت
وكاد م�صـهـده اأن يغـدو اأمر ًا مـعـهود ًا فـي بع�ص
تخ�شي�ص العديد من املناطق الع�شكرية ال�شابقة
الـمنـاطـق .وفـي بعـ�ص الـمنـاطـق عـاد غـزال
مب�شاحة اإجمالية و�شلت اإىل  31000هكتار ،واإعادة
الـمـو�ص والـدب البـنـي اأيــ�ص ًا للـظـهـور ،بـعـد اأن
وجـد كل منهما طريقه اإىل األـمانـيـا من بلـدان
تاأهيلها لت�شبح حمميات طبيعية ،منها مناطق
الـجـوار الـواقـعـة فـي الـ�صـرق.
م�شتنقعات ومروج .ويتوجه الهتمام اأي�شا اإىل
 wwf.de
حماية البيئة يف البحار .فالبحار غنية جدا بالتنوع

خـارطـة

مــحــمــيـات الـيــونـيـسـكــو الـبــيـئــيـة والـمـنـتـزهـات الـوطنــيــة فـي ألــمـانــيــا
مـنـاطـق بـودن فـي فـوربـومـرن
يـازمــونـد
جـنـوب �صـرق-روغـن

البـحـر ال�صحـل فـي �صلي�صفـيـغ-هـولـ�صـتـاين
الـبـحـر الـ�صـحـل فـي هـامـبـورغ
البـحـر الـ�صـحـل فـي نـيـدرزاكـ�صـن

بـحـيـرة �صـالـزي
مــوريـتــ�ص
وادي االأودر الـ�صـفـلـي
�صـورفـهـايـدة-كـوريـن

مـنـاطـق نـهـر اإلـبـة

غـابـة �صـبـريـفـالـد

هـارتــ�ص

اأوبـرالوزيـتـ�ص مـ�صاحـات
الـمـروج والـبـحـيـرات
�صـويـ�صـرة الـ�صـكــ�صــونـيــة

غـابـة كـيـلـرفـالـد-بحـيـرة اإيــدر

هــايـنـيــ�ص
رون

فـيـ�صـرتـال-غـابـة
تـوريـنـغـن

اآي ـفــل

هـونـ�صـروك-غــابـة هـوخ ـفـالــد
غـابـة بـفـالـتـ�ص�-صمـال فـوغـيـزن

غــابــات بـافـاريـا

االألـب فـي مـنـاطـق �صـفـابـن
مناطق بري�صتي�صغادن
بـريـ�صـتـيـ�صغـادن

بـلـيـ�صـغـاو
الـغـابــة الــ�صــوداء
الـمـنـتـزه الـوطـنـي
الـمـحـمـيـة الـبـيـئـيـة

اإلـى جـانـب الـمـحـمـيـات الـبـيـئـيـة والـمـنـتـزهـات الـوطـنـيـة يـوجـد فـي األـمـانـيـا  104مـنـتـزه طـبـيـعـي

احلياتي والبيئي ،وتقدم لنا الكثري من املواد الأولية،
كما تعترب م�شدرا للطاقة والغذاء .ويقع النظام
البيئي والطبيعي اليوم �شحية اأعمال ا�شتخراج
النفط ،والنقل البحري واملبالغة يف ا�شطياد ال�شمك
ورمي الف�شالت غري القابلة للتفكك (مثل النفايات
البال�شتيكية) ،وكذلك من ازدياد كميات غاز ثاين
اأك�شيد الفحم� .شمن اإطار الرئا�شة الأملانية ملجموعة
الع�رشين  G20اتفق يف العام  2017ممثلو احلكومات
مع اخلرباء على خطة عمل موحدة� ،شوف توؤدي اإىل
اإيقاف تلوث البحار  .كما تنوي احلكومة الأملانية

ا�شتغالل فتة رئا�شتها الدورية لالحتاد الأوروبي
يف  2020من اأجل التو�شع الطموح يف حماية
فت�ص تخ�شي�ص املزيد من
البيئة الأوروبية .حيث ُي َ َ
الأموال من اأجل حماية الطبيعة ،وتاأ�شي�ص �شندوق
اأوروبي م�شتقل حلماية الطبيعة .و�شوف يتم التكيز
ب�شكل خا�ص على موت احل�رشات .من خالل "برنامج
عمل حماية احل�رشات" ت�شعى احلكومة الأملانية
الحتادية اإىل حت�شني الظروف املعي�شية للح�رشات.
كما اأنه من املفت�ص تاأ�شي�ص مركز مراقبة علمي
ملراقبة التنوع الع�شوي.
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والـمـعـرفـة
الـتـعـلـيـم
ـ
مـوقـع عـلـمـي مـتـمـيـز عـالـم جـامـعـات ديـنـامـيـكـي
أبـحـاث مـتـمـيـزة طـمـوحـة عـلـوم مـتـشـابـكـة سـيـاسـة عـلـمـيـة
خـارجـيـة نـشـيـطـة نـظـام مـدرسـي جـذاب










بـاخـتـصـار

مــوقــع عــلــمـي قــوي
تنتمي اأملانيا على امل�ستوى العاملي لأوىل املفرت�ص اأن ترتفع هذه الن�سبة اإىل  %3،5بحلول
العناوين يف جمالت البحث العلمي والتاأهيل العام .2025
الأكادميي .وهذا ما يعرب عنه ،ولو ب�سكل رمزي
احتاللها املرتبة الثالثة عامليا من خالل  80من خالل العديد من الإجراءات والإ�سالحات
جائزة نوبل .يف ع�رص العوملة الذي يعترب العلم ت�سلمت ال�سيا�سة واجلامعات مبادرة ال�ستمرار
فيه من "املواد الأولية" املهمة ،تتميز البالد يف التطوير والتحول نحو مزيد من العاملية
ذات الرتاث والتقاليد العريقة يف البحث العلمي للموقع العلمي املتميز .ومن بني هذه الإجراءات
والتطوير مبوقع جيد يف املناف�سة الدولية من مبادرة التاأهيل التي مت اإقرارها يف  ،2008والتي
اأجل احل�سول على خرية العقول .ويتاأثر املوقع تقدم حتت عنوان "التقدم من خالل التاأهيل"
العلمي املتميز لأملانيا بثالثة عنا�رص فاعلة برامج دعم لكافة مراحل التعليم والتاأهيل.
رئي�سية :ال�سبكة الكثيفة املوؤلفة من حوايل  400ومن الإجراءات الناجحة الأخرى اأي�سا "مبادرة
جامعة 4 ،موؤ�س�سات غري جامعية للبحث العلمي
التميز" ،التي اختارت عددا كبريا من معاهد
ّ
تتمتع ب�سهرة عاملية وا�سعة ،اأبحاث �سناعية اخلريجني ذات التوجهات العاملية والتجمعات
قوية .اإن احتالل اأملانيا يف الحتاد الأوروبي العلمية املتميزة ،والتي ت�ستمر مع ا�سرتاتيجية
) (EUموقعا دائما �سمن جمموعة "رواد الإبداع" التميز ،اإ�سافة اإىل "ميثاق اجلامعات ،"2020
يعود اإىل قوة اأداء الأبحاث العلمية .كما تنتمي و"ا�سرتاتيجية التقنية العالية" ،و"ميثاق البحث
اأملانيا اإىل املجموعة الرائدة عامليا ،واإىل القلة والإبداع" ،و"ا�سرتاتيجية التوجه نحو العاملية".
من البلدان التي تخ�س�ص ما يقارب  %3من وباعتبارها اأمة البحث العلمي الأكرب يف اأوروبا
الناجت املحلي الإجمايل للبحث والتطوير ،ومن كانت اأملانيا يف العام  2014اأول دولة ع�سو يف

فـيـديـو

AR-APP

الـتعلـيم والـمعـرفـة :مقـطع فـيديـو حول الـمو�سوع
 tued.net/ar/vid5

ي ـنـتـمـي مـوقــع الــدرا�ســة الـمـتـمـيـز "األ ـمــان ـيــا" عـلـى ال ـمــ�س ـتــوى الــدولــي ل ـخ ـيــرة ال ـمــواقــع ال ـتــي ي ـم ـكــن اأن ي ـبــداأ م ـن ـهــا ال ـمــرء
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الحتاد الأوروبي ت�سع ا�سرتاتيجية للمزيد من
اإ�سالح وتطوير ف�ساء البحث العلمي الأوروبي.
وحتظى التوجهات نحو مزيد من العاملية باأهمية
خا�سة .ف�سمن �سياق م�رصوع بولونيا مت حتويل
غالبية املناهج التعليمية والربامج الدرا�سية اإىل
نظام البكالوريو�ص واملا�سرت ،وبات بالإمكان
الدرا�سة يف العديد من اجلامعات اأو الكليات
بلغات اأجنبية .وتتمتع اأملانيا ب�سعبية كبرية بني
الدار�سني الأجانب من �ستى اأنحاء العامل ،حيث
تنتمي اإىل البلدان اخلم�ص الأكرث �سعبية على
امل�ستوى العاملي.
كما اأن حركة الطلبة الأجانب نحو اخلارج
كبرية جدا ،وتقع عند معدل حوايل  .%35اأي�سا
اأعداد العاملني الأجانب يف اجلامعات الأملانية
ارتفعت خالل ال�سنوات الأخرية با�ستمرار،
وهي تزيد اليوم عن ن�سبة  .%10العديد من
اجلامعات الأملانية تن�سط يف جمال "ت�سدير"
الربامج واملناهج الدرا�سية وامل�ساركة يف بناء
اجلامعات وفق املوديل الأملاين يف حنايا �سوق

مــ�س ـيــرة م ـه ـن ـيــة نــاج ـحــة� :س ـهــادة ت ـخــرج م ـح ـتــرمــة

التعليم الدولية .ومن حيث املبداأ يتمتع نظام
التعليم الأملاين ب�سمعة جيدة باملقارنة العاملية
من حيث مواءمته ومواكبته لحتياجات اأ�سواق
العمل %87 .من البالغني يف اأملانيا يحملون
�سهادة الدرا�سة الثانوية (بكالوريا) اأو �سهادة
تاأهيل مهني .ويبلغ هذا الرقم يف متو�سط بلدان
منظمة  OECDحوايل  %86فقط.

في شبكة اإلنترنت
مــ�ســتــكــ�ســف الأبــحــاث
ف ـهــر�س الأب ـحــاث يــ�ســم اأك ـثــر مــن
 25500م ـع ـهــد وم ـوؤ�ســ�ســة
 research-explorer.de

الــبــحــث الــعــلــمــي فـي األـمــانــيــا
م ـنــ�ســة الـم ـع ـلــومــات الـمــركــزيــة حــول
األـمــان ـيــا ك ـمــوقــع م ـت ـم ـيــز فـي الإبــداع
وال ـب ـحــث ال ـع ـل ـمــي
 research-in-germany.org
DWIH

دور ال ـع ـلــوم والإبــداع الألـمــان ـيــة فـي
�س ـتــى اأن ـحــاء ال ـعــالــم
 dwih-netzwerk.de

بـاخـتـصـار

الــفــاعــلــون والــوسـائــل
تــجــمع الأبــحــاث الألــمــانــي
تـجـمـع الأبـحـاث الألـمـانـي ) (DFGهـو الـجـهـة الـمـركـزيـة
لـدعـم الـبـحـث الـعـلـمـي فـي الـجـامـعـات ومـراكــز الأب ـحــاث الـتـي
ي ـتــم ت ـمــويـلـهـا عــادة مـن الأمــوال ال ـح ـكــومـيــة الـعـامــة.
 dfg.de

مــ�ؤتــمــر ر�ؤ�ســاء الــجــامــعــات الألـمــانــيــة
م ـوؤت ـمــر روؤ�ســاء ال ـجــام ـعــات الألـمـان ـيــة ) (HRKهــو ت ـج ـمــع
الـجـام ـعـات الـحـكــومـيـة والـجـامـعــات الـمـع ـتـرف ب ـهـا حـكــوم ـي ـ ًا
فـي األـمـان ـيـا .بـنــك الـمـ ـعـلــومـات "بـو�سـلــة الـجـامـعـات" يـقــدم
مـعـلــومــات عـن الـت ـخــ�ســ�ســات والـم ـنــاهــج الــدرا�س ـيــة وعـن
نــ�ســاطــات ال ـت ـعــاون الــدولــي.

الــهــيــئــة الألـمـانـيـة لـلـتـبـادل الأكـاديـمـي الـخـارجـي
ت ـع ـت ـبــر ه ـي ـئــة  DAADاأك ـبــر م ـوؤ�ســ�ســة لــدعــم ت ـبــادل الــدار�ســني
وال ـع ـل ـمــاء .وهي ت ـت ـم ـتــع بــ�س ـب ـكــة عــالقات ت ـغــطي ال ـعــالــم
وتــ�ســم من ب ـي ـن ـهــا  71فــرع خــارجــي ومك ـتــب لل ـم ـع ـلــومــات.
 daad.de, studieren-in.de

 hrk.de, hochschulkompass.de

تــ�ســم الأكــادي ـم ـيــة ال ـع ـل ـم ـيــة الأقــدم فـي ال ـعــالــم
"ل ـيــوبــولــدي ـنــا" فـي هــالــة  1500عــ�ســو ًا.

بــ�ابــة األــ�مــنــي األـمــانــيــا
بــوابــة األــومــني األ ـمــانــيا تــربــط بــني اأنــا�س فـي �س ـتــى اأن ـحــاء
ال ـعــالــم ،در�ســوا اأو ع ـم ـلــوا اأو قــامــوا بــال ـب ـحــث ال ـع ـل ـمــي فــي
األ ـمــان ـيــا.

 leopoldina.org

 alumniportal-deutschland.org

مــنــظــمــات الأبــحــاث غــيــر الــجــامــعــيــة
مـوؤ�سـ�سـة مـاكــ�س-بــالنــك ،م ـوؤ�ســ�سة فــراون ـهــوفــر ،ت ـج ـمــع
هي ـل ـم ـهــول ـتــ�س ،ت ـج ـمــع لي ـب ـن ـي ـتــ�س :هي من ـظ ـمــات وم ـوؤ�ســ�ســات
اأب ـحــاث غــري جــام ـع ـيــة ت ـح ـظــى بــالت ـمــويــل من ال ـح ـكــومــة
الأل ـمــانــية الت ـحــاديــة ومن الــوليــات الأل ـمــانــية.

مــبــادرة "الــمــدار�س� :ســركــاء الــمــ�ســتــقــبــل"
م ـبــادرة  PASCHلــوزارة ال ـخــارج ـيــة الأل ـمــان ـيــة الت ـحــاديــة
ت ـج ـمــع مــا ي ـقـارب  1700مــدر�ســة فــي م ـخ ـت ـلــف ب ـلــدان ال ـعــالــم،
تت ـم ـتــع ف ـي ـهــا ال ـل ـغــة الألـمـان ـيــة بـاأه ـم ـيــة خـا�ســة.

لــيــ�بــ�لــديــنــا Leopoldina

 pasch-net.de

 mpg.de, fraunhofer.de, helmholtz.de,
leibniz-gemeinschaft.de
إضافة رقـمية D I G I T A L P L U S

مــ�ؤ�ســ�ســة األــكــ�ســنــدر فــ�ن هــ�مــبــ�لــت
ت ـقــوم م ـوؤ�ســ�ســة هــوم ـبــولــت بــدعــم خ ـيــرة ال ـع ـل ـمــاء
ك ـمــا تــدعــم ال ـت ـبــادل ال ـع ـل ـمــي.
 humboldt-foundation.de

لــمزيـد مـن ال ـمـع ـلـومات حـول م ـخ ـت ـلـف الـمـو�سوعــات
ذات الــ�س ـلــة ،وروابـط ذات ت ـعـل ـيـقـات ،ومــ�ســاهـمـات،
ووثــائ ـق ـيــات ،وخ ـطــابــات ،عــالوة ع ـلــى م ـع ـلــومـات
اإ�ســافـ ـيـة حـول كـ ـلـمـات ال ـبـحــث م ـث ــل م ــ�ســروع
ب ــولــون ـيــا ،الن ـتـ ـقــال اإلــى ال ـعــالـمـ ـيــة� ،سـ ـهــادات ال ـتـ ـخــرج� ،سـ ــروط
ال ـق ـبــول فـي ال ـجــام ـعــات.
 tued.net/ar/dig5
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مـوضـوع

مــشــهــد جــامــعــي ديــنــامــيــكــي
الدار�سون يف اأملانيا يف عام  2017من الختيار
بني  399موؤ�س�سة للتعليم العايل ( 120جامعة،
 221معهد عايل تخ�س�سي 58 ،معهد عايل للفن
واملو�سيقى) ،وي�سل اإجمايل عدد التخ�س�سات
واملناهج فيها جمتمعة اإىل  .19011و�سمن
اإطار م�رصوع بولونيا الذي انطلق يف عام ،1999
من اأجل توحيد اأنظمة اجلامعات الأوروبية ،مت
حتى الآن تعديل جميع املناهج واخلطط الدرا�سية
لت�سبح قائمة على اأ�سا�ص البكالوريو�ص واملا�سرت
(ماج�ستري حديثة) .وحتظى  240جامعة بالتمويل
من الدولة ،بينما تعتمد  39اأخرى يف متويلها على
الكني�سة ،و 120من م�سادر خا�سة.

يتنوع م�سهد اجلامعات الأملانية ب�سكل ل مثيل له:
فهو ي�سم جامعات حتمل اأ�سماء عاملية يف مدن
كبرية ،مثل برلني اأو ميونيخ ،اإ�سافة اإىل معاهد
عليا متميزة يف مدن اأخرى مثل اآخن وهايدلبريغ
وكارل�رصوة .جامعات متو�سطة احلجم ،قوية يف
البحث العلمي ومعاهد عليا تخ�س�سية اأ�سغر منها
تتميز على امل�ستوى الدويل ،ت�سكل جمتمعة جوهر
العامل الأكادميي الأملاين .وح�سب ت�سنيف �سانغهاي
الدويل ،وت�سنيف اجلامعات العاملي  ،QSوت�سنيف
تاميز العاملي للتعليم العايل يف اجلامعات ،فاإن
جميع هذه الت�سنيفات ت�سم بني اأف�سل 200
جامعة يف العامل ،من  10اإىل  12جامعة اأملانية.
وب�سكل خا�ص حتتل جامعة لودفيغ-ماك�سيميليان
يف ميونيخ ،وجامعة هايدلبريغ ،وجامعة ميونيخ تـزايـد ال�شـعـبـيـة لـدى الـطـلـبـة
التقنية مراتب متقدمة ب�سكل عام .وح�سب موؤمتر الأجـانـب من �شـتى اأنـحاء العامل
روؤ�ساء اجلامعات الأملانية ) (HRKفقد متكن
ميكن تق�سيم عامل اجلامعات الأملانية من حيث
البنـاء والوظـائـف اإىل ثـالثة اأ�سـكـال رئـيـ�سية:
الئـحـة
جامعة ،معهد عايل تخـ�س�سي ،معهد عايل للفن
والفيلم واملو�سيقى .بينما تقدم اجلامعات التقليدية
اأق ــدم جــام ـعــة :جــامــعــة ر�بــريــ�ســت كــارل
جمال وا�سعا من التخ�س�سات ،تركز اجلامعات
هــايــدلــبــيــرغ (تــاأ�ســ�ســت فـي )1386
التقنية ) (TUعلى جمالت الأبحاث الأ�سا�سية يف
اأحــدث جــام ـعــة :الــجــامــعــة الــطــبــيــة
تخـ�سـ�سات العـلوم الهند�سـية التـقـنية والعلوم
بــرانــدنــبــ�رغ (تــاأ�ســ�ســت فـي )2014
الطبيعية .وقد جتمعت اجلامعات التقنية الت�سع
الرائدة يف عام  2009و�سكلت معا مبادرة .TU9
اأك ـبــر جــام ـعــة :جــامــعــة كــ�لــ�نــيــا
( 53176دار�س)
ول تعترب اجلامعات يف اأملانيا جمرد موؤ�س�سات
تعليمية وح�سب ،واإمنا اأي�سا وبذات الأهمية،
اأك ـثــر ال ـجــام ـعــات جــاذب ـيــة ل ـخ ـيــرة
مراكز لالأبحاث العلمية ،وجت�سد بهذا حاليا مـبداأ
ال ـع ـل ـمــاء وال ـبــاح ـثــني الــ�س ـبــاب مــن
هـومبـولـت يف الـتعلـيم الذي ُي َـو ّحـِد بـني البـحث
ال ـخــارج :جــامــعــة بــرلــيـن الــحــرة
(تــ�ســنــيــف هــ�مــبــ�لــت )2017
والتعليم .وقد و�سعت اجلامعات هدفها الأول يف
دعم اجليل اجلديد من العلماء والباحثني ،وهو يقوم

 2،8م ـل ـيــون طــالــب مــ�س ـج ـل ـيــن فـي حــوالــي  400جــام ـعــة فـي األ ـمــان ـيــا

على تقدمي العلوم التخ�س�سية والعمل با�ستقاللية،
وتاأهيل العلماء الباحثني .وتتميز املعاهد
التخ�س�سية العليا ) (FHالبالغ عددها ،221
بالتوجه العملي ،وهي من املميزات الأملانية ،وهي
حتمل اأي�سا ب�سكل اإ�سايف يف اأغلب الأحيان ال�سم
املعروف يف النظام الأنكلو�ساك�سوين "جامعة
العلوم التطبيقية" .اإدخال برامج الدكتوراه للمرة
الأوىل اإىل املعاهد التخ�س�سية العليا يف ولية
هي�سن اأثار الكثري من النقا�ص .قبل ذلك كانت
برامج الدكتوراه حكرا على اجلامعات .التوجه اإىل

الدرا�سة الأكادميية يف تزايد م�ستمر :بينما كانت
ن�سبة املبتدئني اجلدد يف الدرا�سة اجلامعية يف
عام  2005عند  ،%37يبداأ اليوم اأكرث من ن�سف
ال�سباب يف اأملانيا درا�سة جامعية .قانون دعم
التح�سيل العلمي ) (BAföGيتيح لهم الفر�سة يف
الدرا�سة اجلامعية ،بغ�ص النظر عن الأو�ساع
املادية واملالية لعائالتهم .ن�سف الدار�سني تقريبا
يتحدرون من والدين ل يتمتعان بدرا�سة اأكادميية.
يف الف�سل الدرا�سي ال�ستوي  2017/2016بلغ
عدد الطلبة امل�سجلني يف اجلامعات الأملانية
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خـارطـة

الــدارســيــن األجــانــب فـي ألــمــانــيــا
10204
رو�سـيـا

م ـنــذ زمــن ب ـع ـيــد
ت ـاأتــي الـم ـج ـمــوعــة
الأك ـبــر مــن ال ـط ـل ـبــة
الأجــانــب مــن
الــ�س ـيــن

34276
الـ�سـيـن

6577
اأوكـران ـيــا
6837
تــرك ـيــا
6826
فــرنــ�ســا

6994
اإيــران
14878
ال ـهـنــد

9798
ال ـن ـمــ�سـا

 2،8مليون طالب ،بينهم  26550طالب ح�سلوا
على �سهادة الدرا�سة الثانوية خارج اأملانيا ،الأمر
الذي يعني زيادة مبعدل  %41عن الف�سل الدرا�سي
ال�ستوي  .2007/2006اليوم يزيد عدد الطلبة
الأجانب يف اجلامعات الأملانية عن �سعفي ما
كان عليه هذا العدد يف عام  .1996وتاأتي غالبية
الطلبة الأجانب من ال�سني والهند ورو�سيا .وعلى
امل�ستوى الدويل تعترب اأملانيا من بني اأكرث خم�سة
بلدان يف العامل �سعبية بالن�سبة للدار�سني الأجانب.

7717
اإي ـطــال ـيـا

7265
الـكــامـيــرون

 1400منهاج درا�سي تتعمد اللغة الإنكليزية
اأي�سا لغة للتدري�ص .ويف اأكرث من  730منهاج
ميكن احل�سول على �سهادة تخرج دولية مزدوجة.
وت�سكل برامج الدكتوراه املتعددة الأ�سكال
والتخ�س�سات عامل اجتذاب خا�ص لطلبة
الدكتوراه من �ستى اأنحاء العامل .كما ت�سكل
الدرا�سة املجانية ب�سكل عام ،التي ل تفر�ص اأية
ر�سوم جامعية على الطلبة يف اأملانيا عامل جذب
اإ�سايف للدار�سني.

يف ذات الوقت عمدت اجلامعات الأملانية اإىل امليل املتزايد نحو التاأهيل الأكادميي تقابله
تو�سيع عرو�سها ومناهجها الدرا�سية باللغات احلكومة الحتادية وحكومات الوليات الأملانية
الأجنبية وتوجهاتها العاملية ب�سكل كبري :حوايل معا� :سمن برنامج "ميثاق التعليم العايل

 "2020قررت يف نهاية  2014اأن تقوم جمتمعة
خالل ال�سنوات التالية بتمويل ما ي�سل جمموعه
اإىل  760000فر�سة درا�سة اإ�سافية .وخالل
جممل فرتة ميثاق التعليم العايل من 2007
حتى � 2023ستقوم اجلهات الحتادية بتقدمي
ما جمموعه  20،2مليار يورو ،و�ستقدم الوليات
الحتادية  18،3مليار يورو.
مـبـادرات مـن اأجـل مـزيد الـتـمـيـز
وكـثـيـر مـن الـعـالـمـيـة
من خالل مبادرة ال َت َم ُّيز ،دعمت اجلهات
الحتادية والوليات الأملانية بني عامي 2005
و 2017م�رصوعات وموؤ�س�سات اأبحاث متميزة
يف اجلامعات واملعاهد العليا الأملانية .ويف
املرحلة الثانية وحدها من الربنامج (-2012
 )2017مت تقدمي  2،7مليار يورو لدعم  45معهد
للخريجني و 43جتمع علمي متميز و 11م�رصوع
م�ستقبلي �سباق ،تتوزع جميعها بني  39جامعة.
ا�سرتاتيجية التميز التي جاءت بديلة للمبادرة
مت و�سعها بداية لفرتة غري حمددة ،اعتبارا من
 ،2018ومت تخ�سي�سها مببلغ اإجمايل 533
مليون يورو �سنويا .ومن املفرت�ص اأن ت�ساهم
هذه ال�سرتاتيجية بتقوية املركز التناف�سي
للجامعات الأملانية على امل�ستوى الدويل .اإن دعم
مراكز التجمع العنقودي املتميزة يقوي القدرة
التناف�سية على امل�ستوى الدويل ملجالت البحث
العلمي يف اجلامعات وامل�رصوعات املرتبطة
باجلامعات الأملانية .ويف حال متت املوافقة
على دعم جتمعني متميزين يف ذات اجلامعة،
تكون الفر�سة متاحة اأمام هذه اجلامعة للح�سول
على دعم م�ستدام ،ب�سفتها جامعة متميزة.
ويبقى ال�شتمرار يف التوجه نحو العاملية اأحد
املو�سوعات الأهم .موؤمتر روؤ�ساء اجلامعات
يح�سي اأكرث من  33000اتفاق تعاون جلامعات

اأملانية مع موؤ�س�سات �رصيكة يف حوايل  150بلدا
من بلدان العامل ،منها العديد من الربامج املنوعة
التي تت�سمن ال�سهادة املزدوجة (احل�سول على
�سهادتي تخرج من جامعتني يف اآن واحد).
وت�سارك العديد من اجلامعات يف تطوير املناهج
الدرا�سية الأملانية وتاأ�سي�ص اجلامعات وفق
املوديل الأملاين ،كما هي احلال يف م�رص
وال�سني والأردن وكازاخ�ستان ومنغوليا وعمان
و�سنغافورة وهنغاريا وفيتنام وتركيا.
بالإ�شافة اإىل ذلك حتظى م�رصوعات واإقامات
الدار�سني الأملان يف اخلارج بالدعم .حيث اأجنز
اأكرث من ثلث الطلبة الأملان فرتة اإقامة يف خارج
البالد .ومن املفرت�ص اأن يح�سل ن�سف الطالب
الأملان يف امل�ستقبل على خربات اإ�سافية اأثناء
فرتة درا�ستهم من خالل الإقامة لفرتة معينة يف
اخلارج .وت�ساهم عرو�ص املنح الدرا�سية ،مثل
اإرا�سمو�ص بلو�ص „ ”Erasmus+يف دعم مثل هذه
الإقامة الدرا�سية الق َِّيمة.

مـعـلومـات
بــرنــامــج الـمــراأة الـبــر�فــيــ�ســ�رة
ت ـك ـتــب ال ـنــ�ســاء فـي األ ـمــان ـيــا اليــوم مــا ي ـقــرب مــن
نــ�ســف ر�ســائــل الــدك ـتــوراه ،ول ـكــن اأقــل من ربــع الــذيــن
ي ـح ـم ـلــون ل ـقــب بــروفيــ�سور هــم من ال ـنــ�ســاء .ل ـهــذا
ال�س ـبــب اأط ـل ـقــت احلكــومــة الت ـحــاديــة وح ـكــومــات
الوليــات فــي  2008بــرنــامــج ال ـمــراأة البــروف ـيــ�ســورة.
بــرنــامــج الدعــم الذي يح ـظــى فـي مرح ـل ـتــه الثــال ـثــة
من  2018حتى  2022مبــوازنــة تــ�ســل اإىل  200مل ـيــون
يــورو� ،ســوف ي ـقــود اإىل رفــع عــدد الــ�س ـيــدات مــن ح ـم ـلــة
مــرت ـبــة بــروف ـيــ�ســورة فـي اجلــام ـعــات الأل ـمــان ـيــة ودعــم
ال ـب ـنــى ال ـمــ�ســاعــدة على ت ـح ـقــيق الــم�ساواة ب ـيــن
اجل ـنــ�ســني .و�ســمن اإطــار البــرنــامــج تــم ح ـتــى الآن
ف ـع ـل ـيــا ت�س ـمــية ما يــزيــد عن  500بــروف ـيــ�ســورة.
 bmbf.de/de/494.php
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مـوضـوع

ـ
ـ
الــطــمــوحــة
الــعــلــمــيــة
خــيــرة األبــحــاث
تتمتع العلوم والأبحاث يف اأملانيا بقيمة
متميزة واحرتام خا�ص .وخالل ال�سنوات
الأخرية عمدت كل من ال�سيا�سة والقطاعات
القت�سادية با�ستمرار اإىل زيادة ميزانياتها
املخ�س�سة للن�ساطات العلمية .يف 2016
و�سل جممل الإنفاق على البحث العلمي ن�سبة
 %2،93من الناجت املحلي الإجمايل ) .(BIPبهذا
حتتل اأملانيا مكانتها �سمن جمموعة ال�سدارة
بني بلدان العامل التي ت�ستثمر ما يزيد عن 2،5
من ناجتها املحلي الإجمايل يف البحث العلمي
والتطوير ). (FuE
وقد بلغ اإجمايل الإنفاق يف اأملانيا على
يف عام  2016حوايل  92،2مليار يورو.
حيث قدمت ال�سناعة ما يقرب من  63مليار
يورو من اأجل اأبحاث البحث العلمي ،و�ساهمت
اجلامعات بحوايل  16،5مليار ،والدولة بحوايل
 12مليار .درا�سة "�سجل اإجنازات الإبداع
الأوروبية  "2017التي و�سعتها املفو�سية
الأوروبية و�سعت اأملانيا اإىل جانب ال�سويد
FuE

شـكـل بـيـانـي

نتائج واإجنازات العلماء الأملان تربز وا�سحة:
ففي ُ 2018ن ِ�رص موؤ�رص „،”Nature Index
الذي يعمل على تقييم اأهمية من�سورات مراكز
الأبحاث واجلامعات ،ومنح اأملانيا املركز الأول
يف اأوروبا .وباملقارنة العاملية حتتل اأملانيا
املركز الثالث ،بعد الوليات املتحدة وال�سني.

بـراءات الخـتـراع ذات العـالقـة بـالأ�سـواق الـعـال ـمـيـة بـالم ـقـارنـة �سـمـن الت ـحــاد
الأوروبــي ،ل ـكــل م ـلـيـون نـ�س ـمــة
الــ�سـويــد
ف ـن ـل ـنــدة
األ ـمــان ـيــا

م ـتــو�ســط الت ـحـاد الأوروبــي

154

ال ـمــ�ســدر:

الــدن ـمــارك

435
423
372
342

BMBF/BuFI

األـمـانـيـا مـ�قـع الــتـقـنـية الـعـالـيـة
 657894رجـل وامـراأة يـعـمـلون في األمانـيا
في مـجـالت ال ـبـحـث ال ـعـلـمي والـتـطــويـر،
وقــد ارت ـفـع الإن ـفــاق الـحـكــومـي وحــده
عـلـى الـب ـحــث وال ـت ـطــويــر فـي ال ـف ـتــرة مـن
 2005ح ـتــى  2017ب ـم ـعــدل يــزيــد عــن
 .%90وت ـع ـت ـبــر األ ـمــان ـيــا عـلـى الــ�س ـع ـيــد
ال ـعــال ـمــي مـن الــدول الخ ـمــ�س الأك ـبــر
اإن ـفــاقــا في هــذه الـم ـجــالت.

والدمنارك وفنلندة وهولندا وبريطانيا �سمن
جمموعة القيادة "رواد الإبداع" يف الحتاد
الأوروبي ) .(EUكما تو�سلت الدرا�سة اإىل اأن
ا�ستثمار ال�رصكات الأملانية يف جمال الإبداع
تعترب مثال يحتذى بالن�سبة لأوروبا .فقد
رفعت ال�رصكات يف اأملانيا م�ساهمتها يف FuE
بني عامي  2006و 2016مبا يعادل .%50
كما ارتفع اإجمايل اإنفاق الدولة والقطاعات
القت�سادية واجلامعات يف جمال  FuEمنذ عام
2005مبعدل  .%65اإل اأن ن�سبة هذا الإنفاق
اإىل الناجت املحلي الإجمايل يجب اأن ت�ستمر يف
الرتفاع :حيث من املفرت�ص اأن ت�سل اإىل %3،5
بحلول العام .2025

لــم يــ�س ـبــق اأن كــان الإن ـفــاق ع ـلــى ال ـب ـحــث وال ـت ـطــويــر مــرت ـف ـع ـ ًا ك ـمــا هــو الآن

العاملون في الأبحاث والتطوير ،ح�سب القطاعات

الإن ـفــاق على الـب ـحــث والـت ـطــويــر ،م ـل ـيــون يــورو

%15,7
الـدولـة

ال ـمــ�ســدر :مـكـتـب الإحـ�سـاء التـحــادي

والـمـنـظـمـات
الـخـا�سـة غـيـر
الـهـادفـة اإلـى
الـربحـيـة

%21,5
ال ـجــام ـعــات

%62,8
اق ـتــ�ســاد

55879

2005

67078

2009

79730

2013

92174

2016
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مع ا�سرتاتيجية التقنية العالية امل�سرتكة
بني الوزارات ا لأملانية جنحت اأملانيا يف
 2006يف تطوير اأداة متميزة لدعم ا لإبداع.
ومنذ ذلك احلني ظهرت العديد من البتكارات
والخرتاعات التي جنمت عن م�رصوعات اأبحاث
ا�سرتاتيجية التقنية العالية ،من ملبات LED
امل َُو فِّرة للطاقة ،وحتى �سمام القلب الذي ينمو
مع منو �ساحبه .يف البداية توجهت ا�سرتاتيجية
التقنية العالية ب�سكل خا�ص اإىل ا لإمكانات
الت�سويقية لبع�ص حقول التقنية املحددة،
ومنذ  2010انتقل الرتكيز على الحتياجات
الجتماعية لو�سع احللول من اأجل امل�ستقبل
و اإمكانية حتقيقها .ب�سفتها ا�سرتاتيجية البحث
والبتكار تركز ا�سرتاتيجية التقنية العالية
على التحديات الكبرية مثل الرقمنة (النتقال
اإىل الرقمية) وال�سحة واملناخ والطاقة والنقل
والأمن والإبـداعـات الجـتـمـاعـيـة ،وكـذلـك
الـمـ�ستقبل والعمل.
و�شمن اإطار ا�سرتاتيجية التقنية العالية مت
اختيار  15جتمع بارز ومتميز من خالل ثالث
م�سابقات ،حيث حت�سل هذه التجمعات على
بني اأحد التقييمات اأن
دعم خا�ص .ففي ّ 2014
هذه التجمعات املتميزة قد اأنتجت  900اإبداع،

و 300براءة اخرتاع ،و 450بحث ور�سالة
دكتوراه جامعية ،و 1000اأطروحة بكالوريو�ص
وماج�ستري و� 40رصكة مت تاأ�سي�سها حديثا.
وتعمل يف اأملانيا حوايل  1000موؤ�س�سة اأبحاث
علمية يتم متويلها من م�سادر متويل عامة
حكومية .واإىل جانب اجلامعات يتاألف الع�سب
الأ�سا�ص يف عامل البحث العلمي يف اأملانيا من
اأربع موؤ�س�سات غري جامعية للبحث العلمي.
اأبــحــاث مـتــمـيــزة خــارج
الإطــار الــجـامـعــي
مـوؤ�سـ�سـة مـاكـ�ص-بـالنـك ) (MPGالتي يعود
تاأ�سي�سها اإىل العام  1948هي اأهم مركز
لالأبحاث الأ�سا�سية يف جمالت العلوم الطبيعية
والبيئية والإن�سانية والجتماعية ،خارج
الإطار اجلامعي .اأكرث من  14000عامل وباحث،
 %47منهم من الأجانب ،يعملون يف  84معهد
وموؤ�س�سة اأبحاث ماك�ص-بالنك منت�رصة يف
اأملانيا ،والتي ت�سم اأي�سا �ستة مواقع اأخرى
يف هولندا ولوك�سمبورغ واإيطاليا والوليات
املتحدة والربازيل .ومنذ تاأ�سي�سها فاز 18
باحث يف معاهد ماك�ص-بالنك بجائزة نوبل.
كما عملت منذ  1970على م�ساحبة 4000

مـحـطـات مـهـمـة

1995

الفـريـق المـحـيـط بـعـالـم الـريـا�سـيـات
والـتـقـنـيـات الإلـكـتـرونـيـة كارلـهـايـنـز
براندنـبورغ ينجح فـي معـهد فراونـهوفـر
في اإرلنـغـن بـتـطـويـر طـريـقـة  MP3من
اأجـل �سـغـط الـبـيـانات الـ�سـوتـيـة ،والـتي
بـاتـت الـيـوم قـيـا�سـيـة مـعـروفـة عـلـى
الـمـ�سـتـوى الـعـالـمـي.

2005

مــبادرة الـت ـم ـيــز تـح ـظـى ب ـاإطــراء
ال ـجـام ـعــات .م ـي ـثـاق الـبـحـث الـعـلـمـي
والإبــداع يــدعــم م ـوؤ�ســ�ســات ال ـب ـحــث
ال ـع ـل ـمــي غــير ال ـجــام ـع ـيــة .فـي
 2007ت ـت ـفــق الــوليــات مــع ال ـج ـهــات
الت ـحــاديــة عـلـى ع ـقــد م ـي ـثــاق
ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـعــالــي.

2008

بـعـد تـ�سـع �سـنـوات عـلـى اكـتـ�ســاف
تـاأثـيـر الـمـغـنـاطـيـ�س ـيــة الـع ـمــالقــة،
الـذي اأتــاح الن ـفــراج ال ـكـب ـيــر ن ـحــو
اأقــرا�س �س ـل ـبــة ب ــ�س ـعـات "غ ـي ـغـا"
ال ـك ـبـيــرة ،يـحــ�ســل الأل ـمـانــي بـي ـتـر
غــرون ـبـيـرغ والـفـرنـ�سـي األـبـرت فـيـرت
عـلـى جــائــزة نــوبــل في الـف ـيـزيــاء.

اخرتاع حتى و�سولها اإىل الأ�سواق ،وهي ت�سجل
�سنويا حوايل  75براءة جديدة.

و�سبع دول اآ�سيوية ودولتني اأفريقيتني ،اإ�سافة
اإىل اإ�رصائيل تن�سط املوؤ�س�سة على امل�ستوى
العاملي .حتت غطاء جمموعة ليبنيت�ص تتجمع
 93موؤ�س�سة اأبحاث م�ستقلة ،تتميز جميعها
بالتوجهات نحو الطبيعة والعلوم الهند�سية
والبيئية ،مرورا بالعلوم القت�سادية واملكانية
والجتماعية ،و�سول اإىل العلوم الإن�سانية.
وترتكز جهود  9900باحث وعامل من �ستى
الخت�سا�سات يف جمال نقل ون�رص املعارف،
وتقدميها اإىل الفاعلني يف ال�سيا�سة والقت�ساد
واإىل الراأي العام.

جمموعة هيلمهولت�س تقوم بالأبحاث العلمية
يف �ستة جمالت رئي�سية ،هي الطاقة ،والأر�ص
والبيئة ،وال�سحة ،والطريان ،والف�ساء والنقل،
والتقنيات الأ�سا�سية واملواد .حيث يركز علماء
هيلمهولت�ص على اأنظمة تتميز بالتعقيد ال�سديد.
ومن خالل ما يقرب من  40000موظف وعامل
وباحث ،يعملون يف  18مركز م�ستقل ملجموعة
هيلمهولت�ص ،بينها املركز الأملاين للطريان
والف�ساء ) ،(DLRالذي ميتلك وحده  20فرعا
يف اأملانيا ،تعترب جمموعة هيلمهولت�ص اأكرب جتمع الأبحاث الأملاين ) (DFGهو اجلهة
امل�سوؤولة عن دعم العلوم والأبحاث ،وهي اأكرب
موؤ�س�سة اأبحاث اأملانية.
موؤ�س�سة اأوروبية من هذا النوع .واإىل جانب
موؤ�ش�شة فراونهوفر مبعاهدها البالغ عددها املكتب الرئي�سي يف بون ،يوجد لدى جتمع
 72معهدا وموؤ�س�سة اأبحاث منت�رصة يف عدة  DFGمكاتب يف كل من ال�سني واليابان والهند
مواقع يف اأملانيا تعترب اأكرب موؤ�س�سة لتطوير ورو�سيا ويف اأمريكا ال�سمالية والالتينية ،وهو
التطبيقات العملية يف اأوروبا .ومن حقول يدعم م�رصوعات التعاون بني العلماء يف اأملانيا
اأبحاثها الرئي�سية البحوث يف جمالت ال�سحة وزمالئهم يف اخلارج ،وب�سكل خا�ص ،ولكن
والبيئة والنقل وال�سحن ،وكذلك الطاقة واملواد لي�ص ح�رصيا ،يف عامل الأبحاث الأوروبي.

اخلام .ومن خالل موؤ�س�سات تابعة "بنات"
ومكاتب وممثليات يف ع�رص دول اأوروبية
ودولتني يف كل من اأمريكا ال�سمالية واجلنوبية

2012

مـك ـتـب بـراءات الخ ـتـراع الأوروبـي
يـكـرم الفـيزيـائي العـامـل في هايدلبيرغ
ومـخـترع لـيـزر الـع ـيــون ،يــوزف ب ـي ـلــة،
على مجمل اإنجـازاتـه .حـيـث ن ـجـح بـيـلـة
من خـالل مـا ي ـقــرب مـن  100اخـتــراع
في تـمـهـيــد ال ـطــريــق ن ـحــو ع ـمـل ـيـات
لـيـزر الـع ـيــون الـمـعــروفــة الـيــوم.

2014

�س ـت ـي ـفــان ه ـيــل ،مــديــر م ـع ـهــد
مــاكــ�س-بــالنــك ل ـل ـك ـي ـم ـيــاء
ال ـب ـيــوف ـيــزيــائ ـيــة ي ـنــال مــع
بــاح ـث ـيــن اأمــري ـك ـي ـيــن جــائــزة
نـوبـل في ال ـكـيـمـيـاء ،لـنـجـاحـهـم
فــي تـ ـطــوي ــر الإ�سـ ـع ــاع ــات
ال ـم ـج ـهــريــة ال ـعــال ـيــة الــدقــة.

2017

تــم ت ـحــويــل ج ـم ـيــع الـم ـنــاهــج
ون ـظــم ال ـت ـخــرج ت ـقــري ـب ـ ًا اإلى
ن ـظــام الـبـكـالـوريـو�س والـمـا�س ـتـر
(مـاجـ�سـتـيــر) .ال�س ـتـث ـنـاء مــازال
يــ�سـمــل الخـتــ�سـا�س ـيــن ال ـلــذيــن
تـن ـظ ـم ـه ـمــا الــدولــة الأل ـمــان ـيــة،
وه ـمــا ال ـطــب وال ـح ـقــوق.
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مــتــشــابــكــة
ـ
عــلــوم

العوملة ت�سع م�سهد العلوم الأملاين اأمام
حتديات جديدة .املقدرة على الرتابط والت�سابك
بني العلوم واملعارف والعلماء باتت اليوم تلعب
دورا حموريا .وقد جنحت اأملانيا يف احتالل
موقع جيد �سمن هذا الإطار .حوايل ن�سف
املن�سورات العلمية يف اأملانيا يكتبها اليوم
الباحثون والعلماء بالتعاون مع زمالء اأجانب
اأو موؤ�س�سات دولية .ووفق ح�سابات تقرير "علوم
منفتحة على العامل  "2018فاإنه يعمل يف 399
موؤ�س�سة للتعليم العايل  45858اإن�سان يف
جمالت العلوم والأبحاث والفنون ،ممن يحملون
جن�سيات اأجنبية ،منهم  3184يحملون مرتبة
بروفي�سور ،وهو ما يعادل حوايل  %12من جممل
العاملني يف هذه اجلامعات .منذ  2010ارتفع
عدد العاملني الأجانب مبعدل اأكرث من الثلث.
ومن الأمور التي �ساعدت اأي�سا على هذا التطور،
الت�سهيالت اجلديدة يف اإجراءات احل�سول
على الفيزا (تاأ�سرية الدخول) بالن�سبة للعلماء
القادمني من خارج بلدان الحتاد الأوروبي.
من بني العلماء والباحثني الأجانب احلا�سلني
على دعم من اأجل اإقامة علمية يف اأملانيا تاأتي
الغالبية من اآ�سيا ومناطق املحيط الهادئ
وغرب اأوروبا :حيث ياأتي من كل من هذه
املناطق  %18من بني اإجمايل  34869خبري
اأجنبي ح�سل موؤخرا على الدعم .ويف العديد
من احلالت تقوم اجلامعات ومراكز الأبحاث
بتاأ�سي�ص مراكز خا�سة للرتحيب والإقامة
للعلماء الأجانب ،دعما لهم يف بداية فرتة
اإقامتهم يف اأملانيا على الأقل .اأي�سا الإقامة
املوؤقتة للعلماء والباحثني تعترب نوعا من

املك�سب بالن�سبة لأملانيا ،حيث اأن هوؤلء غالبا
ما يبقون ُ�رصكاء ُمهمني يف امل�ستقبل ل�سبكات
التبادل والتعاون العلمي بعد عودتهم اإىل
بلدانهم.
كثري من العلماء الأجانب جتتذبهم اإىل اأملانيا
البنية التحتية املتميزة للبحث العلمي ،وهذا
يت�سمن اأي�سا اإمكانية العمل على جتهيزات
�سخمة حديثة بع�سها فريد على امل�ستوى
العاملي .ففي جمموعة هيلمهولت�ص وحدها
يوجد ما يقرب من  50جهازا �سخما ملختلف
جمالت الأبحاث العلمية .عدد كبري من خرية
الباحثني الأجانب ياأتون اإىل اجلامعات الأملانية
م�ستفيدين من م�رصوع "بروفي�سور هومبولت"،
وهو م�رصوع جائزة البحث العلمي الذي يت�سمن
اأعلى مكافاأة مالية يف اأملانيا ،ت�سل اإىل خم�سة
ماليني يورو ،تقدمها موؤ�س�سة هومبولت.
عالوة على ذلك انطلق  14359عامل وباحث
اأملاين اإىل اخلارج ،بدعم مايل ،اعتمد ب�سكل
اأ�سا�سي على جتمع الأبحاث الأملاين )،(DFG
وبرنامج ماري كروز الأوروبي ،وب�سكل رئي�سي
على الهيئة الأملانية للتبادل الأكادميي اخلارجي
) ،(DAADحيث ح�سل حوايل ثالثة اأرباع العلماء
امل�ستفيدين من الدعم على منح من اأكرب موؤ�س�سة
لدعم تبادل الدار�سني والعلماء يف العامل.
ت�شعى اأملانيا اإىل تعميق وتعزيز م�ساريع
الـتـعـاون الـعـلـمـي الـدولـي ودفـعـهـا يف ذات
الـوقـت اإىل مـ�سـتـويـات نـوعـيـة اأرفـع .ومـن
بـيـن اأ�سـ�ص هـذا الـتـوجـه هـو ا�سـتـراتـيـجـيـة

الـبـحـث الـعـلـمـي �سـمـن فـريـق دويل من جـنـ�سـيـات مـخـتـلـفـة يـعـتـبـر مـن الأمــور العـتـيـاديـة فـي الـجـامـعـات والـمـوؤ�ســ�ســات الـعـلـمـيــة الأل ـمـان ـيــة

احلكومة الحتادية التي مت اإقرارها يف 2017
والرامية اإىل حتقيق املزيد من العاملية يف
جمالت التعليم والعلوم والأبحاث.
توجهات جديدة طموحة ل�شرتاتيجية العاملية
ا�سرتاتيجية العاملية اجلديدة هي الرد على
تعاظم العوملة والرقمنة وعلى التطور امل�ستمر
يف عامل الأبحاث يف اأوروبا ،وعلى ت�سكل مراكز
اإبداع جديدة وعاملية خارج اإطار املواقع العلمية

املعهودة القائمة .ويتمحور الهتمام حول دعم
الت�سبيك العاملي والتعاون على امل�ستوى الدويل
يف جمال التاأهيل املهني ،واإقامة ال�رصاكات مع
البلدان النامية وال�ساعدة ،اإ�سافة اإىل جهود
عابرة للبلدان يف مواجهة التحديات العاملية،
مثل حتولت املناخ وال�سحة والأمن الغذائي.
وعلى �سعيد تقوية وتر�سيخ دور اأملانيا ب�سفتها
موقعا متميزا جذابا للدرا�سة والأبحاث العلمية
على امل�ستوى العاملي يلعب تعميق وتطوير عامل
البحث الأوروبي ) (EFRدورا مهما.
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ـ
نــاشــطــة
ـ
خــارجــيــة
عــلــمــيــة
ـ
ســيــاســة
ـ
جتمع جديدة متميزة للعلوم ،يف رو�سيا وتايالند
وت�سيلي وكولومبيا :وتقوم هذه املراكز بت�سبيك
مئات العلماء العامليني وربطهم بعامل الأبحاث
الأملاين ،كما تقوم بتاأهيل اجليل اجلديد من
العلماء باأرفع امل�ستويات .اأي�سا يف مناطق
اأفريقيا الواقعة جنوب ال�سحراء الكربى ن�ساأ منذ
 2008ع�رصة مراكز تخ�س�سية جت�سد طاقات
واإمكانات جديدة للبحث العلمي ونوعية متطورة
للتاأهيل والتعليم.

ي�سكل التبادل العلمي اإحدى الدعائم الأ�سا�سية
لل�سيا�سة اخلارجية الثقافية والتعليمية ).(AKBP
ومن ال�رصكاء املهمني لوزارة اخلارجية الأملانية
يف تنفيذ هذه ال�سيا�سات الهيئة الأملانية
للتبادل الأكادميي اخلارجي ) (DAADوموؤ�س�سة
األك�سندر فون هومبولت ومعهد الآثار الأملاين
) (DAIواملوؤ�س�سات التابعة لالأحزاب ال�سيا�سية
التي تن�سط على امل�ستوى الدويل .مبادرة �سيا�سة
العلوم اخلارجية جنحت منذ  2009يف التو�سع
يف بناء اأدوات وو�سائل جمدية ،من خالل
تــعـاون اأكــاديـمـي مـع مـنـاطــق
اإجراءات جديدة.
وهكذا تقوم خم�شة مراكز اأملانية يف اأنحاء
العامل ،بالعمل على دعم التبادل والتعاون
العلمي مع اأملانيا ،وهي حتمل ا�سم دور العلم
والإبـداع الألـمـانــيــة ) ،(DWIHوهي مـتــواجـدة
يف مو�سكو ونيودلهي ونيويورك و�سان باولو
وطوكيو .بالإ�سافة اإىل ذلك مت منذ العام
 ،2009وعرب هيئة  DAADدعم اأربعة مراكز
رقــم

 183،5مليون

يــورو ،بـل ـغــت مـ�سـاه ـمـة وزارة الـخــارجـيــة
الألـمـان ـيـة في مــوازنــة الـهـي ـئــة الألـمــان ـيــة
لـل ـتـبـادل الأكـاديـمـي الـخـارجـي  DAADفي عــام
 .2017وبـنــ�س ـبــة  %34،8ت ـع ـت ـبــر هــذه هـي
الـمــ�ســاه ـمـة الأك ـبــر .في الـم ـقـابــل يـتـم ت ـنـفـيـذ
مـخ ـت ـلــف الـمــ�ســروعــات والـبــرامـج �سـمـن
اإطــار �س ـيــا�ســة الـثـقـافــة والـتـعـليـم الـخـارجـيـة.

الـنــزاعـات والأزمــات

اأحد الهموم الرئي�سية ل�سيا�سة الثقافة والتعليم
اخلارجية هو اإتاحة فر�ص التعليم والبحث
العلمي ،وبالتايل خلق اآفاق علمية واأكادميية يف
الأزمنة واملناطق التي تعاين الأزمات ،وكذلك
يف البلدان التي متر مبراحل التحول والتغيري.
هذه الن�ساطات املعقدة ترتبط غالبا بالأمل
يف اأن يتمكن التعاون يف جمالت الأبحاث
والتعليم اجلامعي من خلق تربة خ�سبة للتفاهم
ال�سيا�سي ،وتقود بالتايل اإىل جتنب الأزمات اأو
تخفيف حدتها.

تـقـوية حـريـة الـعـلـوم
من اآثـار الأزمـات وال�سـراعـات العـديـدة التي
ظــهـرت يف ال�سنـوات الأخـيـرة انـعـدام فـر�ص
التـعـليم والتاأهـيل جليل ال�سباب .وكذلك اأي�سا
ت�سـييق الـخـنـاق عـلى حـريـة الـعـلـوم والـعـمـل
العـلمـي .وكـرد فـعل تقـوم وزارة اخلـارجية

وزيــر ال ـخــارج ـيــة مــا�س (فـي الــو�ســط) مــع األــوم ـنــي بــرنــامــج ه ـي ـئــة " DAADك ــوادر اإدارية مــن اأجــل �س ــوريــة"

الألـمـانـية بتـمـويل مـبـادرة فـيلـيب �سـفارتـ�ص،
لـمـوؤ�سـ�سة األـكـ�سـنـدر فـون هـومـبـولـت ،الـتي
تـتـيـح للـبـاحـثـيـن الـمـهـددين والـمـقـهـورين
فـر�سـة العـمل يف األـمانيا .كـذلك قـامـت هـيـئـة
 DAADيف  ،2014بـالـتـعـاون مـع وزارة
الـخـارجـيـة الألـمانـية باإطـالق بـرنامج "كـوادر
اإداريـة مـن اأجـل �سـورية" ،والـذي مت من خـاللـه
مـنح  221مـنـحـة درا�سـيـة لـ�سوريـني حـ�سـروا اإىل
األـمانيا ومتكنوا من اإمتام الدرا�سة واحل�سول على
�سـهـادات التـخـرج .بـالإ�سـافـة اإلـى ذلـك تـدعـم
وزارة الـخـارجـيـة بـرامـج الـمـنـح الـدرا�سـيـة
فـي الـمـوقـع ،مـن اأجـل الـالجـئـيـن فـي الـبـلـدان
الـمـ�سـتـقـبـلـة لـهـم .وهـنـا يـمـكـن بـ�سـكـل
خـا�ص ذكـر مـبـادرة الـالجـئـيـن الألـمـانـيـة
)(DAFI
الأكـاديـمـية ،األـبـرت اآيـنـ�سـتـايـن
التي تـنـفـذها وزارة الـخـارجـيـة الألـمـانـيـة
بـالـتـعـاون مـع وكـالـة الأمـم الـمـتـحـدة لـغـوث
الالجـئـيـن ) .(UNHCRهـذا بالإ�سـافـة اإلـى مـنـح
اإ�سـافــيـة فـي الـمـوقـع تــقــدمها هــيـئـة .DAAD

بـهـذا تـخـلـق مـوؤ�سـ�سـات الـتـعـلـيـم والـعـلـوم
الألـمـانـيـة الآمـال ،وتبـقـي املـجـال مفتوحا
حيث تكون �رصوط التعليم اجلامعي والبحث
العلمي �سعبة.
بالإ�شافة اإىل ذلك قدمت هيئة  DAADبالتعاون
مع الوزارة الحتادية للتعليم والبحث العلمي
برامج "اإنتغرا – اندماج الالجئني يف التخ�س�ص
الدرا�سي" ،و"اأهال و�سهال – طالب ين�سطون من
اأجل الالجئني".
منذ  2011تقيم اأملانيا مع العديد من البلدان
العربية عالقات �رصاكة من اأجل التغيري ودعم
تطلعات اجلامعات العربية اإىل الإ�سالح
والتجديد عرب م�رصوعات تعاون مع اجلامعات
الأملانية .كما تتمتع برامج "الإدارة الر�سيدة"
ب�سكل خا�ص باأهمية كبرية ،حيث تتوجه اإىل
قوى الريادة والقيادة امل�ستقبلية يف مناطق
الأزمات يف �ستى اأنحاء العامل.


111 | 110

ال ـت ـع ـل ـيــم و ال ـم ـعــرفة
�ســفــيـنــة الأبـحــاث ز�نــة "�ســمــ�س"
"زونــة" هـي اأحــدث �سـفـيـنــة فـي اأ�سـطــول الأب ـحــاث الألـمــانــي ،وهي تــرابــ�س
م ـنــذ اأواخــر  2014بــ�س ـكــل رئ ـيــ�ســي فـي الـم ـح ـيــط ال ـهــادئ والـم ـح ـيــط
الـه ـنــدي وتـ�س ـت ـكــ�ســف اأع ـمــاق الـم ـح ـي ـطــات .ت ـع ـت ـبــر �س ـف ـي ـنــة ال ـت ـق ـن ـيــة
ال ـعــال ـيــة هــذه ،الأحــدث مــن نــوع ـهــا فـي ال ـعــالــم.
طــابـق الـمــقـ�سـ�رات
 33مـقـ�ســورة لـلـطـاقـم

طـابــق الــعــمــل
 8مـخـابـر عـلى مـ�سـاحة  600م

2

الـطـابـق الـجـمـاعـي
مـع �سـالــة
ومـكـتـبـة

طـابـق الـمـ�سـتـ�دعات
مـع  20م ـقـ�ســورة
ل ـل ـع ـل ـمــاء

 116مـتــر
الــطــ�ل:
 12،5ع ـقــدة
الــ�ســرعــة:
مدة البقاء فـي الـبحر (الق�س�ى) 52 :يومـا
� 40س ـخــ�س
الــطــاقــم (الأقــ�ســى):
مـنـاطـق الـعمـل :الـمـحـيـطـني الـهـنـدي والهادئ

عــربــة تــحـت الـمــاء
ي ـم ـكــن ال ـت ـح ـكــم ب ـهــا عـن
ب ـعــد وم ـج ـهــزة ب ـعــدة اأذرع
وب ـكــام ـيــرا ف ـيــديــو.

399

م ـع ـهــد عــالــي
وجــام ـعــة

2,8

ملي�ن
طــالــب فـي م ـوؤ�ســ�ســات
ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـعــالــي

دارة رفــع الــمــيــاه
ي ـج ـمــع ال ـج ـهــاز ع ـي ـنــات
مـن ال ـمــاء وي ـق ـيــ�س درجــة
ال ـحــرارة وال ـع ـمــق.

92,2

مليار ي�ر�
ن ـف ـقــات ال ـب ـحــث
وال ـت ـطــويــر

جــهــاز „”Multicorer
ي ـمـك ـنـه ج ـ ـمــع الـع ــديــد مـن
ال ـع ـيـنــات الــ�س ـغ ـيــرة فـي ذات
الــوقــت مـن قــاع ال ـب ـحــر.

586030
بــاحــث
وبــاح ـثــة

بـانـورامـا

الـبـحـث الـعـلـمـي فـي ظـل أقـسـى الـظـروف
مــ�ســبــار ر�زيــتــا
عــ�ســرة اأعــوام
ا�ستـغــرق مـ�س ـبــار
روزي ـتــا ل ـكــي يــ�سـع
فـيــال عـلـى الـمــذنــب
تــ�ســوريــومــوف-
غيــرايـ�س ـيـمـن ـكـو.

مـ�سـبـار الـهـبـ�ط فـيـال

 6رافــعــات
 9رافعات دائرية

مـ�سـبـار الـهـبـ�ط فـيـال
فـيـال يـنـزل الـجـهــاز
اأول بـكــل ع ـنــايــة عـلـى
�س ـطــح الـمــذنــب

مــهــمــة ر�زيــتـا
م ـه ـمــة وكــالــة الـفــ�سـاء الأوروب ـيــة  ESAتـبـحــث
فـي ت ــاريــخ نــ�ســوء م ـج ـمـوع ـت ـنـا الـ�س ـمــ�س ـيــة.
مـركــز � DLRســارك ب ــدور كـبـيـر فـي ب ـنــاء وحــدة
ال ـه ـبــوط الأر�سـي "ف ـيــال" وي ـقــوم ب ـتــ�س ـغ ـيــل مــركــز
ال ـت ـح ـكــم ل ـم ـه ـمــة ال ـه ـبــوط ع ـلــى ال ـمــذنــب،
ال ـتــي لــم ي ـجــروؤ ع ـل ـي ـهــا اأحــد ب ـعــد.
الــ�زن:
الأبــعــاد:
الـهـبـ�ط:

 100كغ
 0،80 x 1 x 1مرت
 21ت�سرين الثاين/نوفمرب 2014

مــحــطــة نــ�يــمــايــر 3
فـي الـجـلـيـد الأزيل فـي الـقـطــب الـجـنـوبي يـقـوم مـعـهـد األـفـريـد فـاغـنـر
بـتـ�سـغـيـل مـحـطـة الأبـحـاث "حمـطــة نـويـمـايـر  "3الـتـي يـعـيـ�س ويـعـمـل
فـيـهـا فـريـق الـعـلـمـاء بـاأكـمـلـه .وهي مـثـبـتـة عـلـى ركـائـز تـرتـفـع (تـنـمـو)
مـع ارتـفـاع �سـمـاكـة طـبـقـة الـثـلـج.
الــكــتــلــة:
الأبــعــاد:
الـم�ساحة الـم�ستخدمة:
الـمـخـتـربات �الـمكـاتــب:
الإقــامــة:

81

م ـع ـهــد مــاكــ�س-بــالنــك
فـي �سـتــى اأنـحــاء ال ـعــالــم

72

م ـع ـهــد
فــراون ـهــوفــر

93

م ـوؤ�ســ�ســة اأب ـحــاث �س ـمــن
م ـج ـمــوعــة لي ـب ـن ـي ـتــ�س

 2300طـن
 24 x 68مرت
 4890م 2على اأربـعـة طـوابق
 12غـرفـة
 15غــرفــة� 40 ،ســريــر

18

مــركــز اأب ـحــاث �س ـمــن
م ـج ـمــوعــة ه ـي ـل ـم ـهــول ـتــ�س
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مـوضـوع

نــظــام مــدرســي جــذاب
تقع م�سوؤولية نظام التعليم املدر�سي يف اأملانيا �سمن
دائرة م�سوؤوليات الوليات الحتادية ال�ستة ع�رص .لهذا
ال�سبب توجد بع�ص الفوارق يف اأنظمة وخطط التعليم
املدر�سي ويف اأ�سكال واأ�سناف املدار�ص .املوؤمتر الدائم
لوزراء الثقافة يف الوليات الحتادية ) (KMKي�سمن
التن�سيق والتوافق اأو التعادل بني املناهج التعليمية
وال�سهادات املدر�سية .يف العام الدرا�سي2017/2016
بلغ عدد تالميذ املدار�ص يف اأملانيا حوايل  11مليون
تلميذ وتلميذة ،كانوا يتعلمون يف  42322مدر�سة
وم َد ّر�سة.
عامة ومهنية ،يعمل فيها ُ 798180م َد ّر�ص ُ
بالإ�سافة اإىل ذلك يتعلم حوايل  990402تلميذ يف
 5836مدر�سة خا�سة بني عامة ومهنية .وب�سكل عام
يخ�سع الأطفال يف اأملانيا للتعليم الإلزامي من �سن

عـالـمـيـة
درا�ســة بــيــزا PISA
الــدرا�ســة الـم ـقــارنــة الــدولـيــة ال ـخــا�ســة
الـتـي ُن�س ـِ َرت بــدايــة  2018والـتـي تـحـمــل
ا�ســم الـبــرامــج الــدولــي لـت ـقـيـيــم الـط ـل ـبــة
) (PISAلـمـن ـظ ـمــة  ،OECDبـي ـنـت اأن فــوارق
الأداء مــازالــت ك ـب ـيــرة ب ـيـن الـتــالم ـيــذ
ال ـم ـن ـت ـم ـيــن اإلـى ط ـ ـب ـقــات اج ـت ـمــاع ـيــة
ج ـيــدة وال ـتـالمـيـذ ال ـمـن ـتـم ـيـن اإلـى ط ـبـقـات
اج ـت ـمــاع ـيــة �سـع ـي ـفـة فـي األـمـانـيـا ،وكـذلـك
ت ـاأكــد ال ـتــرابــط الإحــ�ســائـي ب ـيــن الأداء
والن ـت ـمـاء الج ـتـمـاعـي .اإل اأن ات ـجـاهـات
ال ـت ـطــور اإي ـجــابـيــة :ف ـقــد
ت ـحـ�ســن تـكـاف ـوؤ الـفـر�س فـي
األـمـان ـيـا بــ�سـكـل مـلـحـوظ.
 oecd.org/pisa

ال�ساد�سة وملدة ت�سع �سنوات .ويف ذات الوقت يتمتع
دعم التاأهيل املبكر قبل دخول �سن املدر�سة وترابطه
مع املدار�ص البتدائية باأهمية كبرية يف ال�سيا�سة
التعليمية .وقد بلغ عدد املدار�ص التي ت�ستقبل التالميذ
طوال النهار حتى الآن  20000مدر�سة .ومن خالل
التعلم يف هذه املدار�ص ميكن اأن تفتح اآفاق تكافوؤ
الفر�ص ،وخا�سة لالأطفال من طبقات وعائالت ل
تتمتعمب�ستوياتعلميةوثقافيةعالية.
املدار�س احلكومية العامة جمانية ب�سكل عام .وينق�سم
النظام املدر�سي اإىل ثالث مراحل :املرحلة البتدائية
املرحلتان الثانويتان  1و  .2ب�سكل عام يزور جميع
الأطفال معا املدر�سة البتدائية ،وهي ت�ستمر من ال�سف
الأول حتى ال�سف الرابع (يف برلني وبراندنبورغ :الأول
حتى ال�ساد�ص) .بعد ذلك يوجد ثالث اأنواع خمتلفة من
املدار�ص ملتابعة املرحلة املدر�سية :املدر�سة الرئي�سية
„( ”Hauptschuleمن ال�سف اخلام�ص حتى التا�سع
اأو العا�رص) ،واملدر�سة الإعدادية „( ”Realschuleمن
ال�سف اخلام�ص حتى العا�رص ،يح�سل التلميذ بعدها
على ال�سهادة الإعدادية) ،واملدر�سة الثانوية العامة
„( ”Gymnasiumمن ال�سف اخلام�ص حتى الثاين
ع�رص اأو الثالث ع�رص ،يح�سل التلميذ يف نهايتها على
�سهادة الدرا�سة الثانوية العامة/بكالوريا) .وميكن
اأن تكون هذه النماذج الثالث املختلفة يف مدار�ص
م�ستقلة اأو يف مدر�سة ت�سم نوعني ،كما هي احلال
يف املدار�ص ال�ساملة „ ،”Gesamtschuleاأو حتى
ثالثة اأنواع ،مما ي�سهل بالتايل التنقل بني منوذج
واآخر من املدار�ص .وتختلف ت�سميات هذه الأنواع
الثالثة من املدار�ص بني الـوليات الـمختلفة ،اأما
املدر�سة الثانوية العامة „ ”Gymnasiumفلها ذات
ال�سم يف كل الوليات .يف  2017ح�سل 440000

حــوايل  9م ـل ـيــون ت ـل ـم ـيــذ وت ـل ـم ـيـذة ي ـت ـع ـل ـمــون فـي ال ـمــدار�س ال ـعــامــة

تلميذ على �سهادة الدرا�سة الثانوية العامة اأو املهنية.
وبالن�سبة للتالميذ الذي يحتاجون اإىل دعم تربوي
خا�ص يوجد مدار�ص متخ�س�سة لذوي الحتياجات
اخلا�سة اأو مدار�ص "الدعم وامل�ساعدة" .ولكن التعلم
امل�سرتك لالأطفال يجب اأن يكون موحدا واأن يكون هو
القاعدة العامة� ،سواء كان هوؤلء ال�سغار يعانون من
اأية اإعاقة اأو ل يعانون ،وذلك مبا يتوافق مع معاهدة
حقوق املعوقني .يبلغ عدد املدار�ص الأملانية يف
اخلارج  140مدر�سة ،موزعة بني  72بلدا ،وهي جت�سد
التعليم املتميز .حوايل  22000تلميذ اأملاين و60000

تلميذ غري اأملاين يجل�سون هنا معا على مقاعد الدرا�سة.
غالبا ما تكون هذه املدار�ص خا�سة ،اإل اأنها حتظى
بدعم مايل ودعم باملدر�سني من الدائرة املركزية
للتعليم املدر�سي يف اخلارج ) .(ZfAمنذ  2008تعمل
مبادرة "املدار�ص� :رصكاء امل�ستقبل" ) (PASCHالتي
اأطلقتها وزارة اخلارجية الأملانية الحتادية مع
دائرة  ZfAومعهد غوتة على اإن�ساء �سبكة كبرية من
متعلمي اللغة الأملانية .وجتمع هذه ال�سبكة بني حوايل
 2000مدر�سة يف �ستى اأنحاء العامل ،ت�سم ما يزيد عن
 500000تلميذ وتلميذة يتعلمون اللغة الأملانية .
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مــجــتــمــع

تـنـوع غـنـي تـنـظـيـم الـهـجـرة أسـالـيـب مـعـيـشـة مـتـنـوعـة مـجـتـمـع مـدنـي نـاشـط
دولـة اجـتـمـاعـيـة قـويـة حـريـة الـمـعـتـقـدات الـديـنـيـة










بـاخـتـصـار

الـــتـــنـــوع الـــغـــنـــي
مع حو�يل  82,6مليون ن�سمة تعترب �أملانيا
�أكرب دولة يف �لحتاد � لأوروبي من حيث عدد
�ل�سكان� .لبلد �حلديث �ملنفتح على �لعامل,
تطور � لآن ليغدو �أحد �أهم �لبلد�ن �مل�ستقبلة
للمهاجرين .ويعي�ش يف �أملانيا �ليوم حو�يل
 18,6مليون �إن�سان من �أ�سول �أجنبية .كما
باتت �أملانيا تعترب من �لبلد�ن � لأكرث ت�ساهال
يف قو�نني �لهجرة .وح�سب در��سة ملنظمة
�لتعاون �لقت�سادي و�لتنمية  OECDمن �لعام تاأثر املجتمع ا لأملاين بالتعددية يف �أ�ساليب
 ,2017فاإن �أملانيا باتت بلد �لهجرة � لأكرث �ملعي�سة و�لتنوع �لثقايف و�لعرقي .وت�ساهم
�سعبية على � لإطالق ,بعد �لوليات �ملتحدة.
�أ�ساليب �ملعي�سة �جلديدة ووقائع �حلياة
�ملتغرية يف �لتاأثري يف �حلياة �ليومية
تـتـمـتـع غـالـبـيـة الـنـا�س يف �ألـمـانـيـا بر وؤية �لجتماعية� .ملهاجرون ُيغنون �لبالد,
عاملية وم�ستوى عال من �ملعي�سة ,كما تتميز
وي َنحونها �آفاقا وروؤى وخرب�ت جديدة.
َ
بف�ساء و��سع من �حلرية و�لتفرد يف �ختيار ويو�جه �ملجتمع بانفتاحه وتعدديته �أ�ساليب
وت�سميم �سكل حياتها .موؤ�رش �لتطور �لب�رشي �حلياة �لبديلة و�مليول �جلن�سية �ملختلفة بكل
لالأمم �ملتحدة لعام  2016و�سع �أملانيا يف ترحاب وت�سامح وقبول� .مل�ساو�ة بني �لرجل
�ملرتبة �لر�بعة من بني  188بلد� .ويف موؤ�رش و�ملر �أة يف تطور م�ستمر ,وتوزيع �لأدو�ر
�لعالمات �لتجارية �لوطنية � ,2017لذي �لتقليدي تعر�ش للكثري من �خلروقات .كما �أن

يت�سمن ��ستطالعا دوليا حول �سورة  50دولة
على �مل�ستوى �لعاملي� ,حتلت �أملانيا �ملرتبة
� لأوىل ,ب�سبب �لقيم �جليدة �لتي حققتها يف
م�ستوى �ملعي�سة و�لعد�لة �لجتماعية .وتقوم
�أملانيا على �أ�سا�ش مبد�أ �لدولة �لجتماعية,
�لتي ترى يف �سمان معي�سة جميع �أبنائها
�أولوية مطلقة.

فـيـديـو

AR-APP

�لـمجتمع فـي �ألـمانـيا :مقطع فيديو حول �لـمو�صوع
 tued.net/ar/vid6

مـ�صـتـوى مـعـيـ�صـة مـرتـفـع وحـريـة فـرديـة ،هي �لـ�صـفـات �لـبـارزة فـي نـوعـيـة �لـحـيـاة فـي �ألـمـانـيـا
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م�ساهمة �لنا�ش �ملعوقني وذوي �لحتياجات
�خلا�سة يف �حلياة �لجتماعية يف تز�يد
م�ستمر .
ل يكاد يوجد تَغي يكن �أن يوؤثر على م�ستقبل
�أملانيا ,مثل �لتحول �ل�سكاين (�لديغر�يف):
معدل �لولد�ت �رتفع موؤخر� ب�سكل طفيف,
�إل �أنه ماز�ل منخف�سا باملقارنة ,حيث ي�سل
�إىل  1,5طفل لكل �سيدة .يف ذ�ت �لوقت يرتفع
متو�سط � لأعمار با�ستمر�ر .حتى � 2060سوف
يرت�جع عدد �سكان �أملانيا ,ح�سب �سدة موجات
�لهجرة ,لي�سل �إىل حو�يل  67,6مليون ن�سمة,
وذلك ح�سب مكتب � لإح�ساء �لحتادي .ناهيك
عن �أن زيادة ن�سبة �مل�سنني �سوف ت�سع نظام
�ل�سمان �لجتماعي �أمام حتديات كبرية.
التحول الجتماعي والقت�صادي خالل �ل�سنو�ت
�لأخرية يف �أملانيا قاد �إىل بروز خماطر
�جتماعية جديدة ,و�إىل ما ي�سبه تق�سيم �ملجتمع
ح�سب �مل�ستويات �لقت�سادية و�ملادية� .سحيح
�أن عدد �لعاطلني عن �لعمل كان يف  2017عند

�ل ـت ـحــول �لــ�ص ـكــانــي يــ�صــع �ل ـبــالد �أمــام ت ـحــديــات ك ـب ـيــرة

معدل منخف�ش مل ي�سله منذ  ,1991وو�سل
و�سطيا �إىل  2,5مليون� :إل �أن خم�ش �لأملان
تقريبا ُم َع ّر�ش ملو�جهة تهديد �لوقوع �سحية
�لفقر و�لفاقة ,وخا�سة جيل �ل�سباب و�مل َُر ّبني
�لوحيدين (�أحد �لو�لدين) .ناهيك عن �لفو�رق
�لتي ماز�لت قائمة بني �ل�رشق و�لغرب.


الشبكة
األــمــانــيــا االإ�ســافــة

�ص ـب ـكــة م ـت ـعــددة �ل ـم ـجــاالت وم ـبــادرة
مـن �أجــل �ل ـج ـم ـهــورية �ل ـت ـعــدديــة
 deutsch-plus.de

الــنــجــاح الــمــهــنــي فـي األــمــانــيــا

بــو�بــة تــرح ـيــب م ـت ـعــددة �ل ـل ـغــات الأ�ص ـحــاب
�ل ـم ـوؤهــالت مـن كــافــة �أن ـحــاء �ل ـعــالــم
 make-it-in-germany.com

تــقــارير الــتــطــور الــبــ�ســري

مــا هــو مــوقــع �أل ـمــان ـيــا بــال ـم ـقــارنــة
�لــدول ـيــة؟
 hdr.undp.org

بـاخـتـصـار

الــفــاعــلــون والــوسـائــل
الـمـكـتـب االتـحـادي لـلـهـجـرة والـلـجـوء
ي ـقــدم �ل ـم ـك ـتــب �الت ـحــادي كــافــة �ل ـم ـع ـلــومات �ل ـم ـت ـع ـل ـقــة
بــاالإقــامــة فـي �ألـمــان ـيــا وهــو �ل ـمــ�ص ـوؤول عــن �ت ـخــاذ �ل ـقــر�ر
ب ـخــ�صــو�ص ط ـل ـبــات �ل ـل ـجــوء.
 bamf.de

مــوؤتــمــر االإ�ســالم االألـمــانــي
مــع �ن ـطــالق م ـوؤت ـمــر �الإ�صــالم �الأل ـمــانــي ) (DIKي ـقــوم
م ـنــذ  2006حــو�ر طويــل �ل ـمــدى بــني �لــدولــة �الأل ـمــان ـيــة
و�ل ـمــ�ص ـل ـمــني �لــذيــن يع ـيــ�صــون فــي �أل ـمــان ـيــا.
 deutsche-islam-konferenz.de

خــطــة الــعــمــل الــوطــنــي لــالنــدمــاج
تــريــد �أل ـمــان ـيــا �أن ت ـكــون �أمة �النــدمــاج ،ل ـهــذ� �ل�صبب
ت�ص ـكــل هــذه �ل ـمــ�ص ـاألــة م ـنــذ عــام � 2005أحــد �أهــم
مــو�صــوعــات ع ـمــل �ل ـح ـكــومــة �الأل ـمــان ـيــة �الت ـحــاديــة.
وت ـن ـع ـقــد "ق ـمــة �النــدمــاج" مــرة فــي كــل عــام.
 bundesregierung.de

مــعــاهــد ا�ســتــطــالع الــراأي
�ل ـعــديــد من م ـعــاهــد ��صت ـطــالع �لر�أي �ل ـعــري ـقــة ت ـقــوم
بــان ـت ـظــام ب ـت ـن ـظ ـيــم ��ص ـت ـطــالعــات ر�أي �الأل ـمــان وت ـنــ�صــر
ن ـتــائــج ��ص ـت ـطــالعــاتــها و��صت ـقــر�ء�تــها فــي �أيــام �الن ـت ـخــابــات.
ومن �أ�ص ـهــر فــرق �لع ـمــل هو فــريــق �ل ـب ـحــث فــي �الن ـت ـخــابــات،
وفــور�صــا  ،FORSAو�صــركــة �أب ـحــاث �الت ـجــاهــات و�الن ـت ـخــابــات
 ،Infratest DIMAPوم ـع ـهــد ��ص ـت ـطــالعــات �لــر�أي �أل ـنــ�ص ـبــاخ.
هــيــئــة الــعــمــل الــتــطــوعــي االتــحــاديــة
ت ـتــوجــه �ل ـعــرو�ص �إىل �لــرجال و�ل ـنــ�صــاء �لــذيــن يــريــدون
�ل ـع ـمــل من �أجــل �ل ـم ـن ـف ـعــة �ل ـعــامــة� ،صــو�ء فــي �ل ـم ـجــاالت
�الج ـت ـمــاع ـيــة �أو �ل ـب ـي ـئ ـيــة �أو �لث ـقــافــية �أو �لــريــا�صــة� ،أو

م ـجــاالت �النــدمــاج �أو �لــوقــايــة �ل ـمــدن ـيــة من �ل ـكــو�رث.
 bundesfreiwilligendienst.de

وكــالــة الــعــمــل االتــحــاديــة
وكــالــة �ل ـع ـمــل �ل ـقــوم ـيــة هي �ل ـمــ�ص ـوؤولــة عن �لــو�صــاطــة فــي
�ل ـب ـحــث عــن ع ـمــل وعــن دعــم هــذه �لــو�صــاطــة� ،إ�صــافــة �إىل
ت ـقــديــم �ل ـت ـعــويــ�صــات �ل ـمــال ـيــة.
 arbeitsagentur.de

الــمــوؤ�ســ�ســات ذات الــمــنــفــعــة الــعــامــة
ت ـن ـت ـمــي �أل ـمــان ـيــا ل ـلــدول ذ�ت �ل ـك ـثــافــة �الأك ـبــر فــي عــدد
�ل ـم ـوؤ�صــ�صــات �ل ـخ ـيــريــة وذ�ت �ل ـم ـن ـف ـعــة �ل ـعــامة فــي �أوروبــا.
وفــي �ل ـم ـتــو�صــط ع ـلــى �ل ـمــ�ص ـتــوى �الت ـحــادي ،ف ـاإن حــ�صــة كــل
 100000نــ�ص ـمــة تــ�صــل �إلــى  26،5م ـوؤ�صــ�صــة خ ـيــريــة� .أ�ص ـهــرهــا
م ـوؤ�صــ�صــة �خ ـت ـبــار �ل ـمــو�د � ،Warentestلــتي ت ـع ـمــل ب ـت ـفــويــ�ص
من �لــدولــة ع ـلــى م ـقــارنــة �ل ـم ـن ـت ـجــات �ل ـم ـخ ـت ـل ـفــة.
 stiftungen.org

إضافة رقـمية D I G I T A L P L U S

ل ـمــزيــد مـن �لـم ـع ـلــومــات حــول م ـخ ـت ـلــف
�ل ـمــو�صــوعــات ذ�ت �لــ�ص ـلــة ،ورو�بــط ذ�ت
ت ـع ـل ـي ـقــات ،ومــ�صــاه ـمــات ،ووثــائـ ـق ـيــات،
وخـطـابــات ،عــالوة عـلى مـ ـع ـلـومات �إ�صـاف ـيـة
حــول ك ـل ـمـات �ل ـبـحـث ،م ـثــل �ل ـت ـحـول �لــ�صـكـانـي� ،لــ�ص ـمـان �الج ـت ـمـاعــي،
ع ـقــد �الأج ـيــال� ،ل ـمــ�صــاو�ة ،مــ�ص ـتــوى �ل ـم ـع ـيــ�صــة
 tued.net/ar/dig6
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مـوضـوع

تــنــظــيــم الــهــجــرة
حتولت �أملانيا �إىل �أحد بلد�ن �لهجرة �لأكرث �سعبية
يف �لعامل ,وي�سكل �لندماج مو�سوعا هاما يف
�لبالد 18,6 .مليون �إن�سان من �أ�سول �أجنبية
يعي�سون �ليوم يف �أملانيا� .أ�سبحت �أملانيا من
�أكرث بلد�ن �لعامل �ملرغوبة لدى �ملهاجرين.
منظمة �لتعاون �لقت�سادي و�لتنمية )(OECD
�عتربت �أملانيا يف �لعام  2017ثاين بلد يف
�لعامل من حيث �إقبال �ملهاجرين ,بعد �لوليات
�ملتحدة .ل يوجد بلد �آخر من بلد�ن منظمة OECD
�رتفعت فيه معدلت �لهجرة خالل �ل�سنو�ت
�ملا�سية كما �رتفعت يف �أملانيا .ففي 2015
بـلـغ عـدد �لأجـانب �لـذين دخـلـو� �لـبـالد بـغـيـة
�لـعـيـ�ش فـيـهـا مـلـيـونـي �إنـ�سـان ,وهـو رقـم
لـم يـ�سـبـق لـه مـثـيـل .جـاء كـثـيـر مـن �لـنـا�ش
بـحـثـا عن �لأمـان و�لـحـمـايـة :بـ�سـكـل رئي�سي
كـانـت �لـحـروب و�لأزمات هي دو�فـع �لـهـجـرة,
كـمـا يف حـال �سـوريـة و�لـعـر�ق عـلـى �سـبـيـل
�لـمـثـال ,حيث ترك �لنا�ش �أوطانهم بحثا عن
�حلماية و�لأمان .يف � 2016سجلت �أملانيا 1,7
ملـيـون مـهـاجـر ,ومنذ ذلك �حلني ترت�جع �لأعد�د.
شـكـل بـيـانـي

الــ�س ـكــان حــ�ســب االأ�سـول االأج ـن ـب ـيــة في 2016

10

مــلـيـون

�أج ـن ـبــي

9,6

63,8

مـلـيـون

مـلـيـون

�صـخــ�ص من �أ�صــول
�أج ـن ـب ـيــة ي ـح ـم ـلــون
جــو�ز�ت �ص ـفــر
�أل ـمــان ـيــة

�ألـمـانـي
بــدون �أ�صــول
�أج ـن ـب ـيــة

�ل ـمــ�صــدر :مـكـتـب �الإحـ�صـاء �التـحــادي

مــجـتـمـع الـهــجــرة الـوافــدة الـحـديــث
�ألمانـيـا هي �لـبـلـد �لـثـاني في �لـعـالم مـن حـيــث
�لـم ـهــاجـريــن ،بـعــد �لــواليــات �لـم ـت ـحــدة:
فـي  2016كـان ما مـجـمـوعه  %18،6من �صـكـان
�ألمانيا من ذوي �الأ�صـول �الأجـنـبـيـة .ويع ـيــ�ص في
�أل ـمــان ـيــا ما بـيــن �أرب ـعــة �إلى خـمـ�صــة مــالي ـيــن
مـ�صـلـم ،نـ�صـفـهــم تـقـري ـبـا يـنـ�ص ـبـون الأنـفـ�صـهـم
�أنـهـم مـ�صـلـمـون ملـتـزمون ومـتــدي ـنــون ،وهـو ما
يعــادل ن�ص ـبـة  %2،6من مجمل �لــ�ص ـكــان.

وتعمل احلكومة الأملانية �لحتادية من �أجل
حماربة �أ�سباب �للجوء و�لهجرة غري �ل�رشعية,
�إ�سافة �إىل حماولت �لتنظيم �لفعال و�سبط
حركات �لهجرة .وهذ� ي�ستمل �أي�سا عودة �لنا�ش
�لذين ل يتمتعون بفر�ش �حل�سول على �إقامة
يف �أملانيا ,ودعم �إعادة �ندماج �لعائدين يف
بلد�نهم �لأم .وب�سكل �إجمايل فقد كان يعي�ش يف
�أملانيا خالل  2016حو�يل  10ماليني �إن�سان
يحملون جو�ز�ت �سفر �أجنبية 18,6 .مليون
�إن�سان يتحدرون من �أ�سول �أجنبية .وهذ� �لرقم
ي�ستمل على �ملهاجرين �لو�فدين ,و�لأجانب
�ملولودين يف �أملانيا ,و�لأ�سخا�ش �ملتحدرين
من �أحد �أبوين �أجنبي �أو مهاجر .وهذه �ملجموعة
تعادل حو�يل  %22من �إجمايل �ل�سكان9,6 .
مليون �إن�سان من �أ�سول �أجنبية كانو� يحملون
جو�ز�ت �سفر �أملانية %42 .منهم يحملون
�جلن�سية �لأملانية منذ �لولدة� %33 .آخرون
يعتربون قادمون (متاأخرون) �إىل �أملانيا ,بينما
مت جتني�ش � %25آخرين .وقد �سهد �لعام 2016
منح �لـجـنـ�سـيـة ملا يقرب من � 110400أجنبي.

ي ـع ـيــ�ص فـي �أل ـمــان ـيــا  18،6م ـل ـيــون �إنــ�صــان مــن �أ�صــول �أج ـن ـب ـيــة

�سافي ن�ساط الهجرة ح�سب المنطقة 2015

%36,2

�ل ـمــ�صــدر :مـكـتـب �الإحـ�صـاء �التـحــاديfowid 2013/

�آ�ص ـيــا

بـدون ديـن

�الت ـحــاد �الأوروبــي

%28,5

�أفـريـقـيـا

%3,9

غـيـرهـا

�أمــريـكــا�� ،صـتـر�لـيـا� ،أوقـيـانـو�ص ـيــا
0

االن ـت ـمــاءات الــدي ـن ـيــة في األ ـمــان ـيــا

250000

500000

%4,9

مـ�ص ـل ـمــون

كـن ـيــ�صــة �لــروم
�ل ـكــاثــول ـيــك
%26,5
كـنـيـ�صـة بـروت�صـتانتـية
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ي�ساهم �ملهاجرون ب�سكل فعال يف �حلياة
و�لتطور �لجتماعي و�لقت�سادي يف �أملانيا.
�حلاجة �ملتز�يدة �إىل �لعمالة �ملتخ�س�سة
و�ملاهرة جتتذب �إىل �لبالد مزيد� من �ملهاجرين
من �أ�سحاب �ملوؤهالت و�لخت�سا�سات .وتريد
�حلكومة �لحتادية �إتاحة �لفر�سة �أمام �ملزيد
من �لهجرة� ,أي�سا بغية تلبية �حلاجة �إىل نق�ش
�لقوى �لعاملة �ملوؤهلة� ,لناجم عن �لتحول
�ل�سكاين (�لديغر�يف) .وب�سكل متمم لتحفيز
�لإمكانات �ملحلية من �لعمالة وت�سجيع �لهجرة
من دول �لحتاد �لأوروبي �لأخرى ترى �حلكومة
�لحتادية �أي�سا يف ��ستقبال �لعمالة �ملوؤهلة
�ملهاجرة من بلد�ن �أخرى طريقا ملو�جهة
�لتحول �ل�سكاين ,وم�ساهمة يف توفري �لعمالة
�ملوؤهلة و�ملتخ�س�سة يف �لبالد.
من خالل "البطاقة الزرقاء" لالحتاد �لأوروبي
يح�سل �أ�سحاب �ملوؤهالت �لعالية على فر�ش
�لدخول � ُ
مل َي ّ�رش �إىل �سوق �لعمل �لأملانية� .أي�سا
�أ�سحاب �لكفاء�ت و�لتخ�س�سات من بلد�ن ل
تنتمي لالحتاد �لأوروبي ,ومن حملة موؤهالت
معرتف بها يف �أملانيا ,يف جمالت تخ�س�سية
نادرة ,كما هي �حلال على �سبيل �ملثال يف
جمالت �ل�سحة و�لرعاية ,يكنهم �حل�سور �إىل

�أملانيا بغية �لعمل .ومن �أجل حتقيق �أكرب معدل
��ستفادة من �لإمكانات �ملتاحة ,من �ملفرت�ش
�إعد�د ت�رشيع حول �لهجرة لتنظيم وتن�سيق
�لقو�عد �لناظمة.
النـدمـاج مهـمـة رئـيـ�صـية ل�صـيا�صـة الـهـجـرة
ت�سـكـل �سـيـا�سة �لنـدماج حـقال �سـيا�سـيا مـهـما
يف �ألـمـانـيـا ,ويتـم �لنظر �إليها على �أ�سا�ش �أنها
وظيفة �جتماعية �ساملة� .لندماج هو فر�سة
يتم تقديها� ,إل �أنه �أي�سا �لتز�م وو�جب يفر�ش
بذل �جلهود �لذ�تية .وهو ل يكن �أن يتكلل
بالنجاح �إل عندما يكون م�رشوعا تـبادليا
م�سرتكا .ح�سب قانون �لإقامة يحق لكـل
�أجنبي مقـيم يف �أملانيا ب�سـكـل د�ئم �حل�سول
على خدمات �لندماج �لتي تقدمها �جلهات
�لحتـاديـة .هـذه �خلدمات تهدف �إىل تعـليم
�للغة �لأملانية و�لندماج يف عامل �لتاأهيل
�ملهني ,ويف �لعمل و�لتعليم ,وكذلك �أي�سا
�لندماج �لجتماعي� .لهدف هو ربط �لنا�ش
باملجتمع و�إتاحة فر�ش و�إمكانات �مل�ساركة
لهم .ومن �لإجر�ء�ت �لأ�سا�سية يف هذ� �خل�سو�ش
عرو�ش دور�ت �لندماج �لتي تت�سمن دورة
لتعلم �للغة �لأملانية ودورة للتـعرف �إىل �أملانيا.

مـحـطـات مـهـمـة

1955

نـمو �قـتـ�صـادي قـوي يـت ـمـخـ�ص فـي
مـنت�صف �ل�صتينيات عن نق�ص في �ليد
�لعامـلة في �ألـمانيا� .تـفاقـات ��صتقد�م
�الأيــدي �لـعـامـلـة مع كـل مـن �إيطـالـيـا
و�إ�صـبـانـيا و�لـيـونـان وتـركـيـا و�لمـغرب
و�لبـرتـغـال وتونـ�ص ويـوغـو�صـالفـيا.

1964

�ل ـعــامــل�لـم ـهـاجـر"�لـعـامـل�لـ�صـيـف"
رقــم م ـل ـيـون يــ�صـل �إلــى �ل ـبـالد.
ومــع �نــدالع �أزمــة �ل ـن ـفــط فـي عــام
 1973ي ـتــم �ل ـتــوقــف عــن ��ص ـت ـقــد�م
�لـعــامـل ـيـن .حــو�لــي �أرب ـعــة مـالي ـيــن
�أج ـنـبـي يـع ـيـ�صــون في �ألـمـان ـيــا.

1990

مـع �نهـيار �ل�صـتار �لحـديـدي و�نـدالع
�لحـروب في يوغـو�صـالفـيــا �لـ�صـاب ـقــة،
تــزد�د مــوجــات �ل ـه ـجــرة عـام 1990
بـ�صــرعــة .عــالوة عـلـى ذلـك يـنـتـ ـقـل
 400000من �أ�صول �ألمانـيـة من و�صط
و�صرق �أوروبــا لـلـعـيـ�ص في �ألـمـانـيـا.

�أكرث من  %30من �أبناء  20حتى � 34سنة من
�لأجانب �لبالغني يبقون بدون �سهادة در��سة �أو
تاأهيل مهني .رفع معدلت م�ساركتهم يف جمالت
�لتعليم و�لتاأهيل �ملهني يعترب هدفا مهما
للحكومة �لحتادية .مع �إ�سالح قانون �جلن�سية
يف �لعام  2014متت �إتاحة �لفر�سة حلمل
�جلن�سية �ملزدوجة .بالن�سبة لأبناء �ملهاجرين
�لذين ولدو� بعد  1990يف �أملانيا ويعي�سون فيها,
مت �إلغاء ما ي�سمى "�خليار �لإلز�مي" :ففي �ل�سابق
كان على هوؤلء �لختيار بني �جلن�سيتني لدى
بلوغهم �سن � 23سنة كحد �أق�سى.

تقدمي حو�يل  223000طلب جلوء ,ومن كانون
�لثاين/يناير حتى ني�سان�/أبريل  2018مت
تقدمي حو�يل  64000طلب فقط .وتعمل �أملانيا
بكل جهد من �أجل �لتو�سل �إىل حل �أوروبي
ت�سامني يف م�ساألة �لالجئني .يف ذ�ت �لوقت
تبذل �حلكومة �لحتادية �جلهود من �أجل حت�سني
ظروف معي�سة وحماية �لالجئني ودعمهم يف
بلد�ن �للجوء �ملختلفة.

حـمايـة الالجـئـني واملـ�صـطـهديـن �صـيا�صـيا
ينح �لد�ستور �لأملاين (�لقانون �لأ�سا�سي)
�مل�سطهدين و�ملالحقني �سيا�سيا حقا �أ�سا�سيا
يف �حل�سول على �للجوء .بهذ� توؤكد �أملانيا
دورها وم�سوؤوليتها �لتاريخية و�لإن�سانية.
يف �لعام  ,2015ويف �سياق ما بات يعرف
"�أزمة �لالجئني" دخل �أملانيا 890000
�إن�سان باحثني عن �لأمان و�مللجاأ يف فيها,
ويف  2016تقدم حو�يل � 746000إن�سان
بطلب جلوء .حاليا ترت�جع �أعد�د �لباحثني عن
�مللجاأ و�حلماية يف �أملانيا ,ففي  2017مت

1997

�إلى جـانـب �لمـهـاجـريــن ب ـقــ�صــد
�لـعمـل تـزد�د في �ألـمانـيا مـنذ مـنـت�صف
�لثـمـانيـنـيات �أعـد�د طـالـبي �لـلـجـوء.
م ـعـاهــدة دبـلــن تـنـظـم �عـ ـتــبار� مــن
 1997مـ�ص ـوؤول ـيــة �لــدول �الأوروبـيـة في
مــو�صــوع م ـنـح حــق �ل ـلـجــوء.

2005

عـالـمـيـة

درا�سـة مـنـظـمـة الـتـعـاون والـتـنـمـيـة
 OECDحـول انـدمـاج الـمـهـاجــريــن
ت ـم ـكـنــت�ألـمــان ـيــاخــالل�لــ�ص ـنــو�ت�لـمــا�ص ـيــة
مـن ت ـح ـق ـيــق �نــدمــاج �لـم ـهــاجـريــن فـي �صــوق
�ل ـع ـمــل بـ�ص ـكــل �أفــ�صــل .ول ـكــن مــاز�ل ه ـنــاك
ب ـعــ�ص �لــ�ص ـعــوبــات بال ـنــ�ص ـبــة ل ـالأوالد
�ل ـم ـت ـحــدرين من �آبــاء مــولــوديــن فــي �ل ـخــارج.
هــذه هي ن ـت ـي ـجــة در��صــة �أجــرت ـهــا م ـن ـظ ـمــة
�ل ـت ـعــاون �الق ـتــ�صــادي و�ل ـت ـن ـم ـيــة OECD
ت ـحــت ع ـنــو�ن "م ـوؤ�صــر�ت
�ل ـه ـجــرة ."2015
 oecd.org

مـن خــالل "�ل ـت ـعــد�د �الإحــ�صــائــي
�الأ�صغري" �أمكـن و�صع �صـورة متكـامـلة
عن �أعد�د ذوي �الأ�صـول �الأجـنـبـيـة في
�لمجـتـمع .وح�صب هذ� �لتـعد�د ،فـقـد
كـان خـم�ص �ل�صكـان في عام  2015من
ذوي �الأ�صـول �الأجـنـبـية.

2014

�أك ـثــر مـن � 200000إنـ�صـان يتـقـدمـون
بط ـل ـبــات �لـل ـجـوء �إلى �ألمانيا� .لزيادة
في عــدد �ل ـقــادم ـيــن ل ـل ـع ـيــ�ص فـي
�ألـمـان ـيـا عـن عـدد �لـذيــن ي ـهــاجــرون
من �لـبـالد تـقـتـرب لـلـمـرة �الأولى من
نـ�صـف مـل ـيــون �إنـ�صــان.
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مـوضـوع

مـعـيـشـة مـتـعـددة
أسـالـيـب
ـ
حتى يف عامل �لقرن �لو�حد و�لع�رشين �لذي يغلب عليه و�لأولد .وتعترب �أ�رش �ملربي �لوحيد هي �لأكرث خطر�
�لتفرد و�ل�سخ�سية و�سهولة �لتو��سل و�لتنقل ,حتتفظ للتعر�ش للفقر و�لفاقة� ,إىل درجة �أن �أكرث من �لن�سف
�لأ�رشة باأهميتها وبدورها �ملركزي يف �ملجتمع .منها حت�سل على معونات �جتماعية من �لدولة.
وماز�لت �لأ�رشة ت�سكل بالن�سبة حلو�يل  8من كل
ع�رشة من �لأملان �ملوؤ�س�سة �لجتماعية �لأهم و�جلهة ومن اأ�صكال الأ�رس �لتي ت�سهد تز�يد� م�ستمر� هي
�لأكرث تاأثري� .يف ذ�ت �لوقت تتغري �لت�سور�ت حول �أ�رشة �ل�رش�كة بني �سخ�سني من جن�ش و�حد ,من
�ل�سكل �لتقليدي لهذه �لأ�رشة .ن�سف �لنا�ش يف �أملانيا �ملثليني .ففي عام  2015كان يعي�ش يف �أملانيا
فقط يعي�سون �ليوم �سمن �لأ�رشة .ورغم تر�جع �أ�سكال  94000زوجا من �ملثليني معا ,وذلك بزيادة تزيد
�لأ�رشة �لتقليدية فقد و�سل عدد �لأزو�ج �لذين لديهم عن �لن�سف مقارنة مبا كان عليه �لعدد قبل ع�رش
�أطفال قا�رشين يف عام � 2016إىل ما يقرب من �سنو�ت .ويعي�ش حو�يل  43000منهم �سمن �رش�كة
 ,%70وبالتايل كان هذ� �ل�سكل من �لأ�رشة هو �لأكرث م�سجلة ر�سميا ,مبوجب �لقر�ر �ل�سادر عام 2001
تو�جد� من بني �لأ�سكال �ملختلفة .وقد �رتفعت موؤخر� و�لذي يتيح ت�سجيل �لعالقة بني �ملثليني ر�سميا
�أعد�د عقود �لزو�ج ب�سكل طفيف ,حيث و�سل عددها وي�سمن حقوقهم �ملتبادلة �ملرتتبة على ذلك .يف
يف �لعام � 2016إىل حو�يل � .410000إل �أن �أكرث من �لعام � 2017أقر �لبوند�ستاغ �لأملاين ما ي�سمى
ثلث �لزيجات تنتهي بالطالق .وقد بلغ متو�سط عمر "�لزو�ج من حق �جلميع" .وبات من حق �لأزو�ج
حالت �لزو�ج �لتي �نتهت بالطالق يف � 2016إىل �ملثليني �لتمتع بكامل حقوق �لزو�ج �لقانوين ,ومنها
حو�يل  15عام� .أما عدد حالت �لزو�ج بني �لأملان على �سبيل �ملثال تبني �لأولد .يف ذ�ت �لوقت تربز
و�لأجانب ,فقد و�سل يف � 2015إىل  46000حالة .من جانب �آخر �أ�ساليب جديدة يف �حلياة �مل�سرتكة,
حيث تزد�د �أعد�د �لأ�سخا�ش �لذين يعي�سون وحيدين,
يف املقابل يزداد با�ستمر�ر عدد �لأ�رش �لتي لديها وي�سكلون �أ�رشة موؤلفة من �سخ�ش و�حد %41 .من
�أطفال بدون زو�ج قانوين (حالت �مل�ساكنة) .بني �لأ�رش �لأملانية هي عبارة عن �أ�رش من �سخ�ش و�حد.
 1996و 2013ت�ساعفت ن�سبتها يف �ملجتمع ,هذ� �لتطور هو من ناحية نتيجة للتحول �لديغر�يف,
وي�سل عددها �ليوم �إىل  11,6مليون �أ�رشة ,و�ليوم �لذي يزد�د من خالله عدد �مل�سنني �لذين يعي�سون
يعترب  %10من �لأ�رش �لتي لديها �أولد هي �أ�رش بدون وحيدين ,ومن ناحية �أخرى لأن �ملزيد من �ل�سباب
زو�ج� ,أي بامل�ساكنة� .لأ�رشة ذ�ت �ملربي �لوحيد ,يف�سلون �لعي�ش وحيدين.
(�لأم �أو �لأب فقط) هي �لنوع �لأكرث تز�يد� من �أ�سكال
�لأ�رش �ملختلفة .كذلك تزد�د حالت �أ�رشة �ملربي دعم هادف لالأ�رسة من خالل فرتة رعاية الوالدين
�لوحيد ب�سفتها من �أ�سكال �لأ�رشة ,وهي ت�سكل �ليوم والتعوي�س العائلي عن الأولد
�ليوم ُخم�ش عدد �لأ�رش �لتي لديها �أطفال يف �أملانيا:
تقريبا ت�سعة من كل ع�رشة من �أ�رش �ملربي �لوحيد ويطال �لتغيري �أي�سا �لبنى �لد�خلية �سمن �لأ�رشة.
�لبالغ عددها  2,7مليون ,هي �أ�رش موؤلفة من �لأم فالعالقات بني �لأجيال �ملختلفة ,بني �لآباء

ت ـت ـم ـتــع �الأ�صــرة ب ـق ـي ـمــة ك ـب ـيــرة ،و�ل ـيــوم يــ�ص ـت ـفـيــد �لـعــديــد مـن �الآبــاء مـن ف ـتــرة �إجــازة �لــو�لــديــن

و�لأبناء تتميز غالبا باأنها جيدة ,ول ت�سوبها عند م�ستوى  ,%74وهي تزيد ب�سكل و��سح على
�أ�ساليب �لرتبية �لأبوية �ل�سارمة �ملبالغ فيها� ,ملتو�سط يف �لحتاد �لأوروبي (.)%62,3
و�إمنا ت�سودها �أجو�ء �حلو�ر و�مل�ساركة و�لدعم
و�مل�ساعدة و�لت�سجيع و�ل�ستقاللية .وقد �رتفعت قواعد فرتة رعاية �لو�لدين �لتي مت �عتمادها يف
ن�سبة �لأمهات �لعامالت �إىل ( %66يف � 2007 :2006ساهمت كثري� يف �إمكانيات �جلمع بني
� .)%61أكرث من  %70من �لن�ساء �لعامالت لديهن تاأ�سي�ش �لأ�رشة و�لتطور �ملهني .حيث ت�سمح فرتة
�أولد ,ويعملن على بدو�م جزئي ,وخا�سة �أمهات �إجازة �لو�لدين لهما بالتوقف عن �لعمل ملدة ت�سل
�لأطفال �ل�سغار دون �سن �ملدر�سة ,بينما ت�سل �إىل ثالث �سنو�ت ,يح�سل خاللها �لو�لد�ن على
هذه �لن�سبة بني �لآباء �لعاملني �إىل  %5فقط .يف �لتعوي�ش �لعائلي (تعوي�ش �لو�لدين) ملدة 14
 2014كانت ن�سبة �لن�ساء �لعامالت يف �أملانيا �سهر� ,مبا يعادل  %67من �لدخل �ل�سايف �لأخري,
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�أ�ص ـكــال جــديــدة مــن �ل ـع ـيــ�ص �ل ـمــ�ص ـتــرك� ،ل ـعــالقــات �ل ـم ـث ـل ـيــة ت ـح ـظــى ب ـق ـبــول فـي �ل ـم ـج ـت ـمــع

على �أل يقل عن  300يورو ول يزيد عن 1800
يورو ,من �أجل �سمان م�سـتوى معقول من �ملعي�سة.
 %75من �لأملان يجدون يف تعوي�ش �لو�لدين
قاعدة جيدة ,وي�ستفيد منها جميع �لو�لدين تقريبا.
علما باأن �أربعة �أخما�ش �لآباء ي�ستفيدون من
�حلد �لأدنى ,وهو �سهرين فقط .وماز�لت �لأمهات
هن �للو�تي ي�ستفدن من هذه �لقو�نني ,وياأخذن
فرت�ت ��سرت�حة �أطول بعد �لولدة .مع تعوي�ش
�لو�لدين �لإ�سايف �لذي مت �إقر�ره يف عام ,2015
فاإن عودتهن �ملبكرة �إىل �لعمل باتت �أكرث �إغر�ء.
�لو�لد�ن �للذ�ن يعمالن بدو�م جزئي ,يح�سالن على
دعم مايل يكن �أن ي�سل �إىل � 28سهر�.
منذ الأول من اآب/اأغ�صط�س  2013يتمتع �لأطفال
بعد �إمتامهم �ل�سنة �لأوىل من �لعمر بحق �حل�سول
على مكان يف دور �لرعاية �أو �حل�سانة .و�ليوم
يذهب ثلث هوؤلء �لأطفال ممن مل يتجاوزو� ثالث
�سنو�ت -يف  2017كان �لعدد � -763000إىل
و�حدة من  55000د�ر ح�سانة ورعاية "كيتا" �أو

هارية.
يحظون برعاية و�حدة من ُ 44000م َر ّبية َن ّ
وقد ت�ساعف عدد �أماكن �لرعاية لالأطفال دون
�سن � 3سنو�ت منذ عام  2006حتى �لآن �أكرث من
ثالث مر�ت.
فرتة رعاية الوالدين وتعوي�ش �لو�لدين وحت�سني
�رشوط �لرعاية يف �ملر�حل �لأوىل من عمر
�لأطفال ,وخا�سة �لفرتة ما قبل �ملدر�سيةُ ,تع َت َرب
جميعها م�ساهمات فعالة خللق وتطوير �رشوط
�مل�ساو�ة بني �لرجل و�ملر�أة �لتي ين�ش عليها
�لد�ستور �لأملاين .وبينما مل تكتف �ملر�أة باللحاق
بالرجل يف جمالت �لتعليم و�لتاأهيل ,و�إمنا
جتاوزته يف بع�ش �ملجالت (يف  2017كان
 %53,1من �لإناث من حملة �ل�سهادة �ملدر�سية
�لعليا ,ويف  2016كانت ن�سبة �لإناث بني
�ملبتدئني �جلدد يف �لدر��سة �جلامعية ,)%50,5
فاإنه ماز�ل يوجد يف فارق بني �جلن�سني يف
جمالت �لدخل و�إمكانات �لتطور �ملهني و�لرتقية:
�ملر�أة �لعاملة بدو�م كامل تك�سب و�سطيا حو�يل

 %79مما يك�سبه زميلها �لرجل .كما �أن م�ساركة
�ملر�أة يف �ملر�كز �لإد�رية �لعليا ماز�لت حمدودة
جد� ن�سبيا� .ليوم ت�سغل �ملر�أة حو�يل ُ�سبع مقاعد
جمال�ش �لإد�رة يف �ل�رشكات �لد�خلة يف تركيب
موؤ�رش �لأ�سهم �لأملاين .DAX
مـنـذ  2015يـ�صـري فـي �لـقـطـاع �لقـتـ�سـادي
�خلا�ش ويف �لقطاع �حلكومي �لعام قانون
ي�سمن �مل�ساركة �لعادلة بالت�ساوي بني �لرجل
و�ملر�أة يف �ملنا�سب �لعليا و�لقيادية .ومن بني
ما ين�ش عليه هذ� �لقانون هو �أن تكون ح�سة
�ملر�أة  %30من ع�سوية جمال�ش �لإ�رش�ف على
�ل�رشكات �لأملانية �مل�سجلة يف �سوق �لبور�سة.
كما ذكرت �حلكومة �لحتادية يف ن�ش �تفاق
ت�سكيل �لئتالف يف  2018هدف حتقيق �مل�ساو�ة
يف �مل�ساركة بني �لرجل و�ملر�أة يف �ملر�كز
�لقيادية يف �لقطاع �حلكومي �لعام حتى .2025
ومن �جلدير بالذكر هنا �أن ن�سبة م�ساركة �ملر�أة
يف �لبوند�ستاغ �لأملاين ,هي حاليا عند معدل
 .%30,9ولكن حتى �لعام  1983كان �أقل من
 %10من �أع�ساء �لبوند�ستاغ من �لن�ساء.
النـدمـاج كـاإحـدى الـمـهـمـات
الجـتـمـاعـيـة الأ�صـا�صـيـة
ت�سعى �حلكومة �لأملانية �لحتادية �إىل حتقيق
تكافوؤ �لفر�ش حتى بالن�سبة للمعوقني من ذوي
�لحتياجات �خلا�سة .و�لهدف من هذ� هو خلق
جمتمع �سامل متكامل ,مب�ساركة كافة �أع�سائه:
يف �ملدر�سة ويف �لعمل ويف �أوقات �لفر�غ .وهذ�
يتطلب بال�رشورة حرية و�إمكانية حركة بدون �أية
عو�ئق للجميع ,د�خل �ملباين ويف �لطرقات �لتي
يجب �أي�سا �أن تكون مبنية وموؤهلة ب�سكل ينا�سب
كافة �لحتياجات و�لإمكانات ,مثل بناء �سوق
�لعمل على �سبيل �ملثال .وقد كانت �أملانيا يف �لعام

 2007و�حدة من �أو�ئل دول �لعامل �لتي وقعت على
ميثاق �لأمم �ملتحدة حلقوق ذوي �لحتياجات
�خلا�سة .وتقوم خطة عمل قومية بتنظيم تنفيذ
بنود هذ� �مليثاق .ومما ين�ش عليه �مليثاق� :لعمل
ب�سكل مكثف على تاأهيل �أ�سحاب �لإعاقات �لكبرية
ب�سكل كاف من �أجل ت�سهيل دخولهم �إىل �سوق
�لعمل .وجتاوزت �حلكومة �لأملانية �لحتادية
�إطار خطة �لعمل من خالل �إ�سد�رها قانون حق
�مل�ساركة �لحتادي �لذي مت �إقر�ره يف .2017
مـجـمـوعـة اأخـرى تـحظى �حتياجاتها و�إمكاناتها
بعناية خا�سة من قبل �حلكومة �لأملانية
�لحتادية ,هي كبار �ل�سن� .أكرث من كل خام�ش
�إن�سان يف �أملانيا جتاوز �سن  65عاما من �لعمر.
خرب�تهم �لثمينة ت�سكل مك�سبا كبري� للمجتمع.
وقد تغريت �أ�ساليب معي�ستهم �أي�سا وتعددت
�أ�سكالها ,حيث يكن �لقول �أن �مل�سنني �ليوم باتو�
�أكرث حيوية ون�ساطا من �ل�سابق .ويف �لعديد من
�لأحو�ل ماز�لو� نا�سطني حتى يف �سوق �لعمل.
ويقوم  540بيت متعدد �لأجيال بتاأمني وت�سجيع
�حلو�ر بني هوؤلء �مل�سنني و�لأجيال �لأ�سغر �سنا,
حيث تعترب هذه �لبيوت مر�كز �مللتقى لالأجيال
�ملختلفة.
مـعـلومـات

درا�سة "�سـ ِل" لـلـ�سـبـاب كيف يفكر �ل�صباب
فـي �أملانيا؟ ما هو �لـمهم بالن�صبة لهم ،كيف
مي�صون �أوقات فر�غهم ،ما �صكل عالقتهم
مع �لو�لدين و�الأ�صدقاء؟ منذ  1953تقوم
�صركة �لنفط �لعمالقة "�صل" با�صتطالعات
منـتـظـمة ،بـعـيـد ً� عن مـعـاهـد �الأبـحــاث،
حيث تقوم بتكوين �صورة عن ر�أي �ل�صباب
وتوجهاتهم .در��صة �صل �ل�صابعة ع�صرة يتم
ن�صرها فـي ت�صرين �الأول�/أكتوبر .2015
 shell.de/aboutshell/our-commitment/
shell-youth-study.html
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مـوضـوع

مــجــتــمــع مــدنــي نــاشــط
حـو�يل  31مـلـيـون �ألـمانـي يـنـخـرطـون خـالل
�أوقات �لفر�غ يف ن�ساطات تطوعية ويتولون
�مل�سوؤولية عن �ملجتمع .وغالبا ما يكون هذ�
�للتز�م و�لن�ساط على �ملدى �لبعيد ,حيث �ن ثلث
�لنا�سطني �ملتطوعني يار�سون هذ� منذ �أكرث من
ع�رش �سنو�ت .حو�يل  %60ممن �سملهم ��ستطالع
تقرير �ملتطوعني �لر�بع ع�رش للحكومة �لحتادية
يوظفون يف ن�ساطهم �لتطوعي ما يقرتب من
�ساعتني �أ�سبوعيا� .إىل جانب �جلمعيات و�ملوؤ�س�سات
�خلريية و�لكنائ�ش و�لنقابات ومنظمات �مل�ساعدة
و�ل�رشكات ذ�ت �ملنفعة �لعامة و�ملبادر�ت �خلا�سة
ي�سكل جمموع �أع�ساء ما يزيد عن � 60000حتاد,
جمتمعني �أ�سا�ش ما ي�سمى "�لقطاع �لثالث".
�ملجتمع �ملدين هو �لعالمة �لفارقة يف كل ن�ساط
يف �ملجتمع ,ل يدخل �سمن �ملنظومة �ل�سيا�سية
و�حلزبية ,و�إمنا ين�سط ب�سكل تطوعي وعام يف
جمالت ذ�ت م�سمون �جتماعي و�سيا�سي.

�ملنفعة �لعامة ,وهي موزعة تقليديا على �لنفقات
�لجتماعية و�لتعليمية و�لعلمية و�لثقافية.
�ملوؤ�س�سات �لقانونية �خلا�سة �خلم�ش �لأكرب,
ح�سب حجم �لإنفاق هي موؤ�س�سة فولك�سفاغن,
وموؤ�س�سة روبرت بو�ش ,وموؤ�س�سة برتل�سمان,
وموؤ�س�سة هان�ش بوكلر ,وموؤ�س�سة � WWFأملانيا.

ويت�صاعد الآن تو�جد ودور جمعيات �ملو�طنني,
�لتي ي�سارك فيها عديد من �ملو�طنني و�ل�رشكات
معا كمتربعني لدعم �لن�ساطات و�ملبادر�ت
�ملحلية .وكانت �أول جمعية من هذ� �لنوع قد ن�ساأت
يف �لعام  ,1996ويف  2016كان هناك ما يزيد
عن  300جمعية معرتف بها ر�سميا من قبل �حتاد
�ملوؤ�س�سات �خلريية �لأملانية� .للتز�م و�لن�ساط
�لجتماعي حقق زيادة ب�سيطة خالل �ل�سنو�ت
�لأخرية� ,إل �أنه حتول ب�سكل و��سح من �ملوؤ�س�سات
و�لتجمعات �لكبرية �إىل جمموعات �سغرية ذ�تية
�لتنظيم ,و�إىل م�رشوعات متغرية ومتحولة .حاليا
وقد ازدادت با�صتمرار �أهمية �ملوؤ�س�سات �خلريية ين�سط يف �أملانيا �لعديد من �لنا�ش تطوعيا �سمن
ب�سكل خا�ش .وتعترب �أملانيا و�حدة من �أغنى مبادر�ت حملية لدعم وم�ساعدة �لالجئني.
�لبلد�ن �لأوروبية يف عدد �ملوؤ�س�سات �خلريية,
حيث يزيد عدد �ملوؤ�س�سات �خلريية �ملرخ�سة وفق نـ�صـاط الأحـزاب والنـقـابـات
�لقانون �ملدين وتاأخذ �ل�سكل �لكال�سيكي للموؤ�س�سة واملـنـظـمـات غـي احلـكـومـيـة
�خلريية عن  .21000ومنذ بد�ية �لألفية �جلديدة
مت تاأ�سي�ش حو�يل  13500موؤ�س�سة وجمعية خريية مــ�سـاركـة يـغـلـب عـلـيـهـا �لـطـابـع �ل�سرت�تيجي
وفق �لقانون �ملدين� ,أي �أكرث من ن�سف �إجمايل �ل�سيا�سي وت�سمح بالنخر�ط يف �لن�ساط �لجتماعي
�ملوؤ�س�سات �لقائمة �ليوم ,من هذ� �لنوع .ويف و�ل�سيا�سي �سمن �لأحز�ب و�لنقابات و�ملنظمات
�ملتو�سط ت�سل ح�سة كل  100000مو�طن �إىل غـري �لـحـكـومـية .بهذه �لطريقة يتيح �لعمل
 26,5موؤ�س�سة خريية .وي�سل �إجمايل ما متتلكه �لتطوعي �إمكانية �مل�ساركة �لديقر�طية �ملكثفة.
جميع �ملوؤ�س�سات �خلريية �إىل حو�يل  68مليار بيد �أن �كت�ساب �ملزيد من �ملتطوعني بالن�سبة
يورو .وهي تنفق حو�يل  4,3مليار يورو لأغر��ش للموؤ�س�سات �لكبرية �لعريقة يزد�د �سعوبة با�سـتمر�ر.

ح ـمــايــة �ل ـب ـي ـئــة هي مــو�صــوع ي ـنــ�صــط فـي �ص ـب ـي ـلــه �ل ـك ـث ـيــرون خــالل �أوقــات �ل ـفــر�غ

وتـكـمـن �لإمكـانـات �لكـبـرية �ملتـمـيـزة للـعـمل
�لتطوعي بني �أبناء جيل � 14إىل � 24سنة.
��ستعد�د هوؤلء �لبالغني �ل�سباب لالنخر�ط يف
�لعمل �لجتماعي يظهر من �لهتمام �لكبري
بتاأدية �خلدمات �لتطوعية .منذ  2011يوجد
ما ي�سمى �خلدمة �لحتادية �لتطوعية .وهي
مـفـتـوحـة جلـمـيـع �لأعـمـار وتـعـتـبـر تكـمـلـة
لـلـمـوديـل �لـقـائـم مـنـذ �لـخـمـ�سـيـنـيـات ,وهـو
�لـمـعـروف بـا�سـم �سـنـة �لـعـمـل �لـتـطـوعـي
�لجـتـماعي لليـافـعـيـن و�لـبـالـغـيـن �لـ�سـبـاب.

يف بـد�يـة  2018كـان هـنـاك �أكـثـر مـن
 43000متـطـوعـا يف �لـخـدمـة �لـمـدنـية .كما
يكن �أي�سا �لقيام بالعمل �لتطوعي يف �خلارج,
وذلـك عـرب خـدمـة �لـعـمـل �لتـطـوعـي �لـدويل
يف �لـوز�رة �لتـحاديـة لالأ�سـرة و�لـمـ�سـنـيـن
و�لـمـر�أة و�لـ�سـبـاب� ,أو عبـر بـرنـامـج "نـحـو
�لعامل" للوز�رة �لحتادية للتعاون �لقت�سادي
و�لتنمية� ,أو من خالل �خلدمة �لتطوعية "مدى
�لثقافات" لبعثة �ليوني�سكو �لأملانية بالتعاون
مع وز�رة �خلارجية �لأملانية.
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مـوضـوع

قــويــة
اجــتــمــاعــيــة
دولــة
ـ
ـ
ـ
متتلك �أملانيا و�حد� من �أكرث �لأنظمة �لجتماعية
�سمولية وكما هي �حلال يف باقي �لديقر�طيات
�ملتقدمة ي�سكل �لإنفاق �لجتماعي �لبند �لفردي
�لأكرب من نفقات �لدولة .حو�يل  918مليار يورو مت
دفعها يف عام  2016من �أجل �لنفقات �لجتماعية
�لعامة ,وهو ما يعادل  %29,2من �لناجت �ملحلي
�لإجمايل )� .(BIPأنظمة �ل�سمان �لجتماعي �حلكومية
تتميز برت�ث عريق ,يعود �إىل ع�رش �لتحول �ل�سناعي
يف �أملانيا يف �لن�سف �لثاين من �لقرن �لتا�سع ع�رش,
حيث يعود �لف�سل �إىل م�ست�سار �لر�ي�ش �آنذ�ك� ,أوتو
فون ب�سمارك .فخالل عهد فون ب�سمارك مت �أول يف
�لعام  1883فر�ش �لتاأمني �ل�سحي �لإلز�مي ,من
خالل و�سع �لقانون �لجتماعي ,و�لذي مت �لتو�سع به
خالل �ل�سنو�ت �لتالية ,ما قاد �إىل �إر�ساء �أ�س�ش �لدولة
�لجتماعية .وقد مت تر�سيخ مبد�أ �لدولة �لجتماعية
يف �ملادة  ,20فقرة  1ويف �ملادة  28من د�ستور
جمهورية �أملانيا �لحتادية� .أما طريقة �ملمار�سة
رقــم

 32،6مليون

�إن�صان يعملون في �أعمال خا�صعة للتاأمين
�الجتماعي �الإلز�مي ،ح�صب �أرقام وكالة �لعمل
�التحادية ،في كانون �الأول/دي�صمبر  .2014وهذ�
يعادل  75حتى  %80من كافة �لموظفين �لعاملين
في مجاالت غير �الأعمال �لحرة في �ألمانيا .ولم
يتم �حت�صاب موظفي �لدولة �لخا�صعين للتاأمين
�الإلز�مي ،و�أ�صحاب �الأعمال �لحرة ،و�لذين
يقومون باأعمال م�صاعدة غير مدفوعة الأع�صاء
�الأ�صرة ،و�أ�صحاب ما يعرف باالأعمال �ل�صغيرة.
 statistik.arbeitsagentur.de

�لعملية ,فهي ما يجب �أن يتم من خالل �حلو�ر
و�لتفاو�ش بني �ل�سيا�سة و�ملجتمع على �أن يخ�سع
للتطوير و�لتغيري بديناميكية ومبا ينا�سب �لتغري�ت
�لتي تطر�أ ,وخا�سة �لتغري�ت و�لتحولت �ل�سكانية
(�لديغر�فية).
�صـبـكـة اجـتـمـاعـيـة لـلـحـمـايـة
مـن الـمـخـاطـر الـوجـوديـة
تتوفر �حلماية و�لأمان �ليوم من خالل �سبكة من
�لتاأمينات �لجتماعية ت�سمل �لتاأمني �ل�سحي
و�لتقاعدي و�لتاأمني �سد �حلو�دث وتاأمني �لرعاية
و�لعجز و�لتاأمني �سد �لبطالة ,حيث توؤمن جمتمعة
�حلماية من �ملخاطر لتي يكن �أن تهدد وجود �لإن�سان
�لفرد و�أ�رشته� .إىل جو�رها توجد �ل�سبكة �لجتماعية
ل�سمان �حلد �لأدنى من �ملعي�سة للمتقاعدين
و�لعاجزين عن �لعمل با�ستمر�ر �أو لتقدمي �خلدمات
�ملعتمدة على �ل�رشيبة من �أجل تعوي�ش �لأد�ء �لأ�رشي
(�لتعوي�ش �لعائلي عن �لأولد� ,لإعفاء�ت �ل�رشيبية).
وبعد �لزيادة �لأخرية يف مطلع  2018باتت �لأ�رشة
حت�سل �سهريا على  194يورو عن �لطفل �لأول 200
يورو عن �لطفل �لثاين  225يورو عن كل طفل �إ�سايف.
�لئتالف �لكبري �لذي مت �لتفاق عليه يف �آذ�ر/مار�ش
 2018يتطلع �إىل زيادة �لتعوي�ش �لعائلي عن �لأولد
يف عام  2019مرة �أخرى مبقد�ر  25يورو .بالإ�سافة
�إىل ذلك ,فقد ن�ست معاهدة ت�سكيل �لئتالف على
تر�سيخ حقوق �لطفل يف �لد�ستور �لأملاين.
حزمة التقاعد �لتي دخلت يف  2014حيز �لتطبيق
قادت ب�سكل رئي�سي �إىل حت�سني �أو�ساع �مل�سنني
يف �أملانيا .مع هذه �لإ�سالحات مت تبني �لر�تب

مع �لـتـعـويـ�ص �لـعـائـلـي �لـ�صـهـري عـن �الأطـفـال تـدعـم �لـدولة �الأ�صــرة ،كـمـا تــم تـو�صـيـع مـجـاالت �لـرعـايـة قـبـل دخــول �لـمــدر�صــة

�لتقاعدي �ملعفى من �ملدفوعات �عتبار� من �سن 63
عاما� ,إ�سافة �إىل ما ي�سمى تقاعدية �لأمهات .وهي
تعترب �عرت�فا ملا بذلته �لأمهات من جهود يف تربية
�لأجيال .كل �مر�أة قامت برتبية �أطفالها �ملولودين
قبل  1992مل تتوفر لديها �آنذ�ك فر�ش �لرعاية
�ملتوفرة �ليوم لالآباء و�لأمهات ,مما قاد �إىل تر�جع
فر�سها يف دخول �سوق �لعمل .هذه �جلهود �لرتبوية
يتم �لعرت�ف بها وتعوي�سها من خالل تقاعدية
�لأم .حو�يل  9,5مليون �مر�أة (و�لقليل من �لرجال)
يح�سلون منذ متوز/يوليو  2014عن كل طفل وكل

�سنة على ما يزيد عن  300يورو تقاعدية �إ�سافية.
د�فعو� �لتاأمني �لتقاعدي لفرت�ت طويلة تتجاوز 45
عاما يكنهم �عتبار� من �لأول من متوز/يوليو 2014
�حل�سول على �لرو�تب �لتقاعدية بعد بلوغهم �سن 63
عاما ,دون �أية ح�سومات .وقد مت حتى نهاية �سباط/
فرب�ير  2018تقدمي حو�يل  982000طلب .يعترب
�لتاأمني �ل�سحي يف �أملانيا �إلز�ميا بقوة �لقانون .ويتم
تقدمي �لرعاية و�خلدمات �ل�سحية من خالل جمموعة
كبرية متنوعة من �مل�ست�سفيات وعياد�ت �لأطباء
ومر�كز �ل�ست�سفاء و�ل�ستجمام.
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طــول �الإجــازة مــدة رح ـلــة �الإجــازة و�ص ـط ـي ـ ًا
بــاالأيــام فـي عـام 13،0 2017
14،8

13،4

13،0

12،2

12،5

12،3

12،1

13،0

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2017

3
�لـدول �ال�صكـنـدنـافـية 0،6+

وج ـهــات �الإجــازة �لـم ـح ـب ـبــة فـي � 2017خ ـتــار
مــن كــل  100مــ�صــافــر مـن �ألـمــان ـيــا وج ـهــة
�إجــازت ـهـم �لــرئ ـيــ�ص ـيــة (�صـمـن �لـد�ئــرة:
�لـتـغـيـر مـقـارنـة بـعـام )2014
13،1
رحــالت بـعـيـدة
1،8+

0،3+ 1،8
بـولـونـيـا

2،2 0،2�لـواليـات �لـمـتـحـدة/
كـنـد�

2،8 0،7+
دول �لبـينـيـلوكـ�ص
0،1- 3،9
�لـنـمـ�صـا
0،3+
3،3
كــرو�تـيـا

3،13،6
تـرك ـيـا

0،4+

0،8+

0،8+

2،9
فـرنـ�صـا

7،7
�إيـطـالـيـا
0،1+
2،9
�صـمـال �أفـريـقـيـا

3،1
�لـيـونـان

0،713،7
�إ�صـبـانـيـا
�لـمــ�صــدر :م ـوؤ�صــ�صــة �لتــوج ـهــات �لـمـ�ص ـت ـقـب ـل ـيــة

 31مـلـيـون

�ألـماين يـنـ�ص ـطـون خـالل �أوقــات
�لـفــر�غ فـي مـجـال �ل ـعـمــل
�ل ـت ـطـوعــي

43000

�إنــ�صــان يـنــ�صـطـون �صـمــن
�إطــار �لـخـدمــات �الت ـحـاديــة
�لـتـطــوع ـيــة

 24مـلـيـون

�إنــ�صــان فـي �ألـمــان ـيــا
�أعــ�صــاء فـي نــاد ريــا�صــي

%95

من �الأ�صــر �الألـمــان ـيــة ت ـمـت ـلـك
عـلـى �الأقــل هـاتــف جــو�ل

بـانـورامـا

الــســفــر وأوقــات الــفــراغ
نــ�صــاطــات �أوقــات �ل ـفــر�غ �ل ـم ـح ـب ـبــة فـي �أل ـمــان ـيــا
هــذه �ل ـنــ�صــاطــات ي ـقــوم بـ ـهــا مـن ب ـيـن كــل � 100ص ـم ـل ـهــم
�ال�ص ـت ـطــالع فـي �ألـمــان ـيــا ،عـلـى �الأقـل مـرة فـي �الأ�ص ـبــوع
خــالل �أوقــات فــر�غــهم

97
73
�لـنـوم بـ�صـكـل كـاف

52

 258يورو

71

�لـتـكـلـم بـالـهـاتـف
من خـارج �لـمـنـزل

71

61

�ال�صـتـمـاع �إلـى
CD/MP3

�صـرب �لـقـهـوة /
تـنـاول �لـحـلـويـات

م ـقــد�ر �أوقــات �ل ـفــر�غ
لــدى �الألـمــان
وق ــت �لـفــر�غ �لـمـتـبـقـي
لـل ـمـرء فـي يــوم عـمــل،
لـيـف ـعــل مـا ي ـحـلــو لـه:

�الت�صـال �لـهـاتـفـي
من �لـمـنـزل

90

تـ�صـفـح �الإنـتـرنـت

تـمـ�صـيـة
�لـوقـت مع
�لـ�صـريـك

54

�صـمـاع �لـر�ديـو

89
68

65

مـ�صـاهـدة �لـتـلـفـزيـون

�لـتـفـكـيـر
و�لـتـاأمـل
كـومـبـيـوتـر

72

قـر�ءة
�لـ�صـحـف و�لـمـجـالت

64

61

�لـتـحـدث حـول
�أ�صـيـاء مـهـمـة

�لـرعــايـة
�لـذ�ت ـيـة
�أق ــل مـن
�ص ــاع ــة

�صــاعــة �إىل
�صــاع ـتــني

 2،5حـتـى 4
�صــاعــات

 4،5حـتـى 6
�صـاعـات

�أكـثـر مـن 6
�صــاع ــات

%3

%18

%38

%17

%23

%58

من كـل � 100ألـمـانـي يـقـومــون
ت ـنـفــق كـل �أ�صــرة �صـهـريـ ًا على
نــ�صـاطـات �أوقـات �لـفر�غ و�لنـ�صــاطات �صــنويـا بــرحـلـة مـن خ ـمـ�صــة �أيـام
عـلـى �الأقــل
�لـثـقافـية و�لـتــ�صلــية

 1193يورو

ي ـن ـفـق �الألـمـان و�ص ـطـيـا عـلـى
�إجــازت ـهــم �لــرئ ـيــ�صـيـة

%34,2

من �الألـمان ي ـمــ�صون �إجـازتـهم
�لرئـيـ�ص ـيـة فـي د�خـل �ألـمانـيا
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الــمــمــارســة
حــريــة
ـ
ـ
ـ
زيادة �لتعددية و�نت�سار �لعلمانية هما �مليزتان ت�سم �جلزء �لأكرب من �مل�سيحيني �لإجنيليني� ,إذ
�لرئي�سيتان للم�سهد �لديني يف �أملانيا %55 .من ي�سل عدد رعاياها �إىل  23مليون �إن�سان .كما يعترب
�لأملان يعتربون �أنف�سهم من �أبناء �أحد �لجتاهني  %36من �ل�سكان من غري �ملنتمني �إىل �أية ديانة.
�مل�سحيني �لرئي�سيني ,وهم منت�سبون �إىل و�حدة من
بني � 27أبر�سية كاثوليكية و�إىل موؤمتر �لأ�ساقفة على �صوء ا�صتمرار توجه �ملجتمع نحو �سيخوخة,
�لأملان ,و�إىل �لكنائ�ش �لبالد �لربوت�ستانتية ,و�لعدد �لكبري للمن�سحبني من �لكني�سة ,ينخف�ش
و�لكني�سة �لإجنيلية �لتي تعترب �لحتاد �لعام با�ستمر�ر عدد �ملنتمني �إىل �لكنائ�ش �مل�سيحية.
لها� .لكني�سة �لكاثوليكية برعاياها �لذين يقرتب ففي  2016وحده �ن�سحب من �لكني�سة �لكاثوليكية
عددهم من حو�يل  24,6مليون ع�سو� ,موزعني حو�يل � 162000إن�سان .كما �سجلت �لكني�سة
بني  11500جتمع للرعايا و�لأبر�سيات تنتمي �لإجنيلية �ن�سحاب � 190000إن�سان .ومن �ملالحظ
�إىل �لكني�سة �لعاملية �لتي ير�أ�سها �لبابا �لذي يعترب �أن �لبتعاد عن �لكني�سة يظهر ب�سكل خا�ش يف
ر�أ�ش �لكني�سة �لرومانية �لكاثوليكية يف �لعامل� .رشق �أملانيا .يف �ملقابل تزد�د �أهمية �لإ�سالم يف
�أما �لكني�سة �لإجنيلية (�لربوت�ستانتية) يف �أملانيا �حلياة �لدينية يف �أملانيا من خالل موجات �لهجرة.
) ,(EKDفهي جمموع  20كني�سة بروت�ستانتية وي�سل عدد �مل�سلمني �ملتحدرين من  50جن�سية
مبعتقد�تها �للوثرية �لإ�سالحية �ملوحدة .وهي خمتلفة يف �أملانيا �إىل حو�يل  4مليون �إن�سان,
علما باأنه ل يوجد �إح�سائيات مركزية دقيقة حول
هذه �لأرقام .يف �لعديد من �ملدن تكونت جتمعات
�إ�سالمية كبرية .وي�سكل موؤمتر �لإ�سالم �لأملاين منذ
الئـحـة
عام � 2006لإطار �لر�سمي للتبادل و�لتو��سل بني
�لدولة و�مل�سلمني يف �أملانيا.
�أكـبـر �أبـر�صـيـة كـاثـوليـكـيـة:
اأ�ســقــفــيـة كـولــونــيـا حــوايل  2مـلــيــون
كــاثــولــيــكــي

�أك ـبـر كـن ـيـ�صــة �إنـج ـيـل ـيــة:
فـي هـانــوفــر ,مــا يــزيــد عــن  2,6مــلــيــون
بــروتــ�ســتــانــتــي
�أك ـبـر �لـمـ�صـاجـد :م�سجـد يـافـو�س الـ�سـلـطـان
�سـلـيــم/مــانــهـايـم ,مـ�سـجــد �سـيـهـيـتـلـيـك/
بـرلــيـن ,مـ�ســجــد الــفــاتــح/بـريــمـن
�أكـبــر ت ـجـمــع يـهــودي :الـمجمـوعـة الــيــهــوديـة
فـي بـرلـني ( 10000عــ�ســواً)

احلياة اليهودية يف �أملانيا� ,لتي تهدمت متاما �إثر
جر�ئم �لهولوكو�ست�� ,ستعادت �لكثري من ن�ساطها
وحيويتها بعد �نتهاء �لأزمة بني �ل�رشق و�لغرب,
من خالل �لعديد من �ملهاجرين �لقادمني من
�أر��سي �لحتاد �ل�سوفييتي �ل�سابقة .ويعي�ش �ليوم
يف �أملانيا حو�يل  200000يهودي .وينتظم
ما يقرب من  100000منهم �سمن �لتجمعات
�ليهودية �لبالغ عددها  105جتمعات ,وتغطي
جمال دينيا و��سعا ,و�لتي يثلها �ملجل�ش �ملركزي
لليهـود يف �ألـمانـيا �لذي تاأ�س�ش يف �لعام .1950

تـخـ�صـع حـريــة �لـمـع ـت ـقـد �لـدي ـنـي فـي �ألـمــان ـيـا لـح ـمــايــة �لـد�ص ـتــور ،ويــوجــد فـي �لـبــالد �أك ـثــر مـن  2000مــ�ص ـجــد

لي�ش يف �أملانيا كني�سة دولة �أو كني�سة حكومية.
�أ�سا�ش �لعالقة بني �لدولة و�لدين هي حرية
�ملعتقد �لديني �لتي ن�ش عليها �لد�ستور �لأملاين,
�إ�سافة �إىل �لف�سل بني �لدولة و�لكني�سة ,مبا
ي�سمن حيادية �لدولة من ناحية �ملعتقد �لديني,
وحرية و��ستقاللية �ملوؤ�س�سات و�لتجمعات �لدينية.
وتتعاون �لدولة مع �لتجمعات و�جلمعيات �لدينية
على �أ�سا�ش من �ل�رش�كة .وت�ساهم �لدولة يف
متويل دور �حل�سانة و�ملد�ر�ش �لتابعة للتجمعات
و�ملوؤ�س�سات �لدينية .وتفر�ش �لكنائ�ش �رشيبة

�سية على �أتباعها ,حيث تقوم �لدولة بتح�سيل
ك َن ّ
هذه �ل�رش�ئب لتمويل ن�ساطات وخدمات �جتماعية.
كما يتوجب على �ملد�ر�ش تقدمي درو�ش �لديانة
باعتبارها �إحدى �ملو�د �لتعليمية يف �ملد�ر�ش (مع
بع�ش �لقيود يف برلني وبرين) .كما يتم حاليا
�لتو�سع يف تدري�ش �لديانة �لإ�سالمية .ومن �أجل
تقدمي درو�ش �لديانة �لإ�سالمية للتالميذ �مل�سلمني
�لذين يذهبون �إىل �ملد�ر�ش يف �أملانيا ,يتم تاأهيل
وتدريب �أعد�د من �لأ�ساتذة بالأ�سلوب �لرتبوي
�لعلمي �ملنا�سب.
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الـــثـــقـــافـــة و اإلعـــالم
ـ

أمــة ثـقــافــة نــاشــطــة اقــتــصــاد إبــداع مــبــتــكــر حــوار ثــقــافــي مــواقــف
مــنــفــتــحــة عــالــمــيــ ًا تــحــول إعــالمــي ســريــع إرث ثــقــافــي
عــالــمــي مــثــيــر لــغــة جــذابــة












بــاخــتــصــار

ـ
ـ
ـ
الــنــاشــطــة
الــثــقــافـة
أمــة
ال يوجد ثقافة �أملانية موحدة .ولكن يوجد
�لعديد من �لثقافات �ملتجاورة و�ملتعاي�شة
و�ملتناق�شة ب�شكل مده�ش يف ذ�ت �لوقت،
وهي �أي�شا متد�خلة ور�ف�شة وجاذبة لبع�شها
�لبعـ�ش� .حلديث يف �لقـرن �لو�حـد و�لعـ�رشين
عن �أملانيا ب�شفتـها �أمة �لثـقـافة ،يعني
�حلـديث عن ُمك َّون حـيـوي متغـيـر ومتطور
با�شتمر�ر ،يثري �لدهـ�شة و�لغـ�شب ،وغـالبا ما
يكون متعبا .يعود هذ� � الأمر من ناحـية �إىل
�لتـقـاليد �لفيـدر�ليـة يف �لبـالد� ،لـتي بد �أت
فقط يف �لعام  1871بالظهور كدولة موحدة.
�جلمهورية �الحتـادية �لتي تاأ�ش�شت يف ،1949
كما �أملانيا بعد عودة �لوحدة يف �لعام 1990
��شتمرت يف متابعة هذ� �لتقليد �لفـيـدر�يل،
وو�شـعت مـقـاليـد �شلـطـة �لـحياة �لثقافية
بني �أيدي �لواليات �الحتادية .حتى �أن من�شب
مفو�ش �لدولة ل�شوؤون �لثـقـافة و� الإعالم يف
مكـتـب �ملـ�شـتـ�شـار لـم يكن معروفا قبل عام

 .1998بنـيـة �أملانـيا �لنـاجـمـة عن �لعـديد
من �لدول �ل�شـغـرية (و�لواليات) و�لـدويالت
و�لـمـدن �مل�شتقلة ،تتـجلى يف حـو�يل 300
م�رشح والية ومدينة 130 ،فرقة �أورك�شرت�
حمرتفة ،بع�شها مرتبط بدور �إذ�عة وتلفزيون،
 80م�رشح مو�شيقي� .إ�شافة �إىل وجود 540
متحف للفنون ت�شم جمموعات مقتنيات
من �أرفع �مل�شتويات �لعاملية ،وت�شكل تنوعا
فريد� يف عامل �ملتاحف .مع هذ� �لتنوع يف
�ملوؤ�ش�شات �لثقافية حتتل �أملانيا مكانة
متقدمة على �مل�شتوى �لدويل .نظام �مل�شارح
و� الأورك�شرت� و�ملتاحف �لذي يخ�شع يف
�أغلب � الأحيان �إىل �لتنظيم �حلكومي ،يحظى
بالقبول و�لتقدير �لكبريين .وعلى خلفية
حمدودية �ملو�رد �ملالية يف �ملو�زنات
�لر�شمية ،و�ملتغري�ت �لدميغر�فية �الجتماعية
و� الإعالمية ،مثل دخول �لتقنية �لرقمية ،فاإن
هذ� �لقطاع يتو�جد �ليوم يف مرحلة من �لتغيري
و�لتجديد� ..شمعة �أملانيا كاأمة مهمة يف �حلركة
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فـيـديـو

الثـقـافـة والإعـالم :مقـطـع فـيديـو حـول الـمو�سوع
 tued.net/ar/vid7

مــركــز مــ�س ـت ـق ـب ـلــي ل ـل ـحــوار ب ـيــن ث ـقــافــات ال ـعــالــم :فــي بــرل ـيــن ي ـقــام م ـن ـتــدى هــوم ـبــولــت
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�لثقافية تعود �أي�شا �إىل �أ�شـماء كـبـيـرة المـعـة
مـن �لـمـا�شي ،مـثـل باخ وبـيـتـهـوفـن وبـر�مـز
يف �ملو�شيقى ،وغـوتـة و�شـيـلـر وتـومـا�ش مـان
يف � الأدب� .أيـ�شـا �ملو�قع �لـمـتـقـدمـة فـي
مـخـتـلـف �لـفـنـون �لـمـعـا�شـرة تـ�شـم �لـعـديد
من � الأ�شماء � الأملانية �ملعروفة.
ومن ناحية �أخرى ،فقد �أجنزت �لبالد م�رشوعا،
�شبقتها �إليه دول �أوروبية �أخرى قبلها .فعلى
�أ�شا�ش �لتقاليد �لذ�تية �نفتحت �لبالد على
تاأثـري�ت قـادمة مـن �لـخارج وطـورت �شـرد�
جـديـد� .فـنانـون �شـبـاب مـن �أ�شـول �أجـنـبـية
�بتكرو� �أ�شـكـال �لتعـبـري� ،شـو�ء �ملو�شـيـقـيـة �أو
�ل�شعرية �جلامعة ،وعملو� على �شهر ثقافاتهم
� الأم ودجمها.
مـر�كـز �لـفـن و�لثـقـافة �ملـحـلـيـة تـطـورت
دومـا �شمـن حـدود مـتـاأرجـحـة بـني �لتـ�شـلـية
و�لـثـقـافـة �لـر�قـيـة ،وتـحـولـت �إلـى مـر�كـز
يف غاية �حليوية للثقافة � الأملانية �جلديدة.
معا تبني هذه �ملر�كز �لقوة �مليد�نية� ،ل�شورة

فــن الأداء ي ـجــد فـي األـمــان ـيــا ال ـعــديــد مـن اإم ـكــانــات ال ـعــرو�ض

�لتي تعك�ش و�قع �أملانيا باأ�شلوب ُم َركّ ز .ومع
مـنـتـدى هـومـبـولـت يـنـ�شـاأ بـحـلـول �لـعـام
 2019مـ�شـروع ثـقـافـي ر�ئـد فـي �لـقـ�شـر
�لـذي تـتـم �إعـادة بنـائـه فـي و�شـط بـرلـيـن.
وعـلى خـلـفـيـة �لـتـاأثـر بـاالنـفـتـاح �لعـالـمـي،
�شـوف يـفـتـح �لـبـاب م�شـرعا �أمـام �لـتـبـادل
�لـعـلـمي عـلـى �لـمـ�شـتـوى �لـدولـي وعـلـى
�لـحـو�ر بـيـن �لـثـقـافـات.
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مــفــو�ض الـحـكــومــة االألــمــانــيــة االتــحــاديــة
لــ�شــوؤون الـثــقــافـة واالإعــالم
م ـفــو�ســة الـح ـكــومــة الأل ـ ـمــان ـيــة الت ـحــاديــة لــ�س ـوؤون
الـث ـقــافــة والإعــالم ) ،(BKMمــون ـي ـكــا غــروتــر�ض ،ت ـخــ�ســع
ل ـل ـمــ�س ـتــ�ســارة الت ـحــاديــة م ـبــا�ســرة ،بــ�س ـف ـت ـهــا
وزيــرة دولــة .ومــن ب ـيــن م ـه ـمــات ـهــا دعــم الـم ـوؤ�ســ�ســات
والـمــ�ســروعــات ال ـث ـقــاف ـيــة الـ ـ ـمـه ـمــة عـلــى
ال ـ ـمــ�س ـتــوى الــوط ـنــي.
 bundesregierung.de

مـعــهــد غــوتــةً
م ـوؤ�ســ�ســة مـعـهد غــوتــة هي الـمــرك ــز ال ـثـ ـقـافـي الألـمــانــي
فـي �س ـتــى اأن ـحــاء ال ـعــالــم .ومــن م ـه ـم ـتــه تــ�س ـج ـيــع
ان ـتــ�ســار ال ـل ـغــة الألـمـانية فـي ال ـخــارج ،ودعــم ال ـت ـعــاون
ال ـث ـقــافـي على الـ ـ ـمــ�سـ ـتــوى الــدولــي ،اإ�ســافــة اإىل
ت ـقــديــم �ســورة �ســام ـلــة واق ـع ـيــة حــدي ـثــة عــن
األـمــانـ ـ ـيــا فـي ال ـخــارج.
 goethe.de

مـعـهـد الـعـالقـات الـخـارجـيـة
ي ـنــ�ســط مـ ـعـ ـهــد العـالقــات الـخـارج ـيــة ( ( ifaعــلى
الـم ـ ــ�س ـت ــوى ال ــدولـي ،فـي م ـجــالت ال ـت ـبــادل ال ـف ـنــي
وحــوار الـمـ ـجـ ـتـ ـم ـعــات الـمـدن ـيــة وتـ ـق ــديــم الـمـ ـعـلــومات
الـمـ ـت ـعـلـ ـقــة بــال ــ�سـ ـيــا�ســة الـثـ ـقـافـ ـيــة الـخـارجـ ـيــة.
 ifa.de

الـمـوؤ�شـ�شـة الثـقـافـيـة االألـمـانـيـة االتـحـاديـة
تـ ـقــوم الـم ـوؤ�ســ�ســة الـ ـث ـقـاف ـيــة الألـمــان ـيــة الت ـحـاديــة
بــدعـم ال ـفــن وال ـث ـقــافــة� ،س ـمــن اإطــار مــ�س ـوؤول ـيــات
ال ـح ـكــومــة التــحاديـة .وت ـقـع ال ـمـ ـه ـمـة الــرئ ـيــ�س ـيــة
ل ـع ـم ـل ـهـا فـي دعــم بـرامـج الإبـداع ومــ�ســروعات الب ـت ـكـار
ذات الـمـ�سـمـون الــدولـي.
 kulturstiftung-des-bundes.de

دار ثـقـافـات الــعـالـم
دار ث ـقــافــات ال ـعــالــم فـي ب ــرلـيــن هــي ع ـبــارة عــن
مــركـز لل ـتـ ـبـادل الـثـ ـق ــافـي الـ ـع ــالـ ـمـي ،وم ـنـ ـ ـت ــدى
لـ ـلـ ـح ــوارات الـ ـمـ ـع ــا�س ــرة.
 hkw.de

الــمــجـلـ�ض الـثـقـافـي االألـمـاين
م ـوؤ�ســ�ســة الـمـجـ ـلــ�ض الـ ـثـ ـقــافـي الألـ ـمـاين هــي عـ ـبــارة
عــن الت ـحــاد الــر�س ـمــي الــرائ ــد لــالت ـحــادات ال ـث ـ ــقافـ ـيــة
الألـمــان ـيــة .وهــو يــ�ســم فـي ع ــ�ســوي ـت ــه  258ات ـحــاد
وم ـوؤ�ســ�ســة ثـ ـقـاف ـيــة األـ ـمــان ـيــة.
 kulturrat.de

الـمـكــتـب الــمـركـزي لــلــمــدار�ض
االألـمــانــيــة فـي الــخــارج
ي ـقــوم ال ـم ـك ـتــب الـمــركــزي ل ـل ـمــدار�ض الأل ـمــان ـيــة فـي
ال ـخــارج ) (ZfAبــرعــايــة ودعــم حــوالــي  1200مــدر�ســة ،ب ـي ـن ـهــا
مــا ي ـقــرب مــن  140مــدر�ســة األ ـمــان ـيــة فـي ال ـخــارج.
 auslandsschulwesen.de
إضـافـة رقـمـيـة D I G I T A L P L U S

ل ـمـزيـد مــن ال ـم ـع ـلـومـات حــول م ـخ ـت ـلـف الـمــو�سوعــات
ذات الــ�س ـلــة ،وروابــط ذات ت ـع ـل ـي ـقــات ،ومــ�ســاه ـمــات،
ووثــائ ـق ـيــات ،وخ ـطــابــات ،عــالوة ع ـلــى م ـع ـلــومــات
اإ�سـاف ـيـة حـول ك ـلـمـات ال ـبـحـث وا�س ـتـقـاللـيـة و�سـالح ـيـة
الـوليـات فـي مـجـال ال ـث ـقـافة ،والــموؤ�سـ�سـات الـثـقـافـيـة لـلـحـكـومـة التـحـاديـة ،وجـائـزة
الـفـيـلـم الألـمـانـي ،ومـعـر�ض دوكـومـنـتـا.
 tued.net/ar/dig7
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الــمــبــتــكــر
اقــتــصــاد اإلبــداع
ِ
ُ
ينتمي قطاع �لثقافة و� الإبد�ع �إىل �أكرث
�لقطاعات �القت�شادية �بتكار� .يف �أملانيا
تزد�د م�شاهمة هذ� �لقطاع يف جممل � الأد�ء
�القت�شادي � الأملاين (�إجمايل �لقيمة �مل�شافة)
با�شتمر�ر ،ويكاد �ليوم ي�شل �إىل ذ�ت
�مل�شتويات �لتي حتققها قطاعات �شناعية
ر�ئدة ،مثل قطاع بناء � الآالت .فقد و�شل حجم
مبيعات قطاع � الإبد�ع لعام  2016يف حو�يل
� 253000رشكة ،يعمل فيها  1،6مليون �إن�شان،
�إىل حو�يل  154مليار يورو .وت�شعى �حلكومة
�الحتادية �إىل دعم قطاع �قت�شاد �لثقافة
و� الإبد�ع ب�شكل خا�ش ،وتعمل لهذه �لغاية على
تطوير �آليات و �أ�شكال �لدعم و�لتمويل.

�شغرية �أو �شغرية جد� .وهي غالبا ما تكون
غري قائمة على �لربحية (متاحف م�شارح،
�أورك�شرت�) �أو من �لقطاعات �الجتماعية
(�حتاد�ت فنية ،موؤ�ش�شات) .من خالل �لت�شجيع
�مل�شتمر للتاأ�شي�شات �جلديدة ن�شاأت يف �لعديد
من �ملدن �رشكات وموؤ�ش�شات جديدة ،وخا�شة
يف جماالت �لت�شميم و�لربجمة و�الألعاب.
وب�شكل خا�ش يف قطاع �لربجمة�/شناعة
� الألعاب تبدو �إمكانات �لقطاع �لهائلة يف
�لت�شابك و�لرت�بط بني جماالت �لفيلم و�لفيديو
و�ملو�شيقى و�لن�ش و�ل�شور �ملتحركة .وقد
متكن هذ� �لقطاع يف �لعام  2016من حتقيق
حجم مبيعات ،و�شل �إىل  29مليار يورو.
وترتبع مناطق برلني-بر�ندنبورغ على قمة
�لتطور ،من خالل � 200رشكة .ال يوجد موقع
�آخر ي�شم مثل هذه �لكثافة من �لبنية �لتحتية
لعامل � الألعاب ،مبا يف ذلك �جلامعات و�ملعاهد
�لعليا .ولكن فر�نكفورت وهامبورغ واليبزيغ
وكولونيا وميونيخ متتلك �أي�شا جتمعات
�إبد�عية معتربة.


جوهر ن�شاطات قطاع �لثقافة و� الإبد�ع يتجلى
يف �البتكار�ت �لفنية و� الأدبية و�لثقافية
و�ملو�شيقية و�ملعمارية� ،أو يف �ملحتوى
� الإبد�عي للم�شانع و�ملنتجات و�خلدمات .من
�لناحية �لبن َي ِو ّية يعتمد �لقطاع ب�شكل �أ�شا�شي
على �مل�شتقلني يف �لعمل �حلر ،وعلى �رشكات
رسـم بـيـانـي
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ال ـمــ�ســدر ،BMWI/destatis :ات ـحــاد بــور�ســة ال ـك ـتــاب الأل ـمــانــي2016 ،

قـطـاع بـاآفــاق كـبــيــرة
قطاع الثقافة والإبداع يربط بين القطاعات
القت�سادية التقليدية والتقنيات الحديثة واأ�سكال
المعلومات والت�سالت الجديدة .وهو ي�سم في
األمانيا  12قطاع ًا تخ�س�سي ًا :اقت�ساد المو�سيقى،
�سوق الكتب� ،سوق الأعمال الفنية ،اقت�ساد الأفالم،
الراديو ،الفن التركيبي ،العمارة ،الت�سميم ،ال�سوق
ال�سحفية� ،سوق الدعايات والإعالنات ،البرامج/
الألعاب ،تخ�س�سات اأخرى.

ن ـمـو مـ�ضـت ـمـر� :ضــركــات عــام ـلــة فـي ق ـطــاع ال ـث ـقــافــة والإبــداع

اأيـ�سـا للـمـ�سـتـثـمـرين الـ�سـبـاب من �سـتـى اأنـحـاء الـعـالـم ،تـعـت ـبـر بـرلـني عـا�سـمـة الـ�سـركـات الـجـديـدة والـ�سـاعـدة

�ضـوق الـكـتـب الـمـتـنـوعـة :الـعـديـد مـن الإ�ضـدارات ال ـجـديـدة

%5,7
الــ�س ـفــر
%10,9
الـمـدار�ض والـتـع ـلـيــم
%9,8
كـتـب تـخـ�سـ�سـيـة
%11,1
ع ـلــوم
%14,5
نــ�ســائــح ع ـم ـل ـيــة

%31,5
روايــات وخ ـيـال
85486
اإ�ســدار جــديــد

قـيـمـة مـتـو�ضـطـة جـيـدة :الـقـيـمـة الـمـ�ضـافـة الإجـمـالـيـة
بـالمـقـارنـة بـيـن الـقـطـاعـات ،مـلـيـار يــورو
الـ�سـنـاعـة الـك ـيـمـيـائـيـة
ق ـطــاع ال ـطــاقــة
ق ـطــاع الـث ـقــافــة والإبــداع
ال ـخــدمــات ال ـمــال ـيــة

%16,5
كـتـب الأطـفـال
واليـافـعـيـن

ب ـنــاء الآلت
�س ـنــاعــة الــ�س ـيــارات

42,9
47,2
64,0
71,0
93,8
129,6
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حــوار ثــقــافــي
ت�شكل �شيا�شة �لثقافة و�لتعليم �خلارجية )(AKBP
�إىل جانب �ل�شيا�شة �لدبلوما�شية �خلارجية
و�ل�شيا�شة �القت�شادية �خلارجية �لدعامة �لثالثة
لل�شيا�شة �خلارجية �الأملانية .ومن �أهم �أهد�فها
حتقيق �لتبادل و�لتعاون يف جماالت �لثقافة
و�لتعليم و�لعلوم ،و�إقامة �أ�ش�ش متينة للعالقات
مع �لبلد�ن �الأخرى ،و�إتاحة وت�شجيع �حلو�ر
بني �لنا�ش� .ل�شيا�شة �لثقافية �خلارجية تفتح
�أبو�با نحو �لتفاهم و�لتف ّهم �مل�شرتك ،وت�شكل
بالتايل قاعدة مهمة لتبني �شيا�شة تعمل على
حتقيق �لتو�زن �ل�شلمي .ومن �ملهمات �الأخرى
ل�شيا�شة � AKBPأي�شا ،دعم �نت�شار �للغة �الأملانية
يف �خلارج ،وتقدمي �أملانيا على �أنها بلد �لتنوع
و�لتعددية �لثقافية ،ون�رش �شورة ع�رشية �شحيحة
عن �أملانيا .ومن �ملبادر�ت �ملحددة يف هذ�
�ملجال ،دعم خمتلف �لرب�مج �لثقافية ،كاملعار�ش

الئـحـة
اأك ـبــر م ـت ـحــف ف ـنــي:
�شــالــة هــامــبــورغ لــلــفــنــون
اأك ـبــر فــرقــة اأوركــ�س ـتــرا:
اأوركــ�شــتــرا غــيــفــانــدهــاو�ض اليــبــزيــغ
اأك ـبـر دار �س ـي ـن ـمــا:
�شــيــنــمــاكــ�ض فــي اإ�شــن
اأك ـبــر �ســالــة مــ�ســرح:
فــريـدريـ�شـتـات بـاال�ض (بــرلــني)
اأك ـبــر �ســالــة ح ـفــالت:
بــادن-بــادن

مثال ،و��شت�شافة عرو�ش م�رشحية �أملانية ،ودعم
�الأدب و�لفيلم� ،إ�شافة �إىل م�رشوعات �حلو�ر مع
�لعامل �الإ�شالمي� ،أو "�متد�د �لثقافة" )،(Kulturweit
وهو برنامج يتيح لل�شباب �الأملان �لقيام بخدمات
تطوعية يف �خلارج.
�لـفـهـم �لـو��شـع لـلـثـقـافـة هـو �أ�شـا�س
�لـبـر�مـج و�لـمـ�شـروعـات
تـقـوم وز�رة �خلـارجـية �الألـمـانـيـة بـنـفـ�شها
بتنفـيـذ جـزء ب�شـيـط مـن �شـيـا�شـتـهـا �لثقافية.
حيث تقوم ب�شكل رئي�شي بتفوي�ش منظمات
و�شيطة ذ�ت �شفة �شبه خا�شة بالقيام مبختلف
�لـمـو�شـوعـات �الأ�شـا�شية ،مـثـل مـعـهـد غـوتـة،
ومـعـهـد �لـعـالقـات �لـخارجـيـة ) ،(ifaو�لهـيـئـة
�الألـمـانـيـة لـلـتـبـادل �الأكـاديـمـي �خلـارجـي
) ،(DAADو�لـبـعـثـة �الألـمـانـيـة فـي مـنـظـمـة
�ليـونـيـ�شـكـو ،وموؤ�شـ�شـة �ألـكـ�شـنـدر فـون
هـومـبـولـت (لالطـالع عـلـى �شـيـا�شـة �لـتـعـلـيـم
�خلـارجـيـة ،تـابـع جـزء "تـعـلـيـم ،علوم،
�أبـحـاث") .عـمـل هـوؤالء �لـو�شـطـاء �لـثـقـافـيـني
يـقـوم على �تـفاقـات تـحـدد �الأهـد�ف �لـعـامـة،
�إال �أنـهـم يـتـمتـعـون بـقـدر كـبـيـر من �لـحـريـة
يف تـ�شـمـيـم وتـنـفـيـذ �لـبـر�مـج عـمـلـيـا.
ويـتـو�جـد مـعـهـد غـوتـة يف  98بـلد� ،بفـروعـه
�لبـالـغ عـددهـا  .159وهـو يقـوم بدعـم
�نتـ�شار �للغـة �الأملانـية يف �خلارج ،كما يعمل
على رعاية �لتبادل و�لتـعاون �لثـقـايف عـلى
�لـم�شتـوى �لـدويل .بيـنـما يخـتـ�ش مـعـهـد ifa
ب�شـكـل رئـيـ�شي يف �حلو�ر �لثقايف من خالل
�ملعار�ش و�ملوؤمتر�ت� .جتاهات �حلو�ر �لثقايف

بتـمـويل من وزارة اخلـارجـية الألـمانـية يتـم حـفـظ الكـتـابات التي تـعـود اإىل الـمدينـة الواحـة تيـمبـوكتو (مـايل) ،كـما جُترى الأبحـاث عـلـيـها اأيـ�سـ ًا

تدور حول عرو�ش �لثقافة و�لتبادل �ملعتمدة
على �لتقنية �لرقمية ،وعلى �الإمكانات �جلديدة
للم�شاركة �لتفاعلية .ويف كافة �مل�رشوعات �لتي
تنفذها منذ �ل�شبعينيات ،تعلق �ل�شيا�شة �لثقافية
�خلارجية �أهمية كبرية على مفهوم جماهريي
�شامل للثقافة ،بعيد عن ثقافة �لنخبة ،وال يخت�رش
مفهوم "�لثقافة" يف مو�شوع "�لفن" فقط.
ولكن �لـم�شـاألـة لـيـ�شـت حمـ�شـورة يف �لـثـقافـة
�الأملانيـة فـقـط .بـرنـامـج �لـحــفاظ عـلى

�لـــثــقـافـة يـدعـم حـمـايـة �الإرث �لـثـقـافـي
�لـمـهـم يف خـارج �لـبـالد �أيـ�شـا .وهـكـذ�
قـدمت وز�رة �لـخـارجـيـة �الألـمـانـيـة من عام
 1981حتى عام � 2016لـدعـم الأكـثـر من
 2800مـ�شـروعـا ،مـوزعـة بـيـن  144بلد�،
بيـنـهـا مـخـطـوطـات تـيـمـبـوكـتـو فـي مـايل،
و�إعـد�د �شجـل رقـمي لالإرث �لـثقـايف يف �شوريا،
وتـخـزيـن �لـمـو�شـيـقى �لـتـقـلـيـدية للكـامـريون
با�شـتـخد�م �لـتـقـنـية �لرقـمـيـة� ،أو تـرمـيم معبد
بوروبودور �الإندوني�شي.
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مـوضـوع

مـشـاهـد مـنـفـتـحـة عـلـى الـعـالـم
فـي �لـمـجــتـمـع � الألـمانـي �لــقـائــم عـلـى
�لـتــعـدديـة تـكـون � الإمكـانـيـة حمـدودة
جــد� ،لـوجـود �تـجاه ثـقـايف غـالـب ومـوؤثـر
عـلـى �التـجاهـات � الأخـرى ،تـمامـا كـما
هـو مـن �لـ�شـعـب وجـود مـديـنـة كـبـيـرة
تـطـغـى على غريها من �ملدن .مدعـوما
بالـبـنـية �لـفيـدر�لـية يـوجـد يف �ألـمانيا �أيـ�شا
�إجـمـاع عـلـى عـدم �لـتـو�فـق و�لـتـطـابـق بـني
مـخـتـلـف �الجتاهات �لـمـتـ�شاربة و�ملتناف�شة
بطـبـيعـتها ،من �لـمـ�شـرح و�لفـيلم و�لـمو�شـيقى
و�لفن �لـتـ�شـكـيلي و�الأدب.
هناك �جتاه و��شح يف �مل�رشح :عدد عرو�ش
�أعمال �لكتاب �ملعا�رشين قد �رتفع با�شتمر�ر
وب�شكل كبري .وهي عرو�ش تت�شمن مروحة
و��شعة من �أ�شكال �لتمثيل �ملعا�رشة �ملختلفة،
�لتي يختلط فيها �مل�رشح �لتقليدي �لناطق مع
�لتمثيل � الإميائي ،و�لرق�ش و�لفيديو و�لعر�ش
على �ل�شا�شة و�ملو�شيقى ،لتتحول جمتمعة يف
�أغلب � الأحيان �إىل �أد�ء �أ�شبه باأحد�ث خ�شبة
�مل�رشح ما بعد �لدر�مية� .لتنوع� ،لذي يظهر
من خالل ملتقى �مل�رشح يف برلني يف �شهر
�أيار/مايو من كل عام ،يعرب عن �إجابة متنوعة
ومتعددة � الأوجه للم�شائل �ملتعلقة بالو�قع
�لذي بات بدوره يف غاية �لتعقيد.
�إىل جانب هذ� �لتيار �لثقايف �لرئي�شي �لذي
تعرب عنه �لطبقة �الجتماعية �ملتو�شطة،
ين�شاأ �أي�شا تيار جديد ،يتقدم من � الأو�شاط
�لهام�شية ،ويغزو ثقافة �مل�رشح �جل ّدي ،كما
ثقافة �مل�رشح �لعريق وي�شاعد يف �إغنائها" .ما

بعد �لهجرة" هو �لـمـ�شـطـلح �لذي يعرب عن هذه
�لظاهرة� ،لتي تعك�ش �شورة �أملانيا ب�شفتها
جمتمع م�شتقبل للمهاجرين ،و�لتي تظهر
بو�شوح يف �لـعـديد من �لـمـدن ،ويف مقدمتها
بالطبع ،مدينة برلني .ماليني � الأملان من
�أ�شول �أجنبية ميثلون �جليل �لثاين �أو �لثالث،
يف بلد هاجر �إليه � الآباء و� الأجد�د ،ويتحدثون
عن �أنف�شهم ،وعن حياة و�لديهم و�أجد�دهم،
ويروون حكايات خمتلفة ،عن تلك �لتي
عهدها وعا�شها �ملو�طن � الأملاين منذ مئات
�ل�شنني .و�شو�ء كانو� من مو�ليد �أملانيا �أو مل
يكونو� ،فاإنهم ب�شكل �عتيادي غـيـر متـاأثـريـن
بـحـكايـات هجـرة مـحـددة ،و�إنـمـا بتـجاربهم
�ملزدوجة �لثقافة .هذه �حلياة �شمن تر�بطات
و�رشوط ثقافية خمتلفة جتلب معها �أ�شكاال
جديدة من �لتعبري و�حلو�ر �لفني مع �ملجتمع،
مـعـلومـات

الـمكـتـبة االألـمانـيـة الرقـمـيـة
املكـتـبة الألـمانـيـة الرقـمـية ) (DDBوبـالـتـ�سابـك
والتـكامـل مع الـمكـتـبـة الأوروبـية الفـتـرا�سـية
 Europeana.euتمع الإرث الثـقافـي الألـماين.
وهـذا ي�سم كنـوز ثـقـافـيـة مـثـل الـمـخـطـوطات
والأفــالم التاريخـيـة والــمو�سـيقـى والكـتـب
الرقـمـيـة .وقـد بـاتـت الـمكـتـبة ت�سم اليوم
اأكرث من  18مليون عمل .ومن الـمفـتـر�ض
اأن يتم على الـمدى البعيد ت�سبيك ما ي�سل
جمموعه اإىل  30000موؤ�س�سة ثقافية وعلمية
من خمتلف التخ�س�سات والتاهات �سمن
اإطار مكتبة .DDB
 deutsche-digitale-bibliothek.de

ن ـجـاح ك ـبـيــر حـق ـقــه اإخــراج ي ـيــل رونــن ل ـع ـمــل "الأر�س ـيــة الـمــ�س ـتــركــة" فـي مــ�ســرح م ـكــ�س ـيــم غــوركـي فـي بــرل ـيــن

وت�شكل تربة � الإ�شكالية و�حلو�ر حول �لقانون
و�حلق و�النتماء و�مل�شاركة .من هذ� �لرحم
تولد حكايات جديدة ،تقود �إىل �شورة جديدة
لذ�ت �ملجتمع ،وتوؤثر على وعي و �إدر�ك �شورة
�أملانيا يف �خلارج.
�شريمني النغهوف مع "م�رشح ما بعد �لهجرة"
يف م�رشح مك�شيم غوركي يف برلنيُ ،تع َترب
منارة ر�ئدة يف هذه �لتعددية �لثقافية� .أعمالها
تتجاوز جمهور �مل�رشح �لتقليدي ،لت�شل �إىل

جمهور جديد� ،شاب يف غالبيته ،يعك�ش بدوره
م�رشوعا ظاهر� ،يتمخ�ش با�شتمر�ر عن �جلديد
و�ملتمايز .مع م�رشحيات "� الأر�شية �مل�شرتكة"
�لتي تتناول حرب �لبلقان ،و"� الأو�شاع" �لتي
تتناول ق�شية �ل�رشق � الأو�شط ،وقد �أخرجت
كليهما �ملخرجة � الإ�رش�ئيلية ييل رونن،
متت دعوة م�رشح مك�شيم غوركي للم�شاركة
يف ملتقى برلني �مل�رشحي يف �لعام 2015
و .2016علما باأن �مل�رشح كان يتطلع من
خالل هذ� �لعمل �إىل ما قد مت بالفعل يف عامل
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ال �شـيء" ،مـع نـجـمـة هـولـيـوود � الأملانية
د�نـيـا كـروغـر ،فـي دور �لـبـطـولـة .يـتـنـاول
�أكـيـن يف �أفـالمـه �أيـ�شـا مـو�شـوعـات ح�شا�شة
مـن �لـتـعـايـ�ش و�لـتـنـافر �الجتماعي ،ويتيح
�ملو�جهة بني � الأحكام �مل�شبقة و�ل�شعار�ت
وبـيـن �لـو�قـع� .ألـمـانـيـا مـا بـعـد �لـهـجـرة
لـيـ�شـت بـالـ�شـرورة نـاعـمـة� ،إال �أنـهـا مـمـتـعة
وديناميكية.

مـو�شيـقى �لبوب ويف � الأدب .هنا �أي�شا تعك�ش
�ل�شرية �لذ�تية للفنان �لتعددية �الجتماعية،
وتخلق �آفاقا جديدة ملجاالت �الندماج �ملثرية
مع �أمناط ووجهات نظر يف �شدة �الختالف.
على �شعيد مو�شيقى �لبوب ،يتم �جلمع بني
خمتلف �أ�شناف �ملو�شيقى �لعاملية (بيت-
بلقان� ،أ�شو�ت �أفرو�-أمريكية ،روك تركي،
هيب هوب �أمريكي) ،بحيث يظهر تاأثريها �أو
يتم دجمها مع ظو�هر �ملو�شيقى �الإلكرتونية،
�لتي باتت تعترب "�أملانية تقليدية" .وكما هي فـي �الأدب �ملـعـا�رص تـلعـب مـو�شـوعـات
�حلال يف بلد�ن �أخرى ،تلعب مو�شيقى "�لر�ب" ما بعد �لهجرة دور � ً مركزياً
دور� متميز� لدى �ل�شباب من �أبناء �لعائالت
من �لبديهي �أي�شا �أن ينتمي الأ�شهر �لكتاب
�ملهاجرة.
و�لكاتبات باللغة � الأملانية منذ �شنو�ت عديدة
�لـمخـرج فـاتـح �أكـيـن �لذي يتحدر من �أ�رشة كتاب وكاتبات مهمون من �أ�شول �أجنبية،
تركـية مـهـاجرة جنح �أي�شا يف �لو�شول �إىل منهم نافيد كريماين ،حامل جائزة �ل�شالم
قمة �ل�شهرة .يف  2018فاز باجلائزة �لذهبية لبور�شة �لكتاب � الأملاين لعام  ،2015وهي
"غـولـدن غـلـوب" عـن فـيـلـمـه �لـدر�مـي "مـن و�حدة من �أرفع �جلو�ئز �لثقافية يف �أملانيا،

درامــا "مــن ل �ســيء" ل ـل ـم ـخــرج فــاتــح اأك ـيــن ،مــع ديــانــا كــروغــر فـي دور الـب ـطــولـة ،فـازت فـي  2018بـجــائــزة غــولــدن غ ـلــوب

خـارطـة

ـ
ـ
ـ
مــهــمــة فــي ألــمــانــيــا
ثــقــافــيــة
جــوائــز
 1الــدب الــذهــبــي
مـهـرجـان الأفـالم العالمـي في بـرلـين (بـرلـيـنـالـة)
يـعـتـبـر اإلـى جانـب مـهـرجـانـي البـنـدقـ ـيـة وكـان،
المهرجان ال�سينمائي الأهم .ويـتـم في الـمـهـرجـان
منـح الـدب الـذهـبي اإلى جـانـب عـدة جوائـز مـن
الـدب الـفـ�سـي.
 2جــائــزة مـعـر�ض الــكــتـاب فـي اليــبـزيـغ
ت جُـمـنـَـح جـائـزة مـعـر�ض الـكـتـاب فـي ليـبـزيـغ تـكـريـمـ ًا
لـالإ�ســدارات الـجــديــدة بـال ـل ـغــة الألـمـان ـيــة.
 3جــائــزة الــفــيـلــم االألـمــانــي
مـع مـكـاف ـاأة مـالـيــة تـقــارب ثــالثــة مـالي ـيـن يــورو
تـع ـتـبــر جـائـزة الـف ـي ـلـم الألـمـانـي الـجائـزة الـثـقـاف ـيـة
الأك ـبــر مــال ـي ـ ًا فـي األـمــان ـيــا.
 4جــائــزة الــكــتــاب االألـمــانـي
ت ـخـتــار لـج ـنــة ال ـت ـحـك ـيــم اأفــ�ســل روايــة ن ــاط ـقــة
بــالألـمــان ـيــة فـي ال ـعــام.

1 3

بــرلـني
2

اليــبـزيـغ
فــرانـكــفـورت
4
5

دارمـ�شــتـات

 5جــائــزة غــيــورغ بــو�شــنــر
جــائـزة غ ـيــروغ بــو�س ـنــر هـي ال ـجـائــزة الأدب ـيــة الأهــم
فـي الـم ـنـاطــق الـنــاط ـقـة بـالألـمــان ـيــة.

و �أي�شا كاتيا بيرتوف�شكايا و�شريكو فتاح ونينو
هار�تي�شفيلي و�شا�شا �شتان�شي�ش وفريدون ز�مي
�أوغلو و �ألينا برون�شكي ،على �شبيل �ملثال ،ال
�حل�رش .كتبهم �لتي تعك�ش خرب�ت �إير�نية
ورو�شية وتركية يقر وؤها �لكثريون ،كما يعترب
�أدبهم �شفري� ،يحمل �إىل �ملجتمع مو�شوعاتهم
وجتاربهم يف �ملهجر.
�لفن �لت�شكيلي يف �أملانيا هو �أي�شا عاملي
يف تنوعه ومنفتح يف �أ�شكاله .هذ� ما توؤكده
�إح�شائيات �ملبتدئني �جلدد بالدر��شة يف

�ملعاهد �لفنية :منذ  2013ي�شجل هناك عدد
من �لطلبة � الأجانب �مل�شتجدين يتجاوز عدد
�لطلبة � الأملان �مل�شتجدين .برلني� ،لتي ت�شم
حو�يل � 500شالة عر�ش فني و�لعديد من
م�شاحات �حلرية �لفنية ،تعترب �ليوم عا�شمة
�لفن �ل�شاب �ملعا�رش ،وو�حد من �أكرب مر�كز
� الإنتاج �لفني �ملعا�رش يف �لعامل .وهذ� ما
يتو�شح كل عامني يف معر�ش بينالة يف
�لبندقية :عدد كبري من �لفنانني �لعامليني
�مل�شاركني هنا ،يقدمون برلني على �أنها مكان
�شكنهم وموطنهم �ملختار.
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مـوضـوع

تــحــول إعــالمــي ســريــع
تتميز حرية �ل�شحافة و�لر�أي يف �أملانيا بامل�شتوى
�لرفيع ،ناهيك عن �شمانة حمايتها مبوجب �لد�شتور
�الأملاين .حيث تن�ش �ملادة �خلام�شة من �لد�شتور
على �أن" :لكل �إن�شان �حلق يف �لتعبري عن ر�أيه
بالكلمة �أو �لكتابة �أو �ل�شورة ،ون�رش هذ� �لر�أي ،كما
له �حلق يف �حل�شول على �ملعلومات دون �أية عو�ئق
من �مل�شادر �ملتاحة للعامة ... .وال وجود للرقابة".
"موؤ�رش حرية �ل�شحافة" ملنظمة "مر��شلون بال
حدود" غري �حلكومية و�شع �أملانيا يف �لعام 2017
يف �ملرتبة  16من بني  180بلد� .تنوع �الآر�ء متاح،
و�لتعددية يف �ملعلومات متوفرة .كما �أن �ل�شحافة
غري موجودة يف قب�شة �حلكومة �أو �الأحز�ب ،و�إمنا
حتت قيادة �رشكات �إعالمية من �لقطاع �خلا�ش
و�شمن �إطار م�شوؤوليتها� .أما �لقنو�ت �حلكومية
�لر�شمية ( ،ARD، ZDFر�ديو �أملانيا) �ملوؤ�ش�شة على
�لطريقة �لربيطانية ،فهي تعترب موؤ�ش�شات �أو هيئات
عامة ،تعتمد يف متويلها على �لر�شوم �ملفرو�شة،
وت�شكل �الأ�شا�ش �لثاين لعامل �الإعالم �لقائم على
مبد�أ �لثنائية �جلامعة بني �لقطاعني �خلا�ش
و�لعام ،و�لذي مل يتغري يف جوهره منذ تاأ�شي�ش

جمهورية �أملانيا �الحتادية يف �لعام .1949
وي�شل �لر�شم �ل�شهري لالإذ�عة و�لتلفزيون يف عام
� 2015إىل  17،50يورو .و�إىل جانب ذلك يوجد
منذ �لثمانينيات عدد كبري من �لقنو�ت �لتلفزيونية
و�الإذ�عية �خلا�شة .و�أهم �لرب�مج �الإخبارية هي
موجز �ليوم „ ”Tagesschauومو�شوعات �ليوم
„ ”Tagesthemenيف �لقناة �الأوىل  ،ARDو�ليوم
„ ”heuteو�أخبار �ليوم „ ”heute journalيف �لقناة
�لثانية � ،ZDFإ�شافة �إىل „ .”RTL Aktuellويف برلني
وحدها �لتي تنتمي �إىل �أف�شل  10مدن �إعالمية
يف �لعامل ،يعمل  900مر��شل معتمد يف �لربملان،
وحو�يل  440مر��شل �أجنبي من  60بلد�.
ومن �شمن �لتنوع يف عامل �الإعالم توجد �أي�شا 300
جريدة يومية ،غالبيتها جر�ئد حملية� ،إ�شافة �إىل
 20جملة �أ�شبوعية ،وحو�يل  1600جملة ��شتهالكية
وعامة .وت�شكل �أملانيا خام�ش �أكرب �شوق للجر�ئد
يف �لعامل ،بعد �ل�شني و�لهند و�ليابان و�لواليات
�ملتحدة .ويف كل يوم يتم فيه �لن�رش ،يتم بيع 16،1
مليون جريدة يومية و 5ماليني جملة �أ�شبوعية �أو

مـحـطـات

1945

بعد الحكم النازي ظهرت في األمانيا
بــدايــة ،فـقـط ماكـان يعـرف با�سـم
الجـرائـد ال جُم َرخّ َ�سة .ففي المناطق
الخا�سعة لالحتالل الأمريكي تم منح
اأول تـرخـيـ�ض لـجـريـدة فـي الأول
مـن اآب/اأغـ�سـطـ�ض  1945لجـريـدة
فرانكفورت "فرانكفورتر روند�ساو".

1950

اإذاعــات غــرب األ ـمــان ـيــا ال ــ�ســت
ت ـت ـفــق فــي مــدي ـنـة بـريـمـن عـلـى
"ت ـاأ�س ـيــ�ض م ـج ـمــوعــة ع ـمــل
م ـح ـطــات الإذاعــة الــر�س ـم ـيــة
ال ـعــامــة ل ـج ـم ـهــوريــة األ ـمــان ـيــا
الت ـحــاديــة".

1984

في لــودف ـي ـكــ�س ـهــافــن ت ـبــد أا
"ه ـي ـئــة بــرامــج اإذاعــة ال ـكــابــل
والأق ـمـار الـ�س ـنـاع ـيـة" الـمـعـروفـة
اخـتــ�سـار ًا  PKSع ـم ـل ـهــا فـي
الـ ـبـ ــث .اإنـ ـه ــا ل ـحـ ـظ ــة ولدة
مـحـطـات الـت ـل ـفـزيـون ال ـخـا�سـة
فـي األ ـمــان ـيــا.

و�سـائـل الـتـوا�سـل الجـتـمـاعـي ت جُـغ َـيـّـر مـجـمـل الـنـظـام الإعـالمي والـ�سـلـوك الـمـتـعـلـق بـالتـ�سـالت والـراأي الـعـام بـ�سـكـل جـذري

1995

الجريدة الـيـ�ساريـة الـلـيـبرالـية „”taz

كانـت اأول جـريــدة األـمـان ـيــة يــوم ـيــة
تــدخـل عـالـم الـويـب اأون ليـن ،بـعـد
�سـت �سـنـوات عـلـى ولدة �سـبـكـة الويب
العالمية .وبعـد انطالقـتـها „”Go-live
تـطــور مج ـتـمـع الـ�سـحـافـة الـرقـمـيـة
„ ”digitazب�سـكــل مـتـ�سـارع.

1997

حـوالــي  4،1مـلــيون مــواطــن األـمـانـي
اأعـمارهـم فـوق � 14سـنـة ي�سـتـخـدمون
بــواب ــات اأون ليـن ال ـجـديــدة ،عـلـى
الأقـل بـيـن الفـتـرة والأخـرى .وفي عـام
 2014و�ســل هـذا ال ـعــدد اإلــى 55،6
مـلـيــون ،وهـو مـا يعـادل  %79،1مـمـن
يزيد عمرهـم عن � 14سنـة في األمانـيا.

2018

اأ�سبوعيا ي�ستخدم  21مليون اإن�سان في
األمانيا في�ض بوك ،كما يغرد  1،8مليون
على تـويـتـر ،وي�سارك  5،6مـلـيـون في
اإن�ستغرام .اأما المركز الأول بين و�سائل
التـوا�سل الجتـماعي ،فـهو من ن�سيب
واتـ�ض اآب ،بـعـدد مـ�سـتـخـدمـيـن يـ�سـل
اإلى  40ملـيـون اإنـ�سان في الأ�سـبـوع.
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اأك ـبـر غــرفــة اأخ ـبــار فـي األ ـمــان ـيـا :الـت ـحــريــر الـ ـمــركــزي لــوكــالــة الـ�س ـحــافــة الأل ـ ـمــان ـيــة ) (dpaفـي بــرلــني

جريدة يوم �الأحد (� .)2016أما �جلر�ئد �لر�ئدة ،فهي �لو��شعة �النت�شار "بيلد" تعترب�ن من و�شائل �الإعالم
جر�ئد يومية على م�شتوى �لبالد ،مثل زود دويت�شة ذ�ت �ملرجعية و�الأكرث �عتماد� يف �القتبا�ش.
„ ”Süddeutsche Zeitungوفر�نكفورتر �ألغماينة
„ ”Frankfurter Allgemeine Zeitungودي فيلت يف ذ�ت �لوقت يتو�جد �لقطاع �الإعالمي حاليا يف
„ ”Die Weltودي ت�شايت „ ”Die Zeitوتاز „ ”tazمرحلة تغري بنيوي جذري� .جلر�ئد �ليومية تعاين منذ
وهاندل�شبالت „ ،”Handelsblattفهي تتميز بالبحث  15عاما تر�جعا يف عدد ن�شخها �ملدفوعة �ملطبوعة
و�لتمحي�ش و�لتحليل ودر��شة �خللفيات ،وتقدم مبتو�شط مقد�ره � 1،5إىل  .%2حيث يتناق�ش عدد
تعليقات �شاملة .كما �أن جملة "�شبيغل" و"�شبيغل �لقر�ء �ل�شباب ،كما يتناق�ش عدد �لطبعات ،ناهيك
�أون الين" �ل�شيا�شية �الإخبارية و�جلريدة �لعامة عن تر�جع �إير�د�ت �الإعالنات يف ظل �لظروف
شـكـل بـيـانـي

62,4
38,6

49

18,3
4,1

1997

2000

2006

2010

2017

ال ـمــ�ســدر ،ARD/ZDF :درا�ســة اأون ليــن 2017

الــحــيــاة الــيــومـيــة الـرقـمـيـة
ارت ـفــع ا�س ـت ـخـدام �س ـب ـكــة الإن ـتــرنــت
ال ـجــوال واع ـت ـمـاد الأج ـهــزة الم ـحـمــولــة
في األـمــان ـيــا بـ�سـكــل مل ـحــوظ .مـع تـزايـد
ال�سـتـخـدام الجـوال لـلبـيانـات ،تعاظـمـت
ال ـتـحـديـات ال ـت ـق ـنـيــة الـم ـفــرو�ســة عـلـى
البـن ـيــة الـتـح ـتـيـة للـ�سبكة .وت�سير الدرا�سات
اإلى زيــادة عـدد م�سـتـخدمي الإنـتـرنــت في
الآونــة الأخـيـرة بـ�س ـكـل طـف ـيـف.

تـطـور �ضـريع :اأكـثـر مـن  55مـلـيـون اإنــ�ضــان "اأون ليــن" في األمانـيــا

�ل�شعبة� .أكرث من  100جريدة يومية تبنت حتى �الآن
فر�ش ر�شوم دفع مقابل قر�ءة ن�شخها �الإلكرتونية
على �ل�شبكة ،كرد منها على ثقافة �لقر�ءة �ملجانية.
عامل دور �لن�رش يف حركة د�ئمة� ،أي�شا الأنه يتم
يوميا بيع ما يقرب من  800000ن�شخة من �جلر�ئد
�الإلكرتونية عرب �لطرق �لرقمية ،كما �أن �ال�شرت�كات
�لرقمية يف تز�يد م�شتمر.

عـالـمـيـة
دويـتـ�شـة فــيلــة اإذاعـة دويـتـ�سـة فـيـلة )(DW
هي الإذاعة الألـمانية الر�سمـية الـموجـهة للـخارج
وهي ع�سو فـي احتاد الإذاعة والتلفزيون الر�سمي
( ARDجمـموعة عمل قنوات الإذاعة والتلفزيون
الر�سمية العامة جلـمهـورية األـمانـيا التـحـادية).
تبث اإذاعة  DWبراجمها بثالثني لغة ،وهي ت�سمل
تلـفـزيون ) ،(DW-TVوراديـو واإنرتنت )،(DW.de
اإ�سـافـة اإىل مـ�ساركـتـها فـي التـطـوير الإعـالمي
املتميز على امل�ستوى العاملي� ،سمن اإطار اأكادميية
دويت�سة فيلة .كما توفر خدمة الأخبار الأملانية
خمتلف اأنواع الأخبار باأربع لغات
للمهتمني ولو�سائل الإعالم.

دخول �لتقنية �لرقمية �إىل عامل �الإعالم ،و�نت�شار
�الإنرتنت و�لتز�يد �مل�شتمر يف �أجهزة �الت�شال
�جلو�لة ،و�مل�شرية �لظافرة لو�شائل �لتو��شل
�الجتماعي غريت جميعها �شلوك ��شتخد�م و�شائل
�الإعالم ب�شكل جذري 62،4 .مليون �أملاين ممن
تتجاوزت �أعمارهم  14عاما ( )%89،9باتو� �ليوم
على �ل�شبكة �أون الين� .أكرث من  50مليون �إن�شان
ي�شتخدمون �الإنرتنت يوميا .وقد �أم�شى كل م�شتخدم
يوميا حو�يل  165دقيقة و�شطيا على �ل�شبكة �أون
الين (وباحل�شاب على جممل �ل�شكان 149 :دقيقة)،
و�أكرث من ن�شفهم يقوم بالت�شفح عرب �لو�شائل
�جلو�لة .باالإ�شافة �إىل ذلك ،فاإن ن�شف م�شتخدمي
�الإنرتنت تقريبا باتو� �ليوم �أع�شاء يف جمموعة
خا�شة� .لثورة �لرقمية َولّدت مفهوما جديد�
مل�شطلح �لعامة ،وو�شائل �لتو��شل �الجتماعي
وعامل �لتدوين باتت �ليوم مر�آة تعك�ش �ملجتمع

�ملنفتح و�ملتحاور� ،لذي ي�شارك كل فرد فيه يف
�شنع �لر�أي ويف �حلو�ر .يف هذ� �خل�شم ،يبقى
�النتظار هو �ل�شبيل �لوحيدة ،ملعرفة ما �إذ� كانت
�ملو�قع �لتفاعلية يف �ل�شبكة �شوف تكون �أ�شا�ش
�ل�شحافة �لرقمية �مل�شتقبلية .و�شمن �إطار �جلهود
�ملبذولة ملو�جهة �الأخبار �لكاذبة و�ملعلومات
�ملزيفة يتحمل �ل�شحفيون من خمتلف �لتخ�ش�شات
م�شوؤوليتهم بكل جدية.


دخـول م ـتـنـوع :هـكــذا يــدخل الأل ـمــان �ض ـب ـكــة الإن ـتـرنــت

ال�ضـتخدام اليـومي لـو�ضـائـل الإعـالم 687 :دقـيقة فـعلـياً

الـمــ�ســدر ،ARD/ZDF :درا�ســة اأون ليــن 2016

هـاتـف ذكــي/
هـاتـف جـوال

كومـبـيـوتر مـحـمـول

%44

ت ـل ـفــزيــون
راديــو
اإن ـتــرنــت

%57

كومبيوتر،
وكومبيوتر�سخ�سي

جــريــدة

174

دقـيقـة

160
149دقـيقـة
 17دقـيقـة
دقـيقة

الـمـ�سـدر ،ARD/ZDF :درا�سـة اأون ليـن �/2017سل�سلة درا�سات "و�سائل الإعالم وجمهورها"

%66

%38

كــومـبيـوتــر
لــوحــي

 dw.com
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مــواقــع الإرث ال ـث ـقــافــي
مــواقــع الإرث ال ـط ـبـي ـعــي
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1
كــاتــدرائ ـيــة اآخــن
2
كــاتــدرائ ـيــة �س ـبــايــر
3
قـ�سـر فـورتـ�سـبـورغ وحـديـقة الـبالط
4
الـك ـنـيــ�سة الـمــقد�ســة "دي فـيــ�ض"
قـ�سوراأوغـو�سـتو�سبورغ وفالكـنلو�ست فـي برول 5
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7
اأوابـد م ـعـماريـة رومـانـية ،الـكاتـدرائـيـة
وك ـن ـيـ�ســة لـي ـبـفــراون فـي تــريــر
8
مــديـنــة لـوبــيك الـهانـزيـة (الـتـجاريـة)
9
قــ�ســور وحــدائــق بــوتــ�ســدام وبــرلــني
10
دي ــر ل ــور�ض
مـنجم رامل�سبـريغ ،املدينة القدمية يف غو�سالر11 ،
مـناطق قطاع الري والـماء فـي اأوبرهارت�ض
12
الـمدي ـنــة الـقـدي ـمــة فـي بــام ـب ـيــرغ
13
جممع الدير فـي ماولربون
14
ك ـن ـيـ�سة �ستـيـفـت ك ـيـر�سـة ،الـقـ�سـر
والـمديـنة الـقدمية فـي كـفـيدليـنـبورغ
15
كــوخ فــولـك ـل ـي ـن ـغـر
16
ح ـفــرة (وادي) م ـيــ�ســل
17
كــاتــدرائ ـيــة كــولــون ـيــا
18
بـاوهاو�ض ومـدنـه فـي فـايـمار وديـ�سـاو
19
نـ�سـب لــوثــر ال ـتــذكاريــة فـي كـل مــن
اآيــ�س ـل ـي ـبــن وف ـي ـت ـن ـب ـيــرغ
20
فــاي ـمــار ال ـكــال�س ـي ـك ـيــة
21
فــارتـ ـبــورغ
22
جــزيــرة الـ ـم ـتــاحــف فـي بــرل ـيــن
23
حــدائــق ديــ�ســاو-فــورل ـي ـتــ�ض
24
جــزيــرة الــديــر رايــ�س ـنــاو
الـمجمع ال�سناعي مـنجم تـ�سول فراآين يف اإ�سن 25
26
الـمدن الـقدمية فـي �ســرتالزوند وف ـيـ�سمار
27
اأعــالــي حــو�ض الــرايــن الأو�ســط
28
دار الــبلــديـة ون�سـب رولنـد فـي بـري ـمـن
29
م ـن ـتــزه مــو�س ـكــاور بــارك
30
حــدود الإمرباطــوريــة الــرومــان ـيــة :اأوبـر
غــارم ـيــ�ض-ريــات ـيــ�ض ل ـي ـمــ�ض
املدينة الـقدمية يف ريغن�سبورغ مع �ستات اأم هوف 31
32
مــ�ســاكــن بــرلــني ال ـحــدي ـثــة
33
ال ـب ـحــر الــ�س ـحــل
34
غــابــات الــزان القــدي ـمــة فـي األـمــان ـيــا
35
مــ�س ـنــع فــاغــو�ض فـي األ ـف ـي ـلــد
36
الأكــواخ الـ ـم ـح ـمــولــة على اأع ـمــدة مــن
ف ـتــرة مــا قبــل ال ـتــاريــخ ،ج ـبــال الألــب
37
دار الأوبــرا الأم ـيــريــة فـي بــايــرويــت
38
الـم ـن ـتــزه اجل ـب ـلــي ف ـي ـل ـهــلمــ�ســهوة
39
الـق�سـر الـكـارولـنـغـي و�س ـيـفـيـتا�ض كـورفـي
40
مـدينة الـم�سـتـودعـات فـي هـامـبـورغ
وحي كـون ـتــور مع دار �س ـيـلـي
الأعـمال الـمعـمارية للمعماري لو كـوربـو�سـيـري 41
(مـجـمـع فـايـ�سنـهـوف فـي �سـتـوتـغـارت)
املغاور وفن الع�سر احلجري يف مناطق األب �سفابن 42
43
مـدن الـفـايكـيـنـغ هايـتـابـو ودان ـيـفـيـرك
44
كـاتـدرائـيـة نـاومـبـورغ

157مــتــر ًا

ارت ـفــاع كــاتــدرائ ـيــة كــولــون ـيــا

�ضـلـي�ضـفيغ-
هولـ�ضـتايـن 43

26

مـكلـنـبـورغ-
فــوربــومــرن

8

26

 33بــري ـمــن

40

34

34
برلـني 22
9 32
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هـام ـبــورغ
زاكــ�ضــن-
اأن ـهــالــت

6
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ن ـيــدرزاكــ�ضـن

بـرانـدن ـبــورغ 23
18 19
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19
34
44
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زاكــ�ضــن
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 39نــوردرايــن-
فـيـ�ض ـت ـفـالــن 25
17

ه ـيــ�ضــن

تــوري ـن ـغــن

5

1

27

12 37
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 16راي ـنــالنــد-

3

بــافــاريــا

ب ـفــالــ�س 7

10
30

13

2

�ضــارلنــد

15

بــادن-
41
فــورت ـمـب ـيــرغ

42
36

4
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 30لــيــمــيــ�ض
ق ـل ـعـة زالـبـورغ الرومانـيـة
"غـريـنـ�سـفـال" خــ�سـعــت
لإع ــادة الـ ـبـ ـنــاء
وال ـتــرم ـيــم.
 34غــابــات الــزان
خـمـ�ض مـنــاطــق مـن غــابــات
�سـجـر الــزان فـي األـ ـمـانـيــا
تـدخـل �سـمن الإرث العالـمي
ل ـمـنـظـمـة الـيـونـيـ�سـكـو

 1كــم مــربــع

مـ�ســاحــة مـن ـجــم تــ�سـول فــراآيــن

 44كـم مـربـع

مــ�ســاحــة غــابــات الــزان

2300000
زائــر ل ـجــزيــرة
الـم ـتــاحــف

بـانـورامـا

مـواقـع اإلرث الـعـالـمـي فـي ألـمـانـيـا
 21فـارتـبـورغ
فـي ح ـمــايــة اأ�ســوارهــا
قـام الإ�سالحي مارت ـيـن
لــوثــر ب ـتــرج ـمــة
ال ـع ـهــد ال ـقــديــم.

 18بــاوهــاو�ض
مــدن بــاوهــاو�ض فـي
ديــ�سـاو وفــايـمـار تــ�سـكـل
اأم ـث ـلــة ع ـلــى مــدر�ســة
ال ـتــ�سـم ـيـم الــ�س ـه ـيـرة
فــي بــدايــات ال ـقــرن
ال ـعــ�ســريــن.

2000

ب ـنــاء ت ـق ـل ـيــدي فـي
ك ـف ـيــدل ـي ـن ـبــورغ

 17كاتدرائية كولونيا
الإنـجاز الـخـالـد على
الطــراز ال ـغــوطـي
تــوارثــت الـع ـمـل بـه
عـدة اأج ـيــال ،مــن
 1248ح ـتــى .1889

 25مــنـجـم تـ�شـول فـراآيـن
ال ـ ـم ـج ـمــع الــ�س ـنــاعــي
فــي مــدي ـنــة اإ�ســن ،الــذي
تــم ت ـج ـم ـيــده فـي عــام
 1986ي ـع ـت ـبــر �ســاهــد ًا
ع ـلــى ت ـطــور الــ�س ـنــاعــة
ال ـث ـق ـي ـلــة فـي اأوروبــا.

 550كـم
طــول ل ـي ـمــ�ض

10000

نــوع مـن ال ـح ـيــوانــات وال ـن ـبــاتــات
ف ــي ال ـب ـحــر الــ�س ـحــل

1073

اإرث عــال ـمـي لـم ـن ـظ ـمــة
ال ـيــون ـيــ�س ـكــو فـي ال ـعــالــم
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مـوضـوع

ـ
ـ
جـــذابـــة
لــــغـــة
تنـتـمي �للـغـة �الأملـانـيـة �إىل حـو�يل  15لغة
جرمانـيـة ،وهي بـدورها فـرع من �أ�شـرة �للغات
�لهندو�-أوروبية .حو�يل  130ملـيـون �إن�شان
يتكلمون �الأملانية كلغة �أم� ،أو ي�شتخدمونها بانتظام
كلـغـة ثانـية ،وهم يعـيـ�شـون يف �أملانيا و�لنم�شا
و�شوي�رشة ولوك�شمبورغ وبلجيكا وليـ�شتـنـ�شـتاين
وجـنـوب �لتـيـرول (�إيـطالـيا) .بـهـذ� تــكـون
�الألـمـانـيـة هي �لـلـغة �الأم �الأكـرث تـد�وال يف
�التـحـاد �الأوروبي ،وو�حـدة من �لـلـغـات �الأكـثـر
تـد�وال عـلى �الإطـالق� .لـدر��شـة �لتـي نُـ�شِ َـرت يف
عام  2015حتت عـنو�ن "�الأملانيـة كـلغـة �أجنـبـيـة
يف �لعامل" حتـدثـت عـن  15،4مـلـيـون �إنـ�شان
يـُقـدِمـون حـالـيـا على تعلم �الأملانية� .أما عدد
�لنا�ش �لذين يـتـكـلمـون �الألـمانـيـة كـلـغـة �أجـنـبـيـة
يف �شـتـى �أنـحـاء �لعامل ،فـهـو مـا يـمـكـن تـقـديـره
بـحـو�يل  100مـلـيـون �إنـ�شـان� .أحـد �أ�شـباب
هـذه �الأهـمـية للـغـة �الألـمانـيـة و�لـعـدد �لكـبـري
ن�شـبـيـا ملتـكـلـمي ومتـعـلـمي �الأملانيـة ،ب�شـكـل

رقــم

16

تـجمع للهجات المحـليـة يوجـد في األمانـيا ،منـها
على �سبيل المثال لهجة بافاريا ،اللهجة الألمانية
(الـجـرمـانـية) ،فيـ�ستـفـيلي�ض (غـرب الفـالـيـا)،
لهجة براندنبورغ ،اللهـجة الألمانية (الجرمانية)
ال�سـمالـية الدنـيا .وتكـون الفوارق المحليـة بين
اللـغات المحـكية كـبيرة اأحـياناً ،ولكن اللهجات
(والعام ّية) تفقد اأهميتها با�ستمرار.
ِّ

ال يتـو�فـق مع عـدد متكـلميها كــلـغـة �أم ،يعود
�إىل قـوة �القتـ�شاد �الأملاين� ،لـذي يـمـنـح �لـلغـة
جـاذبـيـة كـبـيـرة .فـهـو ي�شكل �أ�شا�ش �ل�شيا�شة
�لفـعالة يف �نـت�شار �لـلـغـة ،ويـدعـم موؤ�شـ�شات
تعـليمها يف د�خل �لبالد وخارجها ،ويقدم �ملنح
�لتعـليـمـية و�لدر��شـية ،كما يوفر جماالت �لدر��شة
للطلبة �الأجانـب �لر�غـبـيـن بـالدر��شـة يف �خلارج.
وهـذ� ما يـبـرر �الهتمام �ملتز�يد باللغة �الأملانية،
ب�شكل خا�ش يف �لبلد�ن �لكبرية �ل�شاعدة ،مثل
�ل�شني و�لهند و�لرب�زيل� ،إ�شافة �إىل �لتز�يد �لعام
يف �ملناطق �الآ�شيوية ،حيث ت�شاعف �الإقبال
على تعلمها �أربع مر�ت منذ عام  2010يف بع�ش
�حلاالت.
مـن �ملـوؤ�شـ�شـات �لـهامـة يف تعـلـيـم �الأملـانية
حـو�يل  140مدر�شـة �ألـمانـيـة يف �خلـارج،
�إ�شـافة �إىل حو�يل  1800مدر�شة ُت َد ّر�ش
�الأملـانـيـة ب�شـكـل مكثـف ،وهي �أعـ�شاء يف
مـبـادرة �ل�شـر�كـة �ملـدر�شـيـة �لـتـي �أطـلـقـتها
وز�رة �خلارجية "�ملد�ر�ش� :رشيكة �مل�شتقبل
) ."(PASCHويف دور�ت تعلم �للغة يف معاهد
غـوتـة �ملنـتـ�شـرة يف �أكـثـر من  90بـلـد� ،وتقـوم
بتـعلـيـم �الأملانية كـلـغة �أجـنـبـيـة ،كما جتري
�المتحانات �للغوية �ملختلفة� ،شارك يف �لعام
 2016حو�يل � 278000إن�شان يف هذه �لدور�ت.
ويف �جلـامـعـات يف  108دول يتـعـلـم حـاليا
حو�يل  1،3مليون �إن�شان �للغة �الأملانية.
ومن خالل عرو�س �لتعليم �الإلكرتونية �ملجانية
�لتي ت�شم �أفالم فيديو ومقاطع �شوتية ومو�د
تعليمية ميكن طباعتها ،تقدم قناة دويت�شة فيلة

ال ـل ـغــة الألـ ـ ـمــان ـيــة هـي ال ـل ـغــة الأم ال ـ ـمـ َـح ـك ـيـ ّــة الأولـى فــي ب ـلــدان الت ـحــاد الأوروبــي

دور�ت لتعليم �للغة �الأملانية �أون الين للمبتدئني
و�ملتقدمني على �ل�شو�ء.
يف �ملقابل يرت�جع �الجتاه �إىل تد�ول �للغة
�الأملانية كلغة عاملية على �مل�شتوى �لعلمي .ففي
�لعلوم �لطبيعية تبلغ ن�شبة �ملن�شور�ت باللغة
�الأملانية من �ملعلومات �الأ�شا�شية على �مل�شتوى
�لعاملي و�حد باملائة فقط .ولكن �الأملانية
تتمتع تقليديا باأهمية �أكرب ب�شفتها لغة علمية
على �شعيد �لعلوم �الإن�شانية و�الجتماعية� .إال

�أن �لعلماء من غري �لناطقني باالأملانية ين�رشون
فقط يف حاالت ��شتثنائية باللغة �الأملانية .يف
�ملقابل يقوم �لباحثون �ملتحدثون باالأملانية،
بن�رش �أعمالهم باالإنكليزية ،وب�شكل مكثف،
وخا�شة يف جماالت �لعلوم �لطبيعية و�لتطبيقية.
على �لعك�ش من ذلك تتمتع �الأملانية على �شبكة
�الإنرتنت باأهمية كبرية .بني �للغات �الأكرث تد�وال
يف �ل�شبكة ،ح�شب �حل�شة من �شفحات �لويب
حتتل �الأملانية �ملرتبة �لثالثة ،بفارق كبري عن
�الإنكليزية وفارق ب�شيط عن �لرو�شية.
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ضـري سـيـاحـة مـسـتـدامـة
بـالد الـتـنـوع مـسـتـوى مـعـيـشـة ح َـ
ّ
تـحـديـات ريـاضـيـة مـتـعـة الـتـذوق








بــاخــتــصــار

بـــالد الـــتـــنـــوع

حب الطبيعة والإعجاب باملدينة ،التغذية ال�صحية
واملطاعم املتميزة ،اإدراك التقاليد والنفتاح
على العامل :اأملانيا مب�صاحتها البالغة 357000
كيلومرت مربع هي رابع اأكرب بلد يف الحتاد
الأوروبي ) (EUبعد فرن�صا واإ�صبانيا وال�صويد .من
بحر ال�صمال وبحر البلطيق يف ال�صمال اإىل جبال
الألب يف اجلنوب ،تنق�صم اأملانيا جغرافيا اإىل
مناطق خمتلفة متنوعة ،من ال�صهول يف ال�صمال
مرورا باأمواج اجلبال املتو�صطة ،ومناطق جنوب
غرب اجلبال املتو�صطة اإىل م�صارف جبال الألب
يف اجلنوب وجبال الألب يف بافاريا .وت�صل
امل�صافة الأطول من اأق�صى ال�صمال اإىل اأق�صى
اجلنوب اإىل  876كيلومرت ،ومن اأق�صى ال�رشق اإىل
اأق�صى الغرب اإىل  640كيلومرت.
تنتمي �أملانيا اإىل البلدان ذات امل�صتوى املعي�صي
الأعلى يف العامل .موؤ�رش الأمم املتحدة للنمو
الب�رشي ) ،2016 (HDIو�صع اأملانيا يف املرتبة
الرابعة ،من بني  188بلدا .ومع عدد �صكانها

البالغ  82،6مليون ن�صمة تعترب اأملانيا البلد
الأكرب من حيث عدد ال�صكان يف الحتاد
الأوروبي ،واأحد البلدان الأكرب جلهة الكثافة
ال�صكانية ،كما يعي�ش حوايل  %77من ال�صكان يف
مناطق ذات كثافة �صكانية مرتفعة اإىل متو�صطة.
يعي�ش حوايل  %30من ال�صكان يف مدن كبرية،
يزيد عدد �صكانها عن  100000ن�صمة ،ويبلغ
عددها يف اأملانيا  80مدينة .يف ميونيخ يعي�ش
 4713اإن�صان يف كل كيلومرت مربع ،بينما تبلغ
هذه الكثافة يف برلني  4012اإن�صان .ويرى
اخلرباء يف انتعا�ش وتو�صع املدن تطورا م�صتمرا
للنمو والإبداع ،ويتنبوؤون لعام  2030تزايدا
كبريا يف اأعداد ال�صكان يف املدن الكبرية ،مع ما
ينجم عن ذلك من اآثار على �صوق ال�صكن وعلى
التنقل يف املدن وكذلك على البنية التحتية.
وب�صكل خا�ش متيل فئة ال�صكان ال ُعم ِر ّية من 18
حتى  24عاما اإىل النتقال للعي�ش يف املدن.
مع التح�رش ،اأو امليل لل�صكن يف املدن تواكب
اأملانيا التوجهات العاملية .اأي�صا بالن�صبة

فـيـديـو

AR-APP

األـمانيا من اأجل احلياة :فـيديو حـول الـمو�شوع
 tued.net/ar/vid8

زولــت ،ثـاين اأكـرب جـزيـرة فـي األـمـانـيـا ،تتـيـح كـيـلـومـتـرات عـديـدة من الـ�شـواطـئ الـرمـلـيـة الـنـاعـمــة عــلى امـتـداد �شــاحــل بـحـر الـ�ش ـمــال
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لل�صياح ،باتت املدن الكبرية ت�صكل مراكز جذب
قوية ،وب�صكل خا�ش مدينة برلني التي تطورت
اإىل مركز اجتذاب رئي�صي كبري ،وباتت حتقق
ِلو الآخر .وباملقارنة
با�صتمرار الرقم القيا�صي ت َ
الأوروبية تقع العا�صمة الأملانية بالعدد املطلق
يف الليايل ال�صياحية البالغ عددها  3،7مليون
ليلة يف املرتبة الثالثة ،بعد لندن وباري�ش.
يف مقابل ال�صوق اإىل حياة املدينة يتطور املَيل
إقليمية ،وخا�صة على �صعيد
اإىل امل ََح ّلية وال ّ
التغذية .قطاع املواد الغذائية البيئية بات
يتمتع مبكانة مهمة يف قطاع الزراعة الأملاين،
وقد باتت املنتجات البيئية حتقق حجم مبيعات
�صنوي ي�صل اإىل  10مليار يورو ،حتققها
حوايل  29174مزرعة بيئية ،تعادل  %10من
ال�رشكات الزراعية وت�صغل حوايل  %7،1من
امل�صاحات الزراعية .وتتم مراقبة املنتجات
البيئية ومهرها باخلامت املطلوب ،علما اأن
حوايل  75000نوع من املنتجات حتمل �صعار
"البيئية" ،وهو ما يتـ�صمن حماية قوية متزايدة
للم�صتهلك ،وتطبيقا �صارما لقواعد منح املعايري

والت�صنيف .يف  2016كان هناك يف اأملانيا 8
مليون اإن�صان ي�صفون اأنف�صهم بالنباتيني1،3 ،
مليون منهم ي�صنفون اأنف�صهم "النباتي املطلق".
رغم ذلك ل يوؤثر هذا على متعة التذوق والأطعمة.
حيث يوجد يف اأملانيا  300مطعم ًا تدخل يف عداد
ت�صنيف دليل مي�صيلني  2018خلرية املطاعم،
التي حتمل جنمة اأو اأكرث من جنوم مي�صيلني ،وهو
عدد مل ي�صبق له مثيل.

الشبكة
Destatis

اأرقــام ،ح ـقــائــق ،درا�شــات عــن الإحــ�شــاءات
الــر�ش ـم ـيــة :ي ـقــدم ـهــا م ـك ـتــب الإحــ�شــاء
الت ـحــادي فــي ف ـيــ�ش ـبــادن
 destatis.de

OECD

م ـقــارنــة ب ـيــن �شــروط ال ـح ـيــاة ال ـمــاديــة
ومــ�ش ـتــوى ونــوع ـيــة ال ـم ـع ـيــ�شــة فــي  38دولــة،
ع ـلــى اأ�شــا�ض "م ـوؤ�شــر ال ـح ـيــاة الأفــ�شــل"
ل ـم ـن ـظ ـمــة ال ـت ـعــاون الق ـتــ�شــادي
وال ـت ـن ـمـيــة )(OECD
 oecdbetterlifeindex.org

فـرانـكـفـورت ،مـديـنـة الـبـنـك ال ـمـركـزي الأوروبـي ) ،(ECBوهي الـمـديـنـة الألـمـانـيـة الوح ـيـدة الـتـي تـتـمـيـز بـالـ ـمـ�شـهـد الـ�ش ـمــاوي

بـاخـتـصـار

الــفــاعــلــون والــوسـائــل
الــمــركــز الألـمــانـي لـلــ�ســيــاحــة
م ـنــذ اأك ـثــر من  60عــام ـ ًا ي ـقــوم ال ـمــركــز الأل ـمــانــي
ل ـلــ�ش ـيــاحــة ) ،(DZTوب ـت ـفــويــ�ض مــن ال ـح ـكــومــة الأل ـمــان ـيــة
الت ـحــاديــة بــالــدعــايــة والإعــالن لأل ـمــان ـيــا فــي ال ـخــارج،
ب�ش ـف ـت ـهــا وج ـهــة �ش ـيــاح ـيــة م ـت ـم ـيــزة .فــي  2018ي ـقــدم
 DZTمــو�شــوع الــ�ش ـنــة "اأطــايــب ال ـط ـعــام فــي األ ـمــان ـيــا"
الــ�ش ـيــافـة وثـ ـقــافــة ال ـط ـعــام بـ�ش ـفـت ـه ـمــا ال ـمــو�شــوع
الأ�شــا�شــي .اأمــا مــو�شــوع  2019فــ�شــوف ي ـكــون �ش ـمــن
اإطــار "� 100ش ـنــة مـن بــاوهــاو�ض".

ال ـمــ�شـاه ـمــة فـي انــدمــاج هــذه ال ـف ـئــات فـي م ـج ـت ـم ـعــاتـها.
 dosb.de/sportentwicklung/internationales

 germany.travel

اتــحــاد الــريــا�ســة الأولـمـبــيــة الألـمــانــي
ات ـحــاد الــريــا�شــة الأول ـم ـب ـيــة الأل ـمــانــي ) (DOSBهــو
ال ـم ـن ـظ ـمــة ال ـجــام ـعــة ل ـلــريــا�شــة الأل ـمــان ـيــة .يــ�شــم
ات ـحــاد  DOSBاأك ـثــر مــن  27م ـل ـيــون عــ�شــو ًا مــوزعــني
بــني حــوالــي  91000نــاد ريــا�شــي.

مــعــهــد الــنــبــيــذ الألـمـانــي
م ـع ـهــد ال ـن ـب ـيــذ الأل ـمــانــي ) (DWIهــو م ـوؤ�شــ�شــة التــ�شــال
وال ـتــ�شــويــق ل ـق ـطــاع ال ـن ـب ـيــذ الأل ـمـانـي .وت ـتـج ـلـى ال ـم ـهـمـة
الأ�شــا�ش ـيــة ل ـل ـم ـع ـهــد فــي دعــم ال ـنــوع ـيــة ال ـم ـت ـم ـيــزة
وتــ�شــويــق ال ـن ـب ـيــذ الأل ـمــانــي.
 deutscheweine.de

 dosb.de

اتــحــاد كــرة الــقــدم الألـمــانـي
مــع ما يـزيـد عن  7م ـل ـيــون عــ�شــو ي ـع ـت ـبــر ات ـحــاد كــرة
ال ـقــدم الأل ـمــانــي ) (DFBاأك ـبــر ات ـحــاد ريــا�شــي وط ـنــي
ت ـخــ�شــ�شــي فــي ال ـعــالــم ،وات ـحــاد كــرة ال ـقــدم الــوح ـيــد
الــذي ح ـقــق كــل مــن رجــالــه و�ش ـيــداتــه ب ـطــولــة ك ـاأ�ض
ال ـعــالــم.

حــيــاة جــيــدة فـي األـمــانــيــا
ت ـن ـظــم ال ـح ـكــومــة الأل ـمــان ـيــة الت ـحــاديــة م ـنــذ
ال ـعــام  2015حــوار ًا مــع ال ـمــواط ـنــني فــي األ ـمــان ـيــا
حــول ف ـه ـم ـهــم ل ـمــ�ش ـتــوى ونــوع ـيــة ال ـح ـيــاة ال ـج ـيــدة.
وقــد ت ـم ـخــ�ض ذلــك عــن  46م ـوؤ�شــر ل ـمــ�ش ـتــوى ال ـح ـيـاة،
ي ـتــم ت ـحــدي ـث ـهــا بــا�ش ـت ـمــرار ،وت ـج ـعــل مـن ال ـم ـم ـكــن
ق ـيــا�ض مــ�ش ـتــوى "ال ـح ـيــاة ال ـج ـيــدة".

 dfb.de

 gut-leben-in-deutschland.de

دعــم الــريــا�ســة فـي الــخــارج
مـنـذ  1961يـ�شـكـل دعــم الــريــا�شـة فـي الـخــارج جــزء ًا مـن
الـ�شـ ـيـا�شــة الـث ـقــاف ـيــة وال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ال ـخــارج ـيــة لــوزارة
الـخـارجـ ـيـة الأل ـمـانـ ـيــة .فـي اأكـ ـثـر مــن  100مــن الـ ـبـلــدان
تــم ح ـتـى الآن تـ ـن ـف ـيــذ  1400مــ�شــروع مـ ـتـ ـن ــوع ــة .ويـ ـتــم
بــ�ش ـك ــل خــا�ض دعــم ريــا�شــة الــ�شـ ـيــدات وال ـم ـعــوقـ ـيــن مـن
ذوي الحـ ـت ـيـاجــات ال ـخــا�شــة وجـ ـيــل الـ�شـبـاب ،مـن اأجــل

إضـافـة رقـمـيـة D I G I T A L P L U S

مـزيـد مــن ال ـم ـع ـلـومـات ب ـاإي ـجــاز حــول مــو�شــع اأ�ش ـلــوب
ال ـح ـيــاة فــي األ ـمــان ـيــا اإ�شــافــة اإلـى روابــط م ـت ـعــددة.
 tued.net/ar/dig8

159 | 158

�أ�س ـلــوب ح ـيــاة

مـوضـوع

ـ
مـعـيـشـة حـضـري
مـسـتـوى

فر�ش عمل جيدة ،بيئة نظيفة ،معدلت جرمية
ُمت َد ّنية ،جمالت وا�صعة لأوقات الفراغ والأن�صطة
الثقافية ،و�صائل موا�صالت جيدة :هذه هي ال�صفات
التي غالبا ما تتميز بها املدن الأملانية .ففي درا�صة
ل�رشكة ال�صت�صارات الأمريكية مريكورُ ،ن ِ�رشت
يف  2018حول تقييم م�صتوى املعي�صة يف 231
مدينة كبرية جاءت �صبع مدن اأملانية بني اأف�صل
 30مدينة .ومع ميونيخ (املرتبة  )3ودو�صلدورف
(املرتبة  )6وفرانكفورت (املرتبة  )7كانت  3مدن
اأملانية بني املدن الع�رش الأوائل .كما احتلت كل
من برلني ( )13وهامبورغ ( )19ونورنبريغ ()23
و�صتوتغارت ( )28مراتب متقدمة اأي�صا .يوجد يف
اأملانيا  80مدينة كبرية (اأكرث من  100األف ن�صمة)
و 614مدينة متو�صطة ،يرتاوح عدد �صكانها من
 20000اإىل  99999ن�صمة ،كما يعي�ش  %75،5من
ال�صكان يف املدن.
�لطلب �ملرتفع على امل�صاكن يف الأماكن احل�رشية
واملدن اأدى اإىل ارتفاع حاد يف اإيجارات ال�صكن يف
عقود الإيجار اجلديدة ،واإىل ارتفاع اأ�صعار العقارات
شـكـل بـيـانـي

االإن ـفــاق اال�س ـت ـهــلكــي لـلأ�ســر فـي األ ـمــان ـيــا

%23

ن ـفـقـات مـتـنـوعـة

%35
�ش ـكــن ،طــاقــة،

مــالبــ�ض،
اأحــذيــة

%14
ال ـن ـقــل

اأوقــات ال ـفــراغ،
تــ�ش ـل ـيــة ،ث ـقــافــة

ط ـعــام� ،شــراب،
ت ـبــغ

%4

%10

�ش ـيــانــة ب ـيــت

%14

ال ـمــ�شــدر :مـكـتـب الإحـ�شـاء التـحــادي 2017

هــكــذا يــ�ســكــن الألــمــان
اأك ـثـر مـن نــ�شــف الـنـا�ض فـي األـمـان ـيــا يــ�شـك ـنـون
بالأجــرة ،ولـيـ�ض في بـيـوتـهــم الـتـي يـمـلـكـونـهـا%66 .
من بـيـوت ال�شكـن هي عـبـارة مـنـازل لأ�شـرة واحــدة،
 %6عـبـارة عن مـبـان كـبـيـرة تـ�شـم �شـبـع �شقـق �شكنية
اأو اأكثر %35 .من ال�شـقـق الـ�شـكـنـيـة والـبـيـوت تـ�شـل
مـ�شـاحتـهـا اإلـى  100متر مربـع اأو اأكـثــر %5،5 ،مـن
الـ�شـقـق ال�شكنية فقط م�شاحتها اأقل من  40متر مربع.

اأي�صا .وحتتل اأملانيا املركز قبل الأخري يف اأوروبا من
حيث ن�صبة العقارات اململوكة من �صاكنيها %45 .من
العائالت متتلك العقار الذي ت�صكنه .والغالبية تدفع
اإيجارا .ويرى حوايل  %14من النا�ش اأن تكاليف
الإيجار ت�صكل "عبئا ماليا كبريا" %27 .من الدخل
ال�صهري و�صطيا ُت َخ َّ�ص�ش لتغطية تكاليف ال�صكن.
لهذا ال�صبب عمدت احلكومة الأملانية الحتادية اإىل
كبح جماح اأ�صعار الإيجارات ،مبا ي�صمن التنوع
الجتماعي يف املناطق التي تعاين فيها �صوق البيوت
والعقارات ظروفا قا�صية .وتن�ش هذه القواعد على
اأنه لدى اإبرام عقود الإيجار اجلديدة ،ل يجوز اأن يزيد
الإيجار (اجلديد) اأكرث من  %10عن الإيجار املتو�صط
ملنزل م�صابه يف ذات املنطقة ،مع وجود بع�ش
ال�صتثناءات .و�صمن اإطار "حملة ال�صكن" و�صعت
احلكومة الأملانية الحتادية يف  2018ن�صب عينيها
هدف بناء  1،5مليون �صقة �صكنية جديدة ،وخ�ص�صت
 2مليار يورو من اأجل امل�صاكن الجتماعية
(ال�صعبية) .بالإ�صافة اإىل ذلك حت�صل العائالت على
دعم حكومي – ما ي�صمى تعوي�ش اأولد من اأجل
البناء – من اأجل �رشاء ال�صقق ال�صكنية.


مــ�ش ـتــوى م ـع ـيــ�شــة حــ�شــري هــو رغ ـبــة الـك ـث ـيـريــن ،ل ـهــذا تــرت ـفــع اأيــ�ش ـ ًا اأ�ش ـعــار الإي ـجــارات فـي الـ ـ ـمــدن

نــ�س ـبــة �س ـكــان ال ـمــدن
الـبـنـك الـدولـي ،مـكـاتـب الإحـ�شـاء في الـوليـات والتـحــاد 2017

األ ـمــان ـيــا
الــوليــات ال ـم ـت ـحــدة
ك ـنــدا
بــري ـطــان ـيــا
اأ�ش ـتــرال ـيــا

الــ�س ـقــق الــ�س ـك ـن ـيــة في األمـان ـيـا حـ�سـب عــدد ال ـغــرف

%75,5
%81,8
%82,0
%82,8
%89,6

%25,4
 4غــرف

%21,7
 3غــرف

%40,3
 5غــرف اأو
اأكــثر

%3,3

غــرفــة واحــدة

%9,2
غــرف ـتــان
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مـوضـوع

ـ
ـ
مـــســـتـــدامـــة
ســـيـــاحـــة

يحب الأملان ال�صفر كثريا .اأي�صا ،وب�صكل خا�ش
داخل بالدهم .هنا حتتل جبال الألب وال�صواطئ
ومناطق البحريات واملنتزهات الطبيعية واأودية
الأنهار منذ �صنوات املراتب الأوىل على لئحة
ُوجهات ال�صياحة .ع�صق للتنوع والطبيعة ،للم�صاهد
اجلميلة ون�صاطات الريا�صة وال�صتجمام ،ي�صارك
وموجات ال�صياحة الآتية
�صيوف البلد
بها الأملان
ِ
َ
من كل حدب و�صوب .منذ �صنوات تزداد �صعبية
اأملانيا كبلد �صياحي.
�رتفع عدد الليايل ال�صياحية يف عام 2017
اإىل  459مليون ليلة �صياحية 83،9 ،مليون
( )%18،2منها كانت من ن�صيب �صيوف من
خارج البالد ،وهو رقم قيا�صي مل ي�صبق له مثيل.
بعد عودة الوحدة الأملانية يف  1990بفرتة

الئـحـة
اأك ـبــر م ـطــار :فــرانــكــفــورت
اأك ـبــر م ـح ـطــة ق ـطــارات :ليــبــزيــغ
اأك ـبـر مــرف ـاأ :هــامــبــورغ

وجيزة بداأت ب�صائر هذا الجتاه الإيجابي يف
حتول اأملانيا اإىل بلد �صياحي ،وانطلق منذ ذلك
احلني التزايد امل�صتمر يف عدد الليايل ال�صياحية
لل�صيوف الأجانب مبعدل و�صل اإىل %75 .%88
من ال�صيوف الأجانب ياأتون من اأووربا ،وب�صكل
رئي�صي من هولندا وال�صويد و�صوي�رشة وبريطانيا
واإيطاليا .كما ياأتي من الوليات املتحدة حوايل
 %7،5من ال�صياح.
وب�سكل م�سابه ارتفعت اأعداد زوار القادمني من
اآ�صيا ومن اأفريقيا ،وارتفعت ح�صة كل منهم من
ال�صوق ال�صياحية من  2015اإىل عام  2016مبقدار
حوايل  .%8منذ  2010حتتل اأملانيا املركز الثاين
يف اأوروبا من ناحية الوجهة ال�صياحية املف�صلة
لدى الأوروبيني ،بعد اإ�صبانيا ،وقبل فرن�صا .وي�صري
التوزيع املو�صمي اإىل قيم الذروة بني حزيران/
يونيو وت�رشين الأول/اأكتوبر ،حيث تعترب هذه
الفرتة املو�صم الرئي�صي ،بينما ي�صري التوزيع
الإقليمي اإىل احتالل بافاريا وبرلني وبادن-
فورمتبريغ مراكز ال�صدارة .اأي�صا بالن�صبة لل�صباب
بني  15و 34عاما تعترب اأملانيا وجهة حمبوبة
لل�صياحة :حيث ُي�صهم هوؤلء ب�صكل فعال يف
الأرقام والتطورات الإيجابية يف قطاع ال�صياحة.

اأك ـبـر مــ�شــاحــة م ـعــر�ض :هــانــوفــر

م�قع متميز للمعار�ض و�مل�ؤمتر�ت

اأك ـبــر م ـن ـت ـجــع :فــيــ�ســبــادن

يف العام  ،2017متكنت اأملانيا وللمرة الثالثة
ع�رش على التوايل من تر�صيخ موقعها املتقدم يف
�صدارة اأوروبا من ناحية كونها مركزا متميزا
للموؤمترات والجتماعات .ويف الت�صنيف الدويل
ملواقع املوؤمترات حتتل اأملانيا املركز الثاين

اأك ـبــر مـهـرجـان �ش ـعـبي :اأكــتـوبـر فــيـ�سـت
اأك ـبــر م ـن ـتــزه لأوقــات ال ـفــراغ:
اأوروبــا بــارك ,را�ســت

مـ�شـهـد بـانورامـي �شــاحــر لـجـبـال الألــب :الـعــديــد مـن الـ�شـيــاح الأجــانــب الـقــادم ـيـن اإلـى بــافــاريــا يـقــدرون هـذه الـط ـب ـيـعــة الـخــالبــة

بعد الوليات املتحدة التي تعترب املوقع الأهم �صيف زاروا العا�صمة الأملانية يف عام .2016
عامليا للمعار�ش .يف  2016دخل البالد حوايل ومن حيث عدد الليايل ال�صياحية املجرد ،حتتل
 113000عار�ش وم�صارك من اخلارج ،وحوايل برلني املركز الثالث يف اأوروبا ،بعد لندن وباري�ش.
 3،2مليون �صيف ح�رشوا من اخلارج اأي�صا لزيارة
املعار�ش الأملانية .وت�صكل املدن الكبرية ال�صاحرة وح�سب ��ستطالع اأجراه مركز ال�صياحة الأملاين
مراكز اجتذاب اأ�صا�صية للزوار وال�صياح ،وهي مدن ) ،(DZTفاإن من بني مراكز اجتذاب ال�صياح الأجانب
در�صدن ودو�صلدورف وفرانكفورت وهامبورغ الرئي�صية اأي�صا ،مواقع كال�صيكية ،مثل ق�رش
وهانوفر وليبزيغ وكولونيا وميونيخ ونورنبريغ نوي�صفان�صتاين وكاتدرائية كولونيا .هذا بالإ�صافة
و�صتوتغارت ،وعلى راأ�صها بالتاأكيد مدينة برلني .اإىل ال�صعبية التي تتمتع بها مواقع �صنفتها منظمة
اأكرث من  31مليون ليلة �صياحية و 12،7مليون اليوني�صكو يف عداد الإرث العاملي ،منها على �صبيل
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املثال ق�رش �صان�صو�صي يف بوت�صدام ومدينة فاميار
الكال�صيكية .عالوة على ذلك جتتذب اأحداث عديدة
الكثري من الزوار ،مثل مهرجان اأكتوبر في�صت الذي
يعترب اأكرب مهرجان �صعبي يف العامل ،بعدد زواره
البالغ  6،2مليون اإن�صان .اأي�صا مالعب كرة القدم
تقف على لئحة مراكز اجتذاب ال�صياح :ميدان
األيان�ش يف ميونيخ ،الذي يعترب اأعجوبة بناء
املكتب الهند�صي املعماري ال�صوي�رشي هريت�صوغ �إجازة ��ستجمام ورحلة �سديقة للبيئة
ودو مورون ،وموطن نادي بايرن ميونيخ املتميز.
حتتل رحالت ال�صتجمام والعالج مكانة متميزة
�حلركة يف �ملطلق .كما الربامج والأحداث الثقافية ،يف اأملانيا كبلد �صياحي .وهذا ي�صمل عرو�صا
جتتذب احلركة العديد من الزوار .حوايل  200000غري اعتيادية مثل ال�صاونا يف النهر ،كما هي
كيلومرت من طرقات امل�صري املخططة واملر�صومة احلال يف حمامات اإم�ش ،كما ي�صتمل اأي�صا على
تتيح اأح�صن ال�رشوط ِملَ�صاهِ د واإطاللت متميزة ،العديد من املواقع الطبيعية التي متثل جوهر
كما يف جولت امل�صري يف املنتزهات الوطنية ،اأو املنتجعات ومراكز ال�صتجمام وال�صباحة ،مثل
اأمام بانوراما جبال الألب .هذا بالإ�صافة اإىل  200باد فوري�ص�صهوفن اأو باد اأوينهاوزن بعمارته
طريق مر�صوفة وموؤهلة للدراجات ،بطول اإجمايل املتميزة من ع�رش التاأ�صي�ش .ويوجد يف اأملانيا
ي�صل اإىل  70000كيلومرت ،منها على �صبيل املثال ما جمموعه  350حمام �صحي ومركز ا�صتجمام،
طريق دراجات اأوروبا على امتداد ال�صتار احلديدي معرتف بها ر�صميا من قبل احتاد احلمامات
واملراكز ال�صحية .اأي�صا م�صتوى اخلدمات الطبية
والعالج واإعادة التاأهيل يف اأملانيا جتتذب العديد
من ال�صيوف اإىل البالد.

(بطول  1131كيلومرت) ،اأو طريق ليمي�ش الأملاين
بطول  818كيلومرت .ومن يريد املبيت باأ�صعار
زهيدة� ،صيجد �صالته يف اأكرث من  500من بيوت
ال�صباب ،منها  130موؤهلة ل�صتقبال العائالت ،اأو
يف واحد من  2919مع�صكر لالإقامة املوؤقتة يف
اخليام اأو عربات النوم.

مـعـلومـات

يـ�سـود في األمانـيا طـقـ�س مـاطـر دافـئ اإلى
حـد مـا ،مـع ريـاح غـربـيـة .اأما التقلبات الكبيرة
في درجـات الحـرارة ،فـهي من الأمـور الـنـادرة.
وتتـ�شاقط الأمطار في كافة ف�شول ال�شنة� .شتاء
غـير قـا�ض ( 2حتى  6-درجـات) ،و�شـيـف غـير
حـار ( 18حتى  20درجة) في المعـتاد .وقد و�شل
متو�شـط درجات الحـرارة ال�شنوي في عام 2014
اإلى  10،3درجات مئوية ،وهو رقم قيا�شي ،تجاوز
المتو�شط المح�شوب على مدى �شنوات طويلة8،2 ،
للـفـترة القـيا�شـية الدولـيـة من  1961حتى ،1990
بمـقدار  2،1درجة .وقد كـانت  2014اأكـثر دفـئـ ًا
بـمـقدار  0،4درجـة من الـ�شـنـوات الأكـثـر دفـئـ ًا
حـتـى الآن 2000 ،و.2007
 dwd.de

مع كل هذ� ،ل ي�صعى الزوار فقط اإىل ال�صتجمام
والراحة واملتعة ال�صخ�صية ،واإمنا يراعون اأي�صا
البيئة وحمياتها .ففي اأملانيا يزداد الطلب على
ال�صياحة البيئية وال�صفر امل�صتدام .بيوت ريفية
بيئية تتيح للزوار غرفا لالإجازة ،ويوجد اليوم
 104منتزهات وطنية و  17حممية بيئية ،حتمل
جميعها عنوانا كبريا :التنمية امل�صتدامة واحلفاظ
على التنوع احلياتي .ولكي يتمكن كل زائر من
التحرك بحرية ومرونة يف اأملانيا ،بالد ال�صياحة،
تقوم العديد من املبادرات على تاأمني احلركة
والتنقل واخلدمات بال اأية معوقات ،وخا�صة
لذوي الحتياجات اخلا�صة.

خـارطـة

الـــســـفـــر فــي ألـــمـــانـــيـــا
وجــهــات الــ�ســفــر الأولــى
ت ـبـلــغ حــ�شــة ال ـمــدن "الــ�شــاحــرة" الإحــدى عــ�شــر
 %43مــن اإج ـمــالــي ال ـل ـيــالــي الــ�ش ـيــاح ـيــة ل ـلــزوار
الأجــانــب في األ ـمــان ـيــا .وت ـت ـقــدم بــرلــين بــ�ش ـكــل
وا�شــح ع ـلــى م ـيــون ـيــخ وفــران ـك ـفــورت وهــام ـبــورغ.
 %56مــن ال ـل ـيــالــي الــ�ش ـيــاح ـيــة ل ـالأجــانــب مــن
نــ�ش ـيــب ال ـمــدن ال ـتــي يــزيــد ت ـعــداد �ش ـكــان ـهــا
عــن  100000نــ�ش ـمــة.
اأهــم الــمــطــارات
اأك ـبــر ثــالثــة م ـطــارات فــي األ ـمــان ـيــا هي
م ـطــارات فــران ـك ـفــورت  64،5م ـل ـيــون مــ�شــافــر،
وم ـيــون ـيــخ  44،6م ـل ـيــون ،ودو�ش ـلــدورف 24،5
م ـل ـيــون ،في ال ـعــام .2017
اأكــثــر الـمـواقــع �ســعـبــيـة
حـ�شـب ا�شـتـطـالع لـلـراأي اأجراه الـمـركـز
الألـمـانـي للـ�ش ـيـاحــة كـان فـي الـعــام  2017بـلـد
الـ ـع ـجـائــب الـمــ�ش ـغــرة فـي هــام ـبــورغ واأوروبــا
بـارك فـي را�شــت و قـ�شـر نـويــ�شـفـانـ�ش ـتـايـن،
الـمــواقــع الـثــالث الأكـثـر �ش ـع ـب ـيــة ومــ�شــاهــدة
مـن ق ِـبـَـل الــ�ش ـيــاح الأجـانــب.

عرو�ض �سياحية جذ�بة يف �ل�اليات
�الحتادية �جلديدة
تلعب الوليات الحتادية اجلديدة اخلم�ش دورا
مهما يف القطاع ال�صياحي .وقد متخ�صت عودة
الوحدة الأملانية عن منافع كثرية للعديد من
املناطق يف �رشق البالد ،حيث برزت هذه املناطق
كمواقع �صياحية متميزة ،مما �صاعد على قيام
بنية اقت�صادية جديدة .مناطق طبيعية ،مثل
مواقع ال�صتحمام يف بحر البلطيق ،ومنها مثال
بينز يف جزيرة روغن ،جتتذب ال�صياح من داخل
اأملانيا وخارجها .وقد حقق عدد الليايل ال�صياحية

هــامــبــورغ
بـالد الـعـجـائـب الـمـ�شـغـرة
بــرلـني

در�ســدن

هــانــوفــر

ليــبـزيـغ

دو�ســلــدورف
كـولــونـيـا
فــرانـكــفـورت
نـورنـبـيـرغ
�سـتـوتـغـارت

مـيـونـيـخ

اأوروبـا بـارك

قـ�شـر نـوي�شـفـانـ�شـتـاين

يف الوليات الأملانية اجلديدة زيادة باأكرث من
ال�صعف ،منذ العام  .1993ويف رحالت الإجازة
التي تدوم اأكرث من خم�صة اأيام،
و�سـلت حـ�سـة وليـة مـكـلـنـبـورغ-فـوربومـرن
يف �صمال �صـرق الـبـالد يف عام  2017من
الـ�صـوق اإىل  ،%5،1مـتـقـدمـة بـ�صـكـل طـفـيـف على
ولية بافاريـا "الـقديـمـة" فـي الـجـنـوب ،الـتـي
و�صـلـت ح�صتها اإىل  .%4،9مهما �صاهد الـمرء،
مـازال هـنـاك الـمـزيـد لال�صـتـكـ�صـاف وامل�صاهدة
وال�صتمتاع والحتفال ،والإعجاب باأملانيا كبلد
�صـياحي مـتنـوع مـتميز.
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مـوضـوع

ريـــاضـــيـــة
تـــحـــديـــات
ـ
اأملانيا هي بلد عا�صق للريا�صة ،ويتميز �صعبها
مبخزون كبري من الإجنازات الريا�صية .فعلى
م�صتوى اإجمايل امليداليات الأوملبية ،تبلغ
ح�صة اأملانيا  1757ميدالية (حتى ،)2018
وحتتل بذلك املرتبة الثالثة بعد الوليات
املتحدة والحتاد الرو�صي .حوايل  28مليون
اإن�صان يف اأملانيا هم اأع�صاء يف واحد اأو اأكرث
من النوادي الريا�صية التي يبلغ عددها حوايل
 91000ناد .واإىل جانب الن�صاطات الريا�صية
تتوىل النوادي اأي�صا دورا مهما على �صعيد
املجتمع وامل�صاركة .وب�صكل خا�ش يف جمال
ال�صغار وال�صباب والندماج ،حيث تقوم النوادي
بن�رش قيم اللعب النظيف والروح الريا�صية
وروح اجلماعة والت�صامح .وب�صبب التوجهات
العاملية املتزايدة يف اأملانيا يزداد اأداء النوادي
الريا�صية اأهمية ،على �صوء الندماج وتزايد
اأعداد املهاجرين .حوايل  60700نادي ريا�صي
ت�صم بني �صفوفها وفرقها اأع�صاء من اأ�صول
اأجنبية .ومن املعتقد ب�صكل اإجمايل اأن حوايل
 1،7مليون اإن�صان من اأ�صول اأجنبية يدخلون

اليوم يف ع�صوية اأحد النوادي الريا�صية على
الأقل .ورغم ذلك تبقى فئة املنت�صبني اإىل
الريا�صة املنتظمة من ذوي الأ�صول الأجنبية
منخف�صة ن�صبيا.
برنامج "�الندماج من خالل الريا�صة" لحتاد
الريا�صة الأوملبية الأملاين ) (DOSBيرى يف الهجرة
فر�صة لإغناء عامل الريا�صة يف اأملانيا .ومن
مو�صوعات برنامج العمل الرئي�صية يف امل�صتقبل
�صتكون الفئات ال�صعيفة التمثيل يف عامل الريا�صة
الأملانية حتى الآن ،مثل الفتيات وال�صيدات.
وبالتعاون مع موؤ�ص�صة البوند�صليغا واحتاد كرة
القدم الأملاين ) (DFBقامت اأي�صا احلكومة الأملانية
الحتادية باإطالق مبادرة اندماج .حيث يتم دعم
م�رشوعات م�صتدامة من اأجل اندماج الالجئني
يف عامل الريا�صة .امل�رشوع الذي يحظى بدعم
املنتخب الوطني الأملاين بكرة القدم " 0:1من
اأجل اأهال و�صهال" ،وامل�رشوع الالحق الذي يحمل
ا�صم " 0:2من اأجل اأهال و�صهال" ،قام منذ 2015
بتقدمي الدعم املايل حلوايل  3400ناد من اأجل

مـحـطـات

1954

األ ـمــان ـيــا ت ـفــوز لـلـمــرة الأولــى
ب ـك ـاأ�ض ال ـعــالــم في كــرة ال ـقــدم ،فـي
�شــويــ�شــرة (الـم ـبــاراة الـن ـهــائ ـيــة 2:3
مع ه ـن ـغـاريــا)" .م ـع ـجــزة ب ـيــرن"
تــ�ش ـبــح رمــز ًا دائ ـم ـ ًا وم ـثــا ًل ي ـحـتــذى
في مــرح ـلــة مــا ب ـعــد ال ـحــرب.

1972

الأل ـعــاب الأول ـم ـب ـيــة الــ�ش ـي ـف ـيــة
فـي م ـيــون ـيــخ ت ـط ـغــى ع ـل ـي ـهــا
ع ـم ـل ـيــة اخ ـت ـطــاف وق ـتــل
الــريــا�ش ـي ـيــن الإ�شــرائ ـي ـل ـي ـيــن
مــن خــالل اإرهــاب ـي ـيــن
ف ـلــ�ش ـط ـي ـن ـي ـيــن.

1988

�ش ـت ـي ـفــي غــراف ت ـغــدو لع ـبــة
ال ـت ـنــ�ض الأولـى ال ـتـي ت ـفــوز فـي
ب ـطــولت ال ـت ـنـ�ض ال ـعـال ـمـيـة الأربــع
الأهــم ،اإ�شــافــة اإلـى ال ـم ـيــدال ـي ــة
الــذه ـبـ ـيــة في دورة الأل ـعــاب
الأول ـم ـب ـيــة خــالل عـام واحــد.

فـي الألـعــاب الأولـمـبـيـة الـمـوازيـة "بـارالـيـمـبـيـكـ�ض"  2018فـي بـيـونـغ �شـانـغ فـازت لعـبـة الـتـزلـج الـفـردي اأ ّنا �شـافـلـهـوبـر بـمـيـداليـتـني ذهـبـيـتـني

2006

ب ـطــولــة ف ـي ـفــا ل ـك ـاأ�ض ال ـعــالــم
ب ـكــرة ال ـقــدم ت ـحــت �ش ـعــار "ال ـعـالــم
فـي �ش ـيــافــة اأ�شــدقــاء" ت ـت ـحــول
اإلـى "اأ�ش ـطــورة �ش ـيــف" ،وتـ ُـكـ�ش ـِب
األ ـمــان ـيــا ال ـك ـث ـيــر مـن الــ�ش ـع ـب ـيــة
عـلـى الـمــ�ش ـتــوى ال ـعــال ـمــي.

2014

الـمـنـتـخـب الألـمــانـي بـكــرة الـقــدم
ي ـفـوز ب ـبـطـولــة ك ـاأ�ض ال ـعـالــم فـي
الـبرازيـل ،بـعـد بـطولة قـويـة (الـمـباراة
الـنـهـائـيـة  0:1مع الأرجنـتـيـن) .اإنـهـا
الـمـرة الــراب ـعــة الـتـي تــ�شـبـح ف ـيـهـا
األـمـانـيـا بـطــل الـعـالـم ،مـنـذ .1954

2018

نـجـمـا الـرقـ�ض عـلى الجـل ـيـد األ ـيـونـا
�شــافــ�ش ـي ـنـكــو وبــرونــو مــا�شــوت
يـح ـق ـقــان لأل ـمـان ـيــا ال ـمـيــدال ـيــة
الـذهـبـيـة الأولـمـبـيــة وبـطــولـة الـعـالـم
في الـرقـ�ض الـزوجي ،وي ـح ـط ـمــان
الأرقـام العالمية في كال الم�شابقتين.
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متويل ن�صاطاتها التطوعية مع الالجئني .احتاد
 DOSBهو عبارة عن املنظمة ال�صاملة للريا�صة
الأملانية ،و ُيع َت َرب احلركة ال�صعبية الأكرب يف
اأملانيا .حيث يقدم الدعم للريا�صة املتميزة
وال�صعبية على ال�صواء .ومن بني النوادي
الريا�صية التي ميثلها ،والبالغ عددها 91000
يوجد ما يزيد عن  20000ناد قد تاأ�ص�صت بعد
عودة الوحدة الأملانية يف عام  .1990ومن بني
 98منظمة اأع�صاء يف  ،DOSBاأي�صا احتاد كرة
القدم الأملاين الذي تاأ�ص�ش يف عام  .1900مع
�صبعة ماليني ع�صو ،موزعني على  25000ناد
لكرة القدم ،و�صل احتاد  DFBحاليا اإىل العدد
الأكرب لأع�صائه يف تاريخ م�صريته الطويلة ،وهو
اأكرب احتاد ريا�صي وطني تخ�ص�صي يف العامل.

حوايل  85000رجل وامراأة ميار�صون ريا�صة
ترياتلون .قوة اجلذب الأكرب يف الريا�صة
الأملانية تنطلق من البوند�صليغا ،ذروة كرة
القدم الأملانية .ويعترب دوري البوند�صليغا
واحدا من اأقوى بطولت الدوري على امل�صتوى
العاملي .ويف  306مواجهات لأندية البوند�صليغا
الثمانية ع�رش ،جاء يف مو�صم 2017/2016
حوايل  12،7مليون م�صاهد اإىل املالعب ،وهو
ما يعادل و�صطيا  41500متفرجا يف املباراة
الواحدة .اأما املقيا�ش الأكرب يف نوادي كرة القدم
الأملانية فهو نادي بايرن ميونيخ .يف ني�صان/
اأبريل  2017احتفل النادي بفوزه رقم 27
ببطولة اأملانيا ،ناهيك عن فوز بايرن ميونيخ
 18مرة بكاأ�ش احتاد الكرة الأملاين  ،DFBاإ�صافة
اإىل كاأ�ش الأبطال  UEFAيف  2001و.2013
ومن خالل ما يزيد عن  290000ع�صوا ،يعترب
بايرن ميونيخ اأكرب نادي لكرة القدم يف العامل
من حيث عدد الأع�صاء.

�إىل جانب ريا�سة الت�صلق واخلما�صي احلديث
وريا�صة املالكمة تعترب ريا�صة "الثالثية"
ترياتلون ،من بني الريا�صات الأكرب منوا حاليا
من حيث عدد املنت�صبني واملمار�صني .بني
 2001و 2015حقق عدد اأع�صاء هذه الأندية منتخب �أملانيا بكرة القدم للرجال ،بطل العامل
زيادة اأكرث من ال�صعف .يف  2017كان هناك اأربع مرات ،وبطل اأوروبا ثالث مرات ،هو الرائد يف

اأك ـثـر مـن  63000م�شــارك� :ش ـبــاق مــورغــان كــوربــوريت تـ�شــال ـنــج فـي فــران ـك ـفــورت هـو الـحــدث الأك ـبـر مـن نــوعــه فـي ال ـعــالــم

عامل كرة القدم الأملانية .ومنذ الفوز ببطولة كاأ�ش
العامل  FIFAبكرة القدم يف  2014يف الربازيل،
يقود املنتخب لئحة  FIFAللت�صنيف العاملي.
املنتخب الذي يقوده املدرب يواآخيم لوف يتميز
باملرونة من الناحية التكتيكية ،ويج�صد مفهوما
جديدا حديثا يف اللعب� .صمن ت�صكيلة املنتخب
الأملاين يوجد اأي�صا العديد من الالعبني من اأ�صول
اأجنبية مهاجرة ،مثل جريومي بوتينغ و�صامي
خ�صرية وم�صعود اأوزيل.
تـَمـ ّيـز ريـا�سـي ونـجـاحـات فـي
خمـتـلـف �لـريـا�سـات
اإىل جانب كرة القدم تزداد يف اأملانيا �صعبية
كل من اجلمباز والتن�ش والرماية واألعاب القوى
وكرة اليد والفرو�صية .ولكن الن�صاطات الريا�صية
الأخرى حتقق اأي�صا جناحات كبرية .منها على
�صبيل املثال مباراة حتدي جي بي مورغان
كوربوريت )(J. P. Morgan Corporate Challenge
يف مدينة فرانكفورت� .صباق ال�رشكات اخلريي
ي�صم  63000م�صارك ،واأكرث من � 2419رشكة،
وهو بذلك الن�صاط الأكرب من نوعه يف العامل.
يبدو امليزان الريا�صي اإيجابيا من وجهات نظر
خمتلفة .الكثري من اأكاليل الغار ح�صدتها موؤ�ص�صة
دعم الريا�صة الأملانية .وهي تقوم بدعم حوايل
 4000ريا�صي وريا�صية بالدعم ،من خمتلف
اأ�صناف الريا�صة الأوملبية ،واأنواع الريا�صة
التقليدية غري الأوملبية ،اإ�صافة اإىل ريا�صة
املعوقني وال�صم .دعم ريا�صة ذوي الحتياجات
اخلا�صة ينتمي ب�صكل عام اإىل اأهم الوظائف.
ويف هذا املجال يحقق الريا�صيون الأملان اأي�صا
جناحات كبرية على امل�صتوى العاملي ،ففي
م�صابقة الألعاب الأوملبية املوازية "باراملبيك�ش"،
و�صلت احل�صيلة الأملانية اإىل  1871ميدالية
( ،)2018حمققة جناحات تفوق املعدل الو�صطي.

مـعـلومـات

مــبـادرات مـحـاربـة الــمــنــ�ســطــات مع
تاأ�شـيـ�ض وكــالـة مـحــاربـة ال ـم ـنــ�شـطــات
فـي ال ـعــام  ،1999وقـبــول جـمـيــع اأ�شـحــاب
الـ�ش ـاأن بـ�شـيـا�شـة الـ�شـرامـة الـكـامـلـة وعـدم
الـتـ�شـامـح فـي مـواج ـهــة الـمـنــ�شـطــات بـرزت
الـحــاجــة اإىل و�شــع قــواعــد عــالـم ـيــة مــوحــدة.
وهــذا مــا تــم ت ـن ـفـيــذه ف ـع ـل ـيـ ًا مـن خــالل
مـعــاي ـيـر مـحـاربــة الـمـنــ�شـطــات )(WADC
للمــرة الأوىل فـي الـعام  .2003ومــن
ال ـمـف ـتــر�ض اأن تــ�شــري نــ�ش ـخــة
جــديــدة م ـعــدلــة م ـن ـهــا فـي
الأول مـن كــانــون الـثــانــي/
ي ـنــايــر .2021

)(WADA

 wada-ama.org

دعم الن�صاط الريا�صي يف اخلارج على امل�صتوى
الدويل الذي تقدمه وزارة اخلارجية الأملانية،
ي�صكل عن�رشا هاما من عنا�رش ال�صيا�صة الثقافية
والتعليمية اخلارجية ،وقد ن�صطت حتى الآن
يف اأكرث من  100بلد من بلدان العامل ،قدمت
فيها الدعم ملا يزيد عن  1400م�رشوع ق�صري
اأو طويل املدى ،من خمتلف الأن�صطة الريا�صية.
ومن الأمثلة على ذلك ،امل�رشوع الطويل الأجل
لدعم كرة القدم الن�صائية يف اأوروغواي ،والذي
يتم بف�صله تاأهيل املدربات ،ويتيح فر�صة اأف�صل
للن�صاء والفتيات للم�صاركة يف الن�صاط الريا�صي،
وخا�صة كرة القدم.
بهذه �لطريقة وغريها من الطرق العديدة
تنتقل الريا�صة الأملانية بني املناطق والبلدان
لت�صاهم بدورها كو�صيلة للوقاية من الأزمات
وامل�صاعدة على التفاهم بني ال�صعوب ،وك�صفري
للعدالة والت�صامح والندماج واملناف�صة ال�رشيفة
وبذل اجلهود ال�صلمية.
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 4بــوابــة بــرانــدن ـبــورغ

رمــز عــودة الــوحــدة
الأل ـمــان ـيــة ي ـعــرفــه كــل
زائـ ــر ل ـل ـمــديـنــة.

� 5ســاحــة بــوتــ�ســدام

هـنــا يـظ ـهـر الــوجــه
الـجــديــد لـمــدي ـنــة
بــرلــني ال ـحـدي ـثــة.
ن�شـاأت الـ�شــاحـة بـعــد
�ش ـقــوط الـجــدار على
مـ�شـاحـة كـبرية �شـاغـرة.

 6ج ـنــدارم ـن ـمــاركــت

اأحــد اأج ـمــل الـمــواقــع فـي
اأوروبــا ،وي ـت ـم ـيــز ب ـثــالثــة
اأب ـن ـيــة �ش ـه ـيــرة م ـب ـن ـيــة
عــلى الـطـراز الـكـال�شـيـكـي.

 7ن ـق ـطـة مـراق ـبــة �ســارلــي

ال ـجــدار اخ ـت ـفــى ،ول ـكــن
ن ـقـطــة الـمــراق ـبـة ال ـعـ�ش ـكــريــة
الـ�شــاب ـقــة مــازالــت �شــاهــدة
عـلـى ال ـحــرب ال ـبــاردة.

 8جــزيــرة الـم ـتــاحــف

ت ـن ـتــمي ال ـم ـتــاحــف اخل ـمــ�ض
فـي الـمـدي ـنـة لأفـ�شـل جمموعات
ال ـم ـق ـت ـنــيات فـي اأوروبــا.

 10اإيــ�ســت غــالــري �ســايــد

بـ ـقــايــا ال ـجــدار الـمـزيـ ـنـة
بــالألــوان ال ـفـن ـيـة تـ�شـكـل الـيـوم
اأطـول مـعـر�ض فـي ال ـهـواء
الـطـلـق فـي ال ـعــامل.

 9برج التـلـفـزيون عند
�سـاحـة األك�سندر بلت�س

مــن م ـع ـظــم م ـنــاطــق
الـمديــنة ميكـن م�شـاهدة
برج التـلـفزيون الـمنتـ�شب
عـند "األكـ�ض" ،ومن مـن�شة
ال ـبـرج يـطـل الـمـرء عـلـى
كـامـل الـمـنـطـقـة.

3712000
نــ�ش ـمــة

12970000
�شــائــح

2300000

زائــر ل ـجــزيــرة ال ـم ـتــاحــف
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م ـت ـحــف وم ـج ـمــوعــة ف ـن ـيــة

بـانـورامـا

مــتــمــيــزة فـي بــرلــيــن
ـ
مــواقــع
و�شط املدينة

K

L
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J
B

9
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G

2
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H

D
F

5
1

فريدريك�شهاين-
كرويت�شبريغ

اأح ـيــاءبــرلــني
 - Aو�شط املدينة
 - Bفريدريك�شهاين-كرويت�شبريغ
 - Cبانكوف
� - Dشارلوتنبريغ-فيلمر�شدورف
� - Eشبانداو
� - Fشتيغليت�ض-ت�شيلندورف
 - Gتيمبلهوف�-شونبريغ
 - Hنويكولن
 - Iتريبتوف-كوبينيك
 - Jمارت�شان-هيلر�شدورف
 - Kلي�شتنبريغ
 - Lراينيكندورف

 1ك ـن ـيــ�ســة الــذكــرى
"غـيـدي�س ـت ـن ـيــ�س ك ـيــر�سة"

 2ع ـمــود ال ـنــ�ســر

E

�شـعـار غـرب الـمـديـنـة بـالـقـرب
من �شـارع كـورفــور�ش ـت ـنــدام
الـ�شـهـيـر هــو فـي ذات الـوقـت
ن�شب تذكاري وحتذيري للحرب.

بـعـد �شـعـود  285درجــة
يــ�شــل الـمــرء اإلـى م ـنـ�شـة
الإطــاللــة لـال�ش ـت ـم ـتــاع
بـمــ�شـهــد رائـع لـل ـمــدي ـنــة.

 3رايــ�ســ�س ـتــاغ

ه ـنـا مـقـر الـبـونــد�ش ـتــاغ
(الـبــرلـمــان) الألـمـانــي.
وتــ�ش ـكــل ال ـق ـبــة الـزجــاج ـيـة
مـركــز اجـتـذاب م ـهـم لـلــزوار.

496471

زائــر لـم ـهــرجــان بــرل ـي ـنــالــة

4500000

زائــر ل ـحــدي ـقــة ال ـح ـيــوان

4660
م ـط ـعــم

402

بــار وديــ�ش ـكــو
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مـوضـوع

مـــتـــعـــة الـــتـــذوق
ـ

منذ بداية الألفية اجلديدة ي�صهد النبيذ الأملاين
مرحلة نه�صة على امل�صتوى العاملي ،مرتبطة
ب�صكل وثيق مع م�صطلح "معجزة ري�صلينغ"،
يج�صدها جيل جديد من منتجي النبيذ ،والذي
يعول ب�صكل رئي�صي على النوعية املتميزة ،بدل
من املحا�صيل الوفرية والكمية الكبرية .الدورة
الزراعية الطويلة وفرتة ال�صيف احلار الق�صرية
ن�صبيا جتعل من العنب الأملاين عذبا ،ولي�ش غنيا
بالكحول .ينمو العنب الأملاين يف  13منطقة
زراعية رئي�صية ،ت�صل م�صاحتها الإجمالية اإىل
حوايل  102000هكتار ،تتم فيها زراعة خمتلف
اأ�صناف العنب املحلية التقليدية .وباملقارنة
الدولية فاإن اأملانيا تنتمي مع م�صاحات الكروم،
وحوايل  80000منتج للعنب والنبيذ اإىل البلدان
املتو�صطة يف هذا النوع من املنتجات .يف 2017
و�صل الإنتاج الإجمايل اإىل  8،1مليون هيكتولرت� .أملانيا هي �أي�سا بالد البرية .وت�صتهر البرية
الأملانية ب�صكل رئي�صي بتقاليد عريقة تعود
اإىل مئات ال�صنني ،وبالعديد من معا�رش البرية
ال�صغرية التي تعود اإىل ملكية عائلية اأو كن�صية
رقــم
تابعة لالأديرة املختلفة .وتتميز كافة اأنواع البرية
الأملانية ،بال ا�صتثناء بدرجة النقاء العالية ،التي
يحددها اأقدم قانون للمواد الغذائية يف العامل،
مـطـعم فـي األـمانـيـا� ،شـنـفـها دل ـيـل م ـيـ�ش ـي ـلـيـن
ويعود اإىل العام  .1516وين�ش هذا القانون على
الــ�ش ـه ـيــر في عــام  2018وم ـن ـحـهــا ن ـج ـمـة اأو
اأنه ل يجوز ا�صتخدام اأية مواد اإ�صافية يف �صناعة
اثـن ـتـيــن اأو حـتـى ثــالث نـجـوم .رقـم لــم يـ�ش ـبـق
البرية ،ماعدا املاء وال�صعري واجلنجل 5000 .اإىل
لـه مـثـيـل مـن ق ـبــل .وقد دخـل  11مـطـعـمـ ًا في
 6000نوع من البرية يتم اإنتاجها يف اأملانيا،
درجـة القمـّة من خالل اكتـ�شابـهـا ثـالث نـجـوم.
بـهـذا تـحافـظ األمـانـيا على مركزها المت ـقـدم
غالبيتها باأ�صلوب بيل�صرن ،رغم تراجع ن�صبته يف
ـاعم
على الـم�شـتـوى الأوروبي من حــيث عـدد مط
جممل ا�صتهالك البرية.
وت�صل ح�صة النبيذ البيئي من ال�صوق اإىل حوايل
 4اإىل  .%5وتنتمي مناطق زراعة العنب الأملانية
لأكرث كروم العنب ُبعدا نحو ال�صمال يف العامل.
وبا�صتثناء زاك�صن وزالة-اأون�صرتوت تقع هذه
املناطق ب�صكل رئي�صي يف جنوب غرب وجنوب
البالد .املناطق الثالث الأكرب يف زراعة العنب
واإنتاج النبيذ هي راين هي�صن ،وبفالت�ش ،وبادن.
ويوجد يف اأملانيا حوايل  140نوعا من كروم
العنب ،علما اأن حوايل ع�رشين نوعا حتتل احل�صة
الأكرب من الأ�صواق ،وخا�صة النبيذ الأبي�ش
ري�صلينغ ومولر-تورغاو .ويتوزع الإنتاج الأملاين
بني حوايل  %64من النبيذ الأبي�ش وحوايل %36
من النبيذ الأحمر ،علما اأن �صبيت بورغوندر
ودورنفيلدر ت�صكل هنا اأنواع الكروم الأهم.

300

الـثـالث نجــوم ،في المـركـز الـثــاني ،بـعـد اأمـ ّة
الـ�شـيافـة والـطـعـام ،فـرنـ�شا.
 bookatable.com/de/guide-michelin

ال ميكن حتديد وتبويب العادات الغذائية يف
اأملانيا بدقة .فمن ناحية تتطور لدى امل�صتهلكني

اأجــواء الـمـدي ـنـة الكـبـيـرة :فـي بـرلـني ،كـمـا فـي غـيـرهـا من الـ ـمـدن الـكـبـيـرة الأل ـمـان ـيـة الـك ـبـيـرة ،مـ�شـهــد ح ـيــوي مـت ـنــوع مـن الـم ـطــاعــم

ح�صا�صية متنامية جلهة اجل�صد وال�صحة ،ووعي
متزايد للنواحي ال�صحية ويتوجهون اإىل التغذية
ال�صحية املتوازنة .توجهات "املو�صة" الأ�صا�صية
املتعلقة بالتنقل اأو التفرد يف اأ�صلوب احلياة توؤثر
بدورها اأي�صا ،وب�صكل وا�صح على عادات الطعام
وال�رشاب.
تتميز �ل�سيافة الأملانية باأنها ديناميكية ومتعددة
الأوجه ،وهي تنتمي لأف�صل مثيالتها يف اأوروبا.
فاإىل جانب قمة ال�صيافة والأ�صلوب املتنوع

والتزايد يف التوجه نحو التغذية النباتية والنباتية
اخلال�صة يف املطبخ الأملاين ت�صهد اأنواع اخل�صار
القدمية التقليدية مثل اجلزر الأبي�ش وال�صمندر
(بنجر) والأر�صي �صوكي مرحلة انتعا�ش جديدة.
فهي ت�صكل اليوم اأ�صا�ش املو�صة اجلديدة يف اعتماد
التغذية ال�صحية املو�صمية املحلية القائمة على
منتجات الوطن املحلية الطازجة ،بعيدا عن طرق
النقل الطويلة .و�صمن هذا ال�صياق يقوم طباخون
�صبان مهرة باإعادة �صياغة الأطعمة الكال�صيكية
واإ�صفاء �صيغة ع�رشية عاملية عليها.


ح ـقــائــق عــن �أل ـمــان ـيــا
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بالطائرة :ت�سل �إىل �أملانيا �أكرث من 100
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�مل�سافات �لبعيدة و�لقطار�ت �ملحلية .كما وتاأمينهم يف مقعد �أطفال .ميكن طلب
ينطلق يوميا ما يزيد عن  250قطار� �إىل
�مل�ساعدة يف حالت �لطو�رئ و�لأعطال على
حو�يل  80مدينة �أوروبية ب�سكل مبا�رش.
�لطرق �ل�رشيعة عرب �أعمدة �ت�سال �لطو�رئ
�خلط �ل�ساخن ل�رشكة �لقطار�ت "دويت�سة
�ملتو�جدة على جانبي �لطريق .وميكن
بان" : Deutsche Bahn AG
�حل�سول على كامل �ملعلومات �ملتعلقة
هاتف+49 18 06 99 66 33 :
بالتنقل بال�سيارة بالن�سبة لل�سياح من
 bahn.com
نو�دي �ل�سيار�ت
�لكربى ).(ADAC, AvD
بالبا�ص :ميكن �لتنقل يف �أملانيا �أي�سا
م�ساعدة �لطو�رئ ADAC
بالبا�ص :حيث يوجد �ليوم ما يزيد عن
هاتف+49 18 02 22 22 22 :
 200خط لبا�سات �مل�سافات �لبعيدة.
 adac.de
وتتنوع �لعرو�ص ب�سكل خا�ص بني �ملدن :هاتف �لطو�رئ AvD
حيث ترتبط جميع �ملدن �لكبرية بخطوط
 avd.de
با�سات منتظمة ،ناهيك عن �أن �لعديد من
+49 80 09 90 99 09

�لإقامة :تتوفر �إمكانات �لإقامة من كافة
�مل�ستويات :من �لغرف �خلا�سة �إىل �سقق
�لإجازة ،و�سول �إىل �لفنادق �ل�سخمة �لفاخرة.
وحتى فئات �لأ�سعار �ملنخف�سة تخ�سع للرقابة
وملعايري حمددة� .حتاد�ت �ل�سياحة ومكاتب
�ل�ستعالمات �ل�سياحية تقدم فهر�سا خا�سة
لأماكن �ل�سيافة �ملختلفة.
 germany.travel

بيوت �ل�سباب� :أكرث من  500من بيوت �ل�سباب
يف �أملانيا ت�ستقبل �أع�ساء �حتاد بيوت �ل�سباب،
�ملنتمني �إىل �لحتاد �لدويل لبيوت �ل�سباب.
ومقابل �لر�سم �ملحدد ميكن �حل�سول
على بطاقة هوية �ل�سباب �لدولية.
�حتاد بيوت �ل�سباب �لأملاين
هاتف+49 52 31 74 01-0 :
 djh.de

�لنقد و�لعملة :و�سيلة �لدفع �لر�سمية يف �أملانيا
هي عملة �ليورو ( 1يورو = � 100سنت) .وميكن
�حل�سول على �لنقد من �آلت �رشف �لعملة
بو��سطة �لبطاقة �لإلكرتونية � ECأو بطاقة
�ئتمانية دولية ،حيث ميكن قبول كافة بطاقات
�لئتمان �لدولية �ملعروفة .و�لأ�سعار هي �أ�سعار
�إجمالية.
�أرقام �لطو�رئ:
هاتف �لطو�رئ و�ل�رشطة 110
هاتف �لإطفاء و�حلو�دث 112

�لتوقيت :تقع �أملانيا يف منطقة توقيت
و�سط �أوروبا ) .(CETوبني �أو�خر �آذ�ر/
مار�ص و�أو�خر ت�رشين �لأول�/أكتوبر
تتبع �لتوقيت �ل�سيفي ،بتقدمي �ل�ساعة
�ساعة و�حدة.
�لتيار �لكهربائي
جهد �لتيار �لكهربائي يف �أملانيا  230فولت

ك ــل مــا تــريــد م ـعــرف ـتــه عـن �أل ـمــان ـيــا
�لـيـوم ،ت ـجـده فـي "حــقائـق عـن �ألـمان ـيـا".
ك ـيــف ي ـع ـمــل �ل ـنـظــام �لــ�س ـيــا�ســي.
مـا هـي عـنـا�سـر �لـ�سـيـا�سـة �لـخـارجـيـة.
مــا �لــذي يـم ـيـز مـ�س ـهــد �ل ـع ـلــوم.
مــا هـي �لـمــو�سـوعــات �ل ـتـي تــ�س ـغــل
�لـمـجـتـمـع .مـا هـو �لـجـديـد فـي عـالـم
�لـفـن و�لـثـقـافـة� .إ�سـافة �إلـى �لـعـديـد
مـن �لـمـو�سـوعـات �لأخـرى.
�ل ـحــد�ثــة و�لـث ـقــة و�لإي ـجــاز مــن خـالل
�ل ـعــديــد مـن �لأرقــام� ،إ�سـافـة �إلــى
�لـح ـقــائــق و�لـ�ســور :كــل هــذ� يـقــدمـه
�لـكـتـاب �لـعـمـلـي ،عـبـر مـعـارف �أ�سـا�س ـيـة
مـتـع ـم ـقـة ،ويـلـقــي ن ـظـرة �إلـى م ـخ ـتـلـف
جــو�نــب �لـح ـيــاة �لـعــ�ســريــة �لـحــديـثــة
فـي �ألـمــان ـيــا.
 facts-about-germany.de
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