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مشروع "صلحية تامة"
الشرق الوسط

ثلثة فروع لمعهد جوته من وسط وشرق أوروبا في إستضافة ثلثة فروع لمعهد جوته من شمال أفريقيا
والشرق الوسط  للمشاركة سويا  في برامج ثقافية مختلفة:

بيروت > براتيسلفا
القاهرة > فيلنيوس

مان > براج عم

عين نادرا  ما يقتصر بقاء آثارها في لقد أصبح العالم قرية صغيرة، فهو ينمو معا .  فالحداث التي تقع في مكان مع
تلك المكان نفسه.  ونشعر بالتغيرات السياسية والقتصادية والثقافية الشديدة عبر الحدود الوطنية بنفMMس القMMدر
الذي نشعر به بالتزامن العالمي والذي يMوحيه لنMMا النMترنت. كمMMا أن المواجهMة الجديMMدة والمفMMاجئة غيرالمتوقعMة
مع الظواهر الناتجة عن العولمة ل تخلو من العواقب. وساعدت الزمات القتصادية والمالية وأيضا  تغييMر نظMMام
الحكم الستبدادي والحروب في المناطق المجاورة مباشMرة  فMي ازديMMاد حركMة الهجMرة إلMى أوروبMMا، داعمMة بMذلك
ختلفة مثل المراقبة وإعادة التMMأميم والشMعوبية. ل تشMMهد الحركMMات والحMMزاب المناهضMة لوروبMMا ذات اتجاهات مع
النزعة العرقية والعنصرية مكاسب إقليميMMة علMى الصMMعيد السياسMMي والمؤسسMMاتي فحسMMب، بMMل نجحMMت أيضMMا  فMي
فرض سيطرتها على المشهد العلمي السياسي عن طريق نشر وإشعال المخاوف. ودفاعMMا  عMMن مجتمMMع منفتMMح
وديمقراطMMي، فل يمكMMن معالجMMة ردود الفعMMل المناعيMMة هMMذه لبلMMدان بأكملهMMا إل عMMن طريMMق مواجهMMة الشMMخاص
لحة إلى صيغ وطرق مواجهMة جديMدة وتحالفMات لنMه هنMMاك عجMز فMي الجMوانب اليجابيMة مباشرة . فهناك حاجة مع

للتعدد الثقافي.
تقع على عاتق معهد جMMوته، بصMفته مركMMز ثقMMافي ألمMاني ذو حضMMور دولMMي، مسMئولية مواجهMة التحMMدي الMMذي ل
يقتصر على العمل الثقافي في السياق الثنائي فقMMط، بMل عليMMه أن يخلMMق منافMMذ متعMMددة القطMMاب إلMMى العMMالم ويفتMMح
مجال  لدراك الحقائق. وتحقيقا  لذلك فقد قامت ثلثة فروع لمعهد جوته مMن وسMMط وشMMرق أوروبMMا – وهMMم فMروع
معهد جوته في فيلنيوس وبراتيسلفا وبراج – بمنح تفويضا  مططلقا   لفروع أخرى معهد جوته في منطقMMة شMMمال
مMان. يمسMمح هMذا التفMويض بالمشMاركة أفريقيا/الشرق الوسط – وهم فروع معهد جوته في القاهرة وبيروت وعم
هناك في فروع المعهد المعضيفة في تشكيل وإعداد البرامج لمMMدة محMMددة مسMبقا  وكMMذلك نقMل النشMMطة مكانيMا  إلMMى
مMان تعشMارك بMراج فMي وسط وشرق أوروبا: القMاهرة تMذهب للتبMادل مMع فيلنيMوس وبيMروت تقابMل براتيسMلفا وعم

وضع وإعداد البرامج. 
 

إن التواجد المؤقت لثلثة فروع لمعهد جوته من بلMدان عربيMة فMي قلMب أوروبMا يعمثMMل تماسMا  بنMاءا  بيMن المMألوف
والمجهول، المر الذي يجعل الفنانون والنشطاء من المنطقة العربية أطرافا  فاعلة ورائدة فMي المعالجMة الثقافيMة
لهذه العملية. ويفصح هذا مجال  للتقاء الناس ويساعد على التفاهم والتخلص من المخاوف. كما يضمن برنامج
حMMول مMMن مدينMMة إلMMى أخMMرى نظMMرة مباشMMرة وواضMMحة ونقيMMة فMي الحMMداث داخMMل الفضMMاء الثقMMافي معهMMد جMMوته المع

العربي، وعليها أن تعظهر هذه النظرة الدقيقة مدى اتصال أوروبا العميق به.
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