
 
 Die Ägyptisch-Deutsche Gesellschaft Nord e.V. 

 

Treffen jeden 1. Freitag im Monat ab 20 Uhr im Restaurant von Pro Linguis, Rothenbaumchaussee 97, Hamburg 
Korrespondenz an die Gesellschaft bitte an die Schatzmeisterin Web Site: www.adgn.de 
1. Vorsitzender 
Dr.-Ing. Hani El Nokraschy 
An de Masch 24 
25488 Holm 
Tel. 04103-15199, Fax  -919792 

2. Vorsitzende 
Frau Anke-Freise Biallas 
Erikastr. 159 
20251 Hamburg 
Tel.040-478174, Fax 040-46069350 

Schatzmeisterin 
Frau Gisela Gallehr 
Hartungstr. 8 
20146 Hamburg 
Tel.040-453103, Fax 040-44405711

Bankverbindung:  Commerzbank Hamburg  Konto-Nr. 6222 061   BLZ 200 400 00 e-mail: info@adgn.de 

 لمانية الدآتورة أنجال ميرآللمسـتشـارة األاإلى  ة مفتوحالةرسـ

 ١٠/٠٧/٢٠٠٩في هامبورج 

  یة مرآزل ادنسـ دریحكمةعة مي قاني فـربي الشروةميال غت إ:عموضوال

  ،ـارةشيادة المسـتسـ

  د التحية،بعـ

 عدم المباالة الواضحة من ناحية السـياسـة و اإلعالم ،شـعور باإلحباطبقلق و تتبعنا 
تسـببت في ردود فعل آتابية عة، و التي بشـاأللمانييان في التعامل مع هذه الجریمة ال

لشـعورها بتخلي السـياسـة  و العربية شـفهية من الجمعيات و اإلتحادات اإلسـالمية و
  .مجتمع األلمانيي الفلإلندماج عنها في جهودها اإلعالم  و

  . أو توجه العزاء ألهل الفقيدة لما حدثإذ تكاد ال توجد أي تصریحات تبين األسـف

السـفير األلماني في مصر السـيد برند إیربل  شـعور الطيب الذي أبداهلل ناتمجيدمع ذلك 
ـتثناء إس و نرى أنه ي مطار القاهرة فجثمانالل ااسـتقبفي  الفقيدة  اشـترك مع أهلعندما

  .لما رأیناه لآلنشـامخ 

  :إن رأینا

o ظروف  في  و الشـعوبولدالمثل من التوقع یمكن أن ی بالعمل الطيب ئإن المبتد
 .مشـابهة مسـتقبال

o هذا  رجة الرغبة في االختفاء و لكنلد تسـبب الحرج  قدالظروف مثل هذه أن قدرن
 . القدرة على تحمل المسـئولية أو الشـجاعةظهرُی ال التصرف

 تحت أضواء المجتمع أو المتولين وسـائل اإلعالم فإنهم قفونیاألشـخاص الذین ما أ
  .وجب عليهم مواجهتهاتی یتحملون مسـؤولية خاصة

ير غكون له عواقب ی قد  و نقص الشـعور بالمشـارآةإن تجاهل مثل هذه األحداث المؤلمة
  :التسـاؤل بل یجب ..."هذه آانت فعلة شـخص منفرد إن "عن یكفي اإلعالن فال . حميدة

 ٢بصفحة یتبع 
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  ؟شـّحن الفاعل بكل هذا الكرهمن 
o  هم بعض السـياسـيين؟هل 
o  هم بعض وسـائل اإلعالم؟هل 
o  طرفين؟تهم اليمينيين المهل 

  :نرى أنه من الضروريإننا 

  ...لآلن منها أهملما إجراءات شـجاعة لكشـف األمور و تصحيح اذ ختإ

عمل یآل من  بهدف تفادي إحباط ورمنرجو سـيادتكم النظر بعين اإلعتبار لهذه األلذلك 
  .فئات المجتمعندماج و العالقات الطيبة بين آل إلل

و الشـعور بالفهم المتبادل لظروف آل فئة في ك العمل على إعادة الثقة  سـيادتمننرجو 
  .المجتمع األلماني

  .تفّهم الدول و الشـعوب األخرى لظروف الشـعب األلمانيضمن یهذا هو الذي ألن 
  :الجمعية المصریة األلمانية في شـمال ألمانيا هوار عشـإن 

  "الجسـوري نالحضارة تب"
هات نظر الطرف جو آذلك تفّهم ونعمل للتفاعل على أسـاس المسـاواة و الصداقة فنحن 
  . مع إختالف الخلفية الحضاریةاآلخر

 يةمعرون بخيبة أمل تجاه السـياسـة و اإلعالم و الجهات الرسـيشـلأعضاء جمعيتنا إن 
یعيشـون منذ زمن طویل في ألمانيا ن ی الذ–نرى من أعضائنا المصریين و . األلمانية

  .ي عنهمخلتالقلق و الشـعور بالتزاید  –رتباط مع الشـعب األلماني یكنون مشـاعر اإل و
  .لذلك نرجوك بكل شـدة أن تؤیدینا في عملنا من أجل مسـتقبل مشـترك

  ! الفعأإننا نتوقع آلمات واضحة و 
  مجلس اإلدارةعن 

  
  محمود النقراشيهانئ  /مهندس .د

  
   نشـرت في موقع الجمعية و الترجمةمن األصلصور . الة مترجمة من األصل باللغة األلمانيةالرسـ

www.adgn.de  اهرةقالسـفارة األلمانية في ال في برلين، صریةمفارة الالسـ : آل منأرسـلت إلى  و،  
  لجمهوریة مصر العربية في هامبورج، رئيس مقاطعة هامبورجالعامة ية لالقنص


