
 

 

 

تدى رئيس عبد الوهاب التونس  
ُ
   المن

   العرب    الثقاف 
 ( ثــيار)  اإلسباب 

 

  

()عبده ال    مقيم تونسي
 إسبانيا  ف 

 
 ُمنذ خمسون عاما

    ولد 
، المدرج  من مت   300 بعد   عىل ،1952 عام األردن /  عّمان ف   

  الرومان 

  جعله بما  الثقافات بي    وتداخل تفاعل من  له لما  عليه كبت    أثر  وقع له كان  وهذا 

 . مجتمعاتوال  للحياة   رؤيته عىل  يؤثر 

، بالالجئي    محاط وشبابه طفولته عاش   لديه ولد  ما  وهو  الفلسطينيي  

   الشعب مأساة نحو  قوي شعور 
 . الفلسطين 

 هجرة مُ انتماءه لعائلة  
 
  ال قرصا

 االستعمار عىل يد  ،جزائر من دياري  ها ف 

  ب
 ومع نساعد عىل توسالد الشام  الفرنس  ووجوده ف 

 
قيا . ظرته للوطن مشر

 
   غربيا

   شارك
  تنظيم منها  الدراسية، المناهج عن الخارجة االنشطة من  العديد  ف 

    وذلك العامة، الشباب  لجان  خالل من للشباب أنشطة
  إىل جنبا  المراهقة سن  ف 

   زمالءه  مع جنب
 . والصحافة للشعر  حبة  هنا   من حائط، مجلة وحرر  المدرسة ف 

    إسبانيا  إىل قدم
   وعمل وتخرج   الديكور، هندسة لدراسة  1972 عام ف 

  ف 

 ن ُمتقاعد. وهو اال ،والعقارات بالديكور  المتعلقة التجارة مجال

  حرر  سنوات بعس وخالل  حيث العربية، القضية اجل من  ُمنذ سني   يعمل 

   مقاله 650  من أكت   وكتب. اإلسبانية بالغة  "الرقمية فلسطي   " مجلة
  هذه ف 

 . المجلة

   
  إسبانيا. جمعية الصحفيي   والهو عضو ف 

 كتاب العرب ف 

   العرب والكتاب الصحفيي    جائزة عىل حائز 
 . 2013 لعام  إسبانيا  ف 

 
  وايضا

   العرب السفراء مجلس تكريم  عىل
   إسبانيا  ف 

 ". 2019 العرن    اليوم" ف 

  
 
   كانون  ف

   للُمنتدى  رئيس انتخب 2015  يناير / الثان 
 
   العرن    الثقاف

 اإلسبان 

  . مؤسسيه من وهو 

  عام 
خرج  "ال ة تحت عنوان غة اإلسبانيبال  ه االولكتاب  أصدر  2021ف 

، يستعرض بها  خمسة عشر حكاية كانت تصاحبه مدى حياتهيروي فيه   ،"العتيق

   واإلنسانيةجتماعية الحياة اال 
 المتوسط.  ض االبي عىل ضفن 

  إسباني أحد اليوم هو 
  ف 
  العرن   اإلسبان 

وله العديد  ا عنارص التفاعل الثقاف 

  فاعليات
جزيرة  وال سيما أن شبة ال ،توطيد العالقات التاريخيةل من المشاركات ف 

ية  العرب والمسلمي     هيتقاسمون ذيال ،االندلس  العرن   اإلسالم  رث غنية باإلاإليبت 

.   ل  ، بشكشعوب  ها مع   
 حيان 

 عالقت
ُ
جاد سبل  إ الثقافية الدبلوماسيةعت  و جعله ك الدبلوماس   السل  مع ه

،  ن شأل رفع جاون من االتع  
  العرن   اإلسبان 

   كرس مهيُ كما  التفاعل الثقاف 
امه ف 

  نتدمُ ال
  العرن   اإلسبان 

،  الخر ء عن اسبان والعرب عىل حد سوا لتعريف اإل ى الثقاف 

 . خالل الحقائق العلميةمن 
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