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�لالعن�سرية هي دعوة تنت�سر حل�سن �حلظ يف �أي�من� �أكرث ف�أكرث 

�لآخر  �سد  �لكر�هية  ت�أجيج  دعو�ت حت�ول  مو�جهة  خ��سة يف 

�أنو�عه�. و�لالعن�سرية لي�ست جمرد عنو�ن جميل يقت�سر  على 

�أو ميز�نية خم�س�سة للقي�م  فقط على جمموعة من �لفع�لي�ت 

هي  و�إمن�  متنوعون،  �أ�سخ��ص  فيه�  يح�سد  �لن�س�ط�ت  ببع�ص 

�إمي�ن وعقيدة من�ر�سه� يومًي� يف فكرن� ونظرتن� ومع�مالتن� مع 

�لإن�س�ن. هي �أن ننظر �إىل �لإن�س�ن دون �أن ن�سنفه ونحكم عليه، 

وهي �أن نق�وم �أنف�سن� وجن�هده� يف �أن ل نح�كم �سخ�ًس� ونحكم 

�أن نُبقي �سفحته خ�لية منلوؤه� مب�  عليه قبل معرفته حًق�، بل 

�أن يكون فكرن�  ميليه هو علين� مبع�ملته وكالمه وت�سرفه. هي 

و�سعورن� على �ل�سو�ء مرهًف� جت�ه كل �لظروف و�ل�سي�ق�ت �لتي 

منّوعة  ب�أ�سك�ل  �لتقرب  نح�ول  و�أن  �لإن�س�ن،  هذ�  منه�  ي�أتي 

خالل  من  �لالعن�سرية  حم�ربة  على  نعزم  و�أحي�ًن�  �لآخر.  من 

و�حدة  ثق�فة  �أو  و�حدة  جن�سية  �إىل  تتوجه  مب�درة  تخ�سي�ص 

�لتمييز  من  مب��سر  غري  نوع  يف  بذلك  نقع  �لأ�سف  مع  ولكنن� 

و�ل�ستبع�د �أو �لتهمي�ص ملجموع�ت �أخرى حتت�ج �أي�ًس� �إىل دعم. 

و�مل�ستد�مة  �لأهد�ف �حلقيقية  لتحقيق  و�لأجدى  �ملهم  لذ� من 

ب�ل�سم  و�لفع�لي�ت  ب�ملب�در�ت  قي�من�  نفكر عند  �أن  لالعن�سرية 

ظ�هرة  �ملدين  �لعمل  و�ملب�در�ت  جمعي�ت  تعدد  �إن  و�لحتو�ء. 

م�ستحبة تعك�ص دين�ميكية �يج�بية يف �ملجتمع، ولكن ثمة تخوًف� 

تنف�سل  �لأح�دي بحيث  �لعمل  �سيًئ� ف�سيًئ� يف  هو من �لنزلق 

�ملجتمع.  ب�قي  عن  تلك  �أو  �جلهة  هذه  ت�ستهدفه�  �لتي  �لفئ�ت 

لذلك فليكن م�سع�ن� �أكرث ب�جت�ه �لدمج يف �ستى �ملج�لت �لتي 

يرجى فيه� �لت�سدي للعن�سرية، ول �سك �أن �جله�ت و�جلمعي�ت 

�لف�علة يف جم�لت �لتع�ون �لثق�يف و�لجتم�عي و�خلدمي هي 

عن  �لبتع�د  تبد�أ مبح�ولة  �لالعن�سرية  �إن  بهذ�.  �ملعنيني  �أكرث 

فكرة �لرتكيز على �لعن�سر �لو�حد ليكون �لتفكري ب�لكل كجم�عة 

و�حدة.

كلمة التحرير

�لالعن�سرية

رن� �سبليني

Rana Siblini

Antidiskriminierung
Diskriminierung ist leider ein Phänomen, das in unserer 
Zeit äußerst präsent ist, vor allem die Anstachelung 
zum Hass. Antidiskriminierung ist nicht nur ein schön 
klingender Begriff, der Veranstaltungen sowie Budgets 
umfasst, mit dem Ziel, Menschen zusammenzubringen. 
Eher ist es eine Haltung, die wir tagtäglich vorzeigen - 
in unserem Denken, unseren Ansichten und unserem 
Umgang mit anderen Menschen. Es bedeutet, den 
Anderen zu betrachten, ohne ihn einzuordnen und über 
ihn zu richten. Stattdessen ihn als eine leeres Blatt 
wahrzunehmen, das sich nur durch Worte und Taten 
füllen lässt.  
Antidiskriminierung bedeutet auch, unser Denken 
und Fühlen gegenüber jeglichen Umständen und 
Zusammenhängen, aus der diese Person stammt, zu 
schärfen und ihn dementsprechend auf verschiedenen 
Wegen zu begegnen. Manchmal neigen wir dazu, 
Diskriminierung und Rassismus dadurch zu bekämpfen, 
indem wir eine Initiative zugunsten einer Nationalität 
oder Kultur lancieren. Doch solch ein Vorgehen gleicht 
einer indirekten Art der Diskriminierung, Exklusion oder 
Marginalisierung anderer hilfsbedürftiger Gruppen. 
Deswegen ist es wichtig und zielführender, bei Initiativen 
und Kampagnen über Inklusion nachzudenken. 
Die Vielzahl an zivilgesellschaftlichen Vereinen und 
Initiativen ist Ausdruck einer positiven gesellschaftlichen 
Dynamik. Dabei besteht aber stets die Gefahr, einseitig 
Maßnahmen zu ergreifen, die Gruppen eher von der 
Gesellschaft separiert. Deswegen muss Integration das 
Ziel sein, um Rassismus zu bekämpfen. Dies betrifft jene 
Akteure und Vereine, die in den kulturellen, sozialen und 
nachbarschaftlichen Bereichen tätig sind. Somit beginnt 
Antidiskriminierung mit der Erkenntnis, sich nicht auf ein 
Element zu beschränken, sondern das Ganze in den 
Blick zu nehmen.

Rana Siblini
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مبدينة  العمل  دائرة  ا�ستحدثت 

من�سًبا   Job Center مون�سرت 

م�سوؤولـة  هو  العام  هذا  جديًدا 

مهام  على  وللتعرف  االندماج، 

التي  واخلدمات  املن�سب  هذا 

التي تقع حتت  والفئات  يقدمها 

نورا  الزميلة  اأجرت  �سالحيته 

بياتا  ال�سيدة  مع  املقابلة  هذه 

االندماج  عن  امل�سوؤولة  كانغي�سر 

كازيرنا  اوك�سفورد  �سنرت  يف جوب 

يف مدينة مون�سرت.

مل�سوؤولة  االأ�سا�سية  املهمة  هي  ما  نورا: 

�سنرت)  (جوب  العمل  دائرة  يف  االندماج 

مبدينة مون�سرت؟ 

�لندم�ج  ملف  م�سوؤولة  ك�نغي�سر:  �ل�سيدة 

�لو��سلة  �لقنطرة  يف جوب �سنرت هي مبث�بة 

�سنرت،  �جلوب  وبني  �مله�جر  �أو  �ملغرتب  بني 

كيف  وتن�سحهم  �لفئة  هذه  ت�س�عد  �أنه�  �أي 

يوفقون �أو�س�عهم �ملعي�سية، فتقدم على �سبيل 

�ملث�ل م�سور�ت ومعلوم�ت عن كيفية �حل�سل 

�سنرت  �جلوب  من  �مل�لية  �مل�س�عد�ت  على 

ب�لأو�سبيلدونغ  �أو  ب�لدر��سة  �للتح�ق  وكيفية 

بذلك  فهي  ب�لوظ�ئف،  �أو  �ملهني)  (�لت�أهيل 

�لو�سيط بينهم وبني �أم�كن �أخرى مثل مد�ر�ص 

�لأو�سبيلدونغ وموؤ�س�س�ت �لعمل وغريه�.

ك�نغي�سر  �ل�سيدة  �أن  �إىل  هن�  ون�سري  نور�: 

تنحدر �أي�ًس� من �أ�سول �أجنبية، لذ� فهي ق�درة 

�مله�جرين  وح�ج�ت  ب�أحو�ل  �ل�سعور  على 

و�أنهم ل  �ملدينة، خ��سة  و�لأج�نب يف مدينة 

يعرفون �أي ب�ب يطرقون �أو كيف ي�سلون �إىل 

�أهد�فهم، وهذ� يعني �أنه� موؤهلة للعمل على 

هذ� �مللف. 

اللغوية، ما  االندماج  لدورات  بالن�سبة  نورا: 

هو النظام اجلاري العمل به حالًيا؟

كور�ص  �لنرتغر�ت�سيون  ك�نغي�سر:  �ل�سيدة 

لتعليم  دورة  هو  �للغوية  �لندم�ج  دورة  �أو 

خمتلفة  در��سية  ف�سول  فيه�  �لمل�نية  �للغة 

�مل�ستهدفة،  �أو  �مل�س�ركة  �لفئ�ت  بح�سب 

و�لكت�بة  �لقر�ءة  يعرفون  ل  �لذين  من  بدًء� 

على  �حل��سلني  �إىل  وو�سولً  جيد،  ب�سكل 

 م�سوؤول �لندم�ج 

من�سب جديد يف �جلوب �سنرت

�مله�م و�خلدم�ت

Die erste Integrationsbeauftragte 
beim Jobcenter Münster
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كذلك  هن�ك  بلد�نهم،  من  ج�معية  �سه�د�ت 

�لقر�ءة  تعلم  ي�ستطيعون  ل  للذين  دور�ت 

دور�ت  وهي  ك�مل  ب�سكل  و�لقو�عد  و�لكت�بة 

دور�ت  �أو   Berufsintegrationskurs
ور�ص  يزورون  وفيه�  للعمل،  لة  �ملوؤهِّ �لندم�ج 

�لكلم�ت  �أي  �لعملية  �للغة  ويتعلمون  �لعمل 

و�ملفرد�ت �لتي يحت�جونه� يف جم�ل عملهم. 

ال  الذين  االأ�سخا�ص  اإىل  بالن�سبة  نورا: 

ويتحدثون  االإجنليزية،  اأو  االأملانية  يعرفون 

اأن  ميكن  الذي  ماذا  فقط،  العربية  اللغة 

اجلوب  اإىل  يذهبون  عندما  هوؤالء  يفعله 

�سنرت؟

موظف  يحت�ج  �لبد�ية  يف  ك�نغي�سر:  �ل�سيدة 

�جلوب �سنرت فقط �إىل �ملعلوم�ت �ل�سخ�سية 

بحوزة  �لتي  �لثبوتية  ب�لور�ق  موجودة  وهي 

كل �سخ�ص، ويف كل موعد خم�س�ص ي�ستعني 

�جلوب �سنرت مبرتجم لت�سهيل �لتو��سل، ويف 

ح�ل مل يتمكن �ملرتجم من �حل�سور �سخ�سًي� 

هن�ك �إمك�نية �ل�ستع�نة مبرتجم عن بُعد عن 

طريق بر�مج �لتو��سل ب�لفيديو. 

نورا: من هو ال�سخ�ص الذي ميكنه اأن يحدد 

للفرد اأف�سل دورة اندماج اأو اأف�سل كور�ص لغة 

ينا�سبه؟ 

م�سوؤول  هو  كوت�ص  �جلوب  ك�نغي�سر:  �ل�سيدة 

�ملعني  وهو  و�لعمل  و�لدر��سة  �لدور�ت 

م�  حتديد  هذ�  يف  �ملتقدمني  مب�س�عدة 

�ملتقدم  به  ق�م  م�  ��ستعر��ص  بعد  ين��سبهم 

يف �ل�س�بق قبل قدومه �إىل �أمل�ني�، يعني م�ذ� 

در�ص وم�ذ� �لأعم�ل �و �حلرف يريد �للتح�ق 

�إكم�ل �لدر��سة  �أو �أي �لتخ�س�س�ت يريد  به� 

فيه� و�أي �لأهد�ف تقع يف قمة �أولوي�ته، لذلك 

على �لأفر�د �أن يو�سحو� هذه �لأمور ب�سر�حة 

توجيههم  يتم  ثم  ومن  تخّوف،  �أي  ودون 

و�إر�س�دهم �إىل �لأم�كن �أو �لأبو�ب �لتي ينبغي 

كم�  م�سريتهم  ل�ستكم�ل  �أول  طرقه�  عليهم 

يحبون.

الوحيد  امل�سوؤول  هو  كوت�ص  اجلوب  هل  نورا: 

م�سوؤول  هناك  اأم  اخلدمات  هذه  يقدم  الذي 

اآخر ي�ساعد اجلوب كوت�ص؟ 

�أول  هو  كوت�ص  �جلوب  ك�نغي�سر:  �ل�سيدة 

�سخ�ص يت�بع ح�لة �لفرد وبعد ذلك هن�ك من 

عملية  من خطو�ت  يلي  م�  �ملتقدم  مع  يت�بع 

�مل�سوؤول  وهذ�  �لأو�سبيلدونغ،  يف  ك�لت�سجيل 

�أر�د  و�إذ�  ب�لأو�سبيلدونغ،  متخ�س�ًس�  يكون 

م�سوؤولون  �أي�ًس�  فهن�ك  مثاًل  يعمل  �أن  �لفرد 

وبني  بينه  يكونون ج�سر�  �أو  ذلك  له  ي�سهلون 

تخ�س�ص  فح�سب  �لعمل،  وموؤ�س�س�ت  �أرب�ب 

يت�بعونه  �أ�سخ��ص  هن�ك  ميوله  �أو  �لفرد 

ب�لإ�س�فة �إىل �جلوب كوت�ص. 

التي  ال�سعوبات  �سوؤالنا االأخري هو عن  نورا: 

الالجئني  مع  للعمل  بالن�سبة  تواجهونها 

اجلدد.

�ل�سيدة ك�نغي�سر: �ل�سعوبة �لكربى هي �للغة، 

ف�للغة هي مفت�ح كل ب�ب وهن� �أريد �أن �أقدم 

فر�سة  �جلميع  ي�ستغل  �أن  وهي  ن�سيحة 

�للتح�ق بدور�ت �لندم�ج ودور�ت تعلم �للغة 

�إن�س�ء �سبكة تو��سل  عموم�، كذلك من �ملهم 

مع �جلري�ن �أو مع �ملتحدثني ب�للغة �لأمل�نية، 

�لفرد  ليتمكن  �لأ�س��سي  �ل�سرط  هي  ف�للغة 

من �لو�سول �إىل هدفه. 

كانغي�سر  ال�سيدة  اأن  اإىل  ن�سري  وختاًما  نورا: 

الفعاليات  من  2017 مبجموعة  قامت خالل 

لالجئني  املهمة  املوا�سيع  عن  واملحا�سرات 

�ملهنية  �حلي�ة  يف  بد�يتك  منها:  واملهاجرين، 

- �سل�سلة حم��سر�ت عن دور�ت �لكف�ءة �لتي 

يقدمه� �جلوب �سنرت: �لأو�سبلدوجن، �لدر��سة، 

�لعمل – دورة كيفية �لبحث عن وظيفة – دورة 

�لعمل �مل�ستقل و�إن�س�ء �مل�س�ريع �خل��سة.

 2018 ل�سنة  �سنرت  �جلوب  برن�مج  ويت�سمن 

جمموعة من �ملح��سر�ت عن:

- دليلك �إىل �جلوب �سنرت

- معلوم�ت عملية عن �حلي�ة يف مون�سرت

- معلوم�ت للمتطوعني يف عمل �لالجئني

- معلوم�ت للجمعي�ت و�ملنظم�ت و�لنو�دي 

 �لأجنبية
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د�ئرة  نحن   - نريد  �ل�سع�ر،  هذ�  �إط�ر  يف 

�لعمل مبدينة مون�سرت  Job Center  - �أن 

ملحة  مه�جرة  �أ�سول  من  لالأ�سخ��ص  نوفر 

�ملت�حة  �ملهني  �لتدريب  عرو�ص  عن  ع�مة 

�إمك�ني�ت دعمهم يف  �إىل  يف مون�سرت ون�سري 

�لبحث عن عمل.

كثرية  �إمك�ن�ت  معهم  يجلبون  ف�مله�جرون 

للحي�ة �ملهنية يف �أمل�ني�. ويهدف �ملعر�ص �إىل 

�إبر�ز �سبل �حل�سول على مزيد من �ملوؤهالت 

�سوق  يف  �مل�ستد�م  �لندم�ج  تي�سري  وب�لت�يل 

�لعمل.

�لتعليمي  �ملعر�ص  من  �مل�ستهدفة  �ملجموعة 

ب�سفة  ذلك  وي�سمل  �مله�جرين،  جميع  هي 

خ��سة �لالجئني �لذين �أكملو� دور�ت �لندم�ج 

و�ل�ستمر�ر يف �لت�أهل.

تقدم   ،2015 ع�م  يف  �ملعر�ص  جن�ح  بعد 

يف  �مل�سورة  ومر�كز  �لتعليمية  �ملوؤ�س�س�ت 

يقدمون  بحيث  ك�سريك  نف�سه�  مون�سرت 

عرو�سهم للمجموعة �مل�ستهدفة، ويتم �لتع�مل 

ممثل  قبل  من  �ملحتملني  �مل�س�ركني  مع 

�مله�جرين.

�أن جنمع  هو  �لتعليمي  �ملعر�ص  من  و�لهدف 

�مل�سورة  ومر�كز  �لتعليمية  �خلدم�ت  مقدمي 

�أ�سول  من  �لأ�سخ��ص  مع  جنب  �إىل  جنب� 

مه�جرة.

»ل يقن�ص �لفر�سة �إل من يعرفه�«

معر�ص فر�ص �لتعليم 

و�لت�أهيل للمه�جرين

Bildungsmesse für 
MigrantInnen
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�سوق  خالل  من  هي  للتك�مل  و�سيلة  �أ�سرع 

 ،2018 �سب�ط   / فرب�ير   23 يف  �لعمل. 

خ��ص  و�لتدريب  للعمل  معر�ص  �سيق�م 

لالجئني يف مقر �لفولك�سهوخ�سوليه-مون�سرت 

Volkshochschule )�إيجيدمي�ركت 3(. 
»م�ستقبلن�.  �لطالبي  �مل�سروع  هم  �ملنظمون 

�سين�«  »�بن  مركز  »من   )UZmd( معك!« 

لتعليم �ملوهوبني   ود�ئرة �لعمل )جوب �سنرت( 

ملدينة مون�سرت.

لهذ�  �ملث�يل  �ل�سريك  هو  �سنرت  �جلوب 

�مل�سروع، �إذ يت�بع �سوؤون �لالجئني بروؤية ت�أخذ 

بعني �لعتب�ر �إمك�نية �لبق�ء كم� �أن له جت�رب 

يف تنفيذ �ملع�ر�ص �لوظيفية. كم� يقوم �جلوب 

�سنرت �أي�ًس� بت�سهيل �لتو��سل مع �أرب�ب �لعمل 

�ملحليني.

على  �ل�ستثم�ر  هو  للم�سروع  �لع�م  و�لهدف 

مع  �لالجئني.  م�ستقبل  يف  م�ستد�م  نحو 

�لن�س�ء  دعم  على  �لأول  �ملق�م  يف  �لرتكيز 

وحتفيزهم  و�لطالب  و�لتالميذ  و�لأطف�ل 

و�لتف�عل  �خل��سة  �إمك�ن�تهم  ��ستغالل  على 

�لعمل  �سوق  �إىل  �لو�سول  ويعترب  بيئتهم.  مع 

عن�سًر� �أ�س��سًي� من عن��سر �لندم�ج جلميع 

ي�ستهدف،  �لعر�ص  ف�إن  ولذلك  �لالجئني، 

�لذين  �لالجئني  �جلن�سية،  عن  �لنظر  بغ�ص 

ي�سمح لهم ب�لإق�مة يف �أمل�ني�. و�لتحدي �لذي 

ميلكون  ك�ن  �أنهم  هو  غ�لًب�  �لالجئني  يو�جه 

عليهم  حني  يف  �لأ�سلية،  بلد�نهم  يف  وظيفة 

�أن يبد�أو� من جديد بعد و�سولهم �إىل �أمل�ني�.

فر�سة  �أف�سل  على  �لالجئون  يح�سل  ولكي 

لتقدمي �أنف�سهم �إىل �أرب�ب �لعمل يف �مل�ستقبل، 

وتركز  تطوعي.  �أ�س��ص  على  تدريبهم  يجري 

ن�س�ئح  على  �لق�سرية  �لدر��سية  �حللق�ت 

ب�لطلب�ت  �ملتعلقة  �ملق�بالت  ب�س�أن  عملية 

�ل�سم�ن  عن  ف�ساًل  �أمل�ني�  يف  و�لنتق�ء 

مكتب  يف  �لالزمة  و�لتعيين�ت  �لجتم�عي 

مع  �لتوظيف  عملية  ولت�سهيل  �لهجرة. 

�أ�سح�ب �لعمل، �ستجمع معلوم�ت �ملر�سحني 

وتت�ح لأ�سح�ب �لعمل يف كتيب موجز.

هي  �لأنو�ع  جميع  من  �ملهتمة  �ل�سرك�ت 

�لعمل  ب�س�حب  لالت�س�ل  ترحيب  مو�سع 

�لرقم  على  �سنرت  �جلوب  �لو�سيط  وخدمة 

9120-492/0251

�أو عن طريق �لربيد �لإلكرتوين

uzmd.nrw-nord@outlook.de

معر�ص �لأعم�ل 

و�لوظ�ئف لالجئني

Jobmesse für 
Geflüchtete geplant
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�لتوعية مبخ�طر 

�لت�سدد �لأ�سويل

�لتطرف بكل �أ�سك�له �سر، خ��سة �ل�سي��سي منه و�لديني و�ملذهبي و�لقومي، 

وتبع�ته د�ئم� م� تكون �سلبية يف �أي جمتمع، ومن �أخطر �ألو�ن �لتطرف �لتي 

ن�سهده� يف جمتمع�تن� �ليوم هو �لتطرف �لديني �لذي ينت�سب �إىل �ل�سلفية 

ويب�سر به�، حتى �أفقد �لكلمة معن�ه� �للغوي و�لرت�ثي، �أي �لعودة �إىل فهم 

وتق�ليد �ل�سلف �ل�س�لح، ف�س�رت �ل�سلفية لالأ�سف �سكاًل من �أ�سك�ل �لتع�سب 

�لذي يجت�ح �ملجتمع�ت �ل�سالمية و�لعربية و�لغربية �أي�س�. 

Deler Saber

�سل�سلة حم��سر�ت لل�سب�ب تقدمه�

جمعية �آف�ق للتع�ون �لثق�يف و�لجتم�عي

Politische Salafismus: 
Hintergründe und aktuelle 
Bezüge im deutschen 
Kontext
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خ��سة  �لالجئني،  من  كبري  عدد  نزوح  بعد 

و�أفغ�ن�ست�ن،  و�لعر�ق  �سوري�  مثل  بالد  من 

وبعد �ملع�ن�ة �لطويلة و�ملخ�طر �لتي تعر�سو� 

يتوقعون  ك�نو�  �لنزوح،  طريق  خالل  له� 

تكون  �أن  �لأم�ن  بالد  �إىل  و�سولهم  عند 

�نتهت؛ ومل يكن �لمر كم� ظنو�  �ملع�ن�ة قد 

يف  ي�ستمرو�  �أن  عليهم  فك�ن  متنو�،  كم�  �أو 

يف  فمكثو�  �لجر�ء�ت،  ب�سبب  �لنتظ�ر 

للح�سول  �أ�سهًر�  و�نتظرو�  �ملوؤقتة  �ملخيم�ت 

فيه�  يتم  ر�سمية  ملق�بالت  مو�عيد  على 

�أثق�لهم  من  ز�د  م�  وهو  م�س�ئرهم،  تقرير 

هذه  مثل  يف  و�لنف�سية،  �لبدنية  و�أوج�عهم 

�ملتطرفة  �لدينية  �جلم�ع�ت  جتد  �لأجو�ء 

ثغرة للو�سول �إىل �لالجئني و�لن�زحني �جلدد 

�لت�أثري عليهم  ب��ستغاللهم وحم�ولة  ليقومو� 

مد  معينة وحتت غط�ء  ن�س�ط�ت  من خالل 

�جلم�ع�ت  هذه  وت�ستهدف  �مل�س�عدة،  يد 

�لث�منة  �سن  دون  �ل�سب�ب  خ��سة  ب�سفة 

ع�سرة، وكثري يف هذه �لفئة ك�نو� قد قدمو� 

مبفردهم �إىل �أوروب� وع��سو� فرت�ت من عدم 

�أمورهم وب�سبب  �أولي�ء  �لتو�زن ب�سبب غي�ب 

�سعورهم ب�ل�سي�ع دون ح��سن ع�ئلي، وهذ� 

م� ي�سهل �لو�سول �إليهم و�لت�أثري عليهم فكري� 

ووجد�ني�.

�لأو�س�ع  تعترب  �لر�سمية  �لتق�رير  بح�سب 

ذلك  رغم  لكن  م�ستقرة،  �أمل�ني�  يف  �حل�لية 

يكون  �أن  ميكن  �سغري  �إره�بي  هجوم  وقوع 

له ت�أثري كبري على �سر�ئح و��سعة من �لن��ص، 

وهذ� م� �سهدن�ه ب�لفعل جر�ء �أحد�ث فردية 

�لع�م  يف  خمتلفة  �أمل�نية  مدن  يف  وقعت 

خطورة  تدرك  �ملتطرفة  �جلم�ع�ت  �لف�ئت، 

ت�ستطيع  من  طريق  عن  به  تقوم  م�  و�آث�ر 

جتنيدهم من �أفر�د �أتيح لهم فر�سة �لدخول 

ب�سكل  فيه  و�لإق�مة  �لأمل�ين  �ملجتمع  �إىل 

يب��سرون  من  هم  �لأفر�د  هوؤلء  ب�آخر،  �أو 

ب�أنف�سهم �أعم�ل �لعنف و�لهجم�ت �لإره�بية، 

ديني  خلط�ب  فري�سة  وقوعهم  هو  و�ل�سبب 

حتري�سي متطرف من قبل �أن يجدو� فر�سة 

للتوعية بعو�قب �لن�سي�ع ملثل هذ� �لفكر.  ل 

موؤ�س�س�ت  ومعه�  �لدولة  موؤ�س�س�ت  �أن  �سك 

�ملعنية على وعي مب� يجري  �ملدين  �ملجتمع 

من  جزء�  وت�سخر  جهوده�  تبذل  وب�لت�أكيد 

عن  �ملخ�طر  هذه  ملثل  للت�سدي  مو�رده� 

خ��سة  بر�مج  وتنفيذ  م�س�ريع  �إق�مة  طريق 

وغ�سل  جتنيدهم  مت  �لذين  �لمل�ن  لل�سب�ب 

و�أهد�ف  خطط  بتنفيذ  ليقومو�  �أدمغتهم 

�لتي  �لديني  و�لعنف  �لتطرف  جم�ع�ت 

تعرف �ل�سلط�ت �لر�سمية �لكثري من رموزه� 

وهن�ك  دقيق،  ب�سكل  وتت�بعهم  ون��سطيه� 

يف  ب�لفعل  وتوقيفهم  منعهم  مت  �أ�سخ��ص 

�لآونة �لأخرية وقد �سمع عنهم ع�مة �لن��ص 

يز�ل  ل  �جلهود  هذه  كل  ورغم  �لإعالم،  يف 

�ل�سب�ب  حلم�ية  به  للقي�م  �لكثري  هن�ك 

ممكنة.  يف  �سورة  ب�أف�سل  �ملجتمع  وت�مني 

هذ� �لإط�ر ت�أتي و�حدة من �أهم �مل�س�هم�ت 

للتع�ون  �آف�ق  جمعية  تقدمه�  �لتي  �لتوعوية 

من  �سل�سلة  خالل  من  و�لجتم�عي  �لثق�يف 

�ملح��سر�ت و�للق�ء�ت �لتوعوية ب�لتع�ون مع 

�سرطة مدينة مون�سرت يتن�ول فيه� �ملح��سرون 

�آلي�ت تقرب �جلم�ع�ت �ملتطرفة من �لأفر�د 

فيه�  وي�ستعر�سون  ب�لتجنيد  �مل�ستهدفني 

�أي�س� �لطرق �لتي ي�ستخدمه� هوؤلء لرتويج 

�لن�س�ط  �أفك�رهم �لعد�ئية �سد �لآخر، هذ� 

تقدمه جمعية �آف�ق كو�حد من و�جب�ته� �لذي 

ت�سعى فيه �إىل م�س�عدة �ملخدوعني بخط�ب 

�ل�سب�ب  وتب�سري  ر�سدهم  �إىل  �لتطرف 

ب�لعو�قب و�خل�س�ئر �لتي ميكن �أن تلحق بهم 

متكن  �إذ�  ع�ئالتهم  وم�ستقبل  ومب�ستقبلهم 

�لتطرف من �إدر�كهم.  

    

    دلري �س�بر
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حتت عنو�ن »�سكًر�« نظم عدد من �جلمعي�ت يف مون�سرت، ويف مقدمته� مركز 

�لندم�ج �لبلدي )KI(، فع�لية ثق�فية كبرية تعبرًي� عن �ل�سكر و�لمتن�ن لكل 

�لع�ملني يف �ملج�ل �لتطوعي و�مل�س�ركني يف جم�ل �لعمل �لع�م. وح�سر هذه 

�لحتف�لية حو�يل 300 م�س�رك من خمتلف �لفئ�ت و�لأعم�ر ممن ين�سطون 

يف هذه �ملج�لت، �ألقى كلمة �لفتت�ح عمدة �ملدينة م�ركو�ص ليفي، كم� �ألقى 

كل من رئي�ص جمل�ص �لندم�ج �لدكتور لطفي ي�فوز و�ل�سيدة جودرون �ستورم 

�ملتحدثة ب��سم AG Wolfahrt  كلمة �سكر وتقدير لرو�د �لعمل �لتطوعي، وقد 

خ�س�ص �جلزء �لأكرب من وقت �لأم�سية لعر�ص عمل �إبد�عي نفذه �ل�سحفي 

و�لب�حث يف �ل�سئون �ل�سالمية و�لعربية لوت�ص ييكل Lutz Jäkel �لذي �ألقى 

حم��سرة قيمة عن �سوري� وت�ريخه� و�سعبه� قبل �حلرب وبعده�، وت�سمن 

�لعر�ص �أي�ًس� م�س�رك�ت م�سجلة مرئية وم�سموعة ملو�طنني �سوريني يعي�سون 

يف �أمل�ني� و�آخرين �لتق�هم �س�بًق� يف �سوري� عندم� ك�ن يدر�ص يف دم�سق. 

»�سكرً�«  �أم�سية �حتف�لية حتتفي 

ب�ملتطوعني ورو�د �لعمل �لع�م

Frau Andrea Reckfort
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Eröffnung
Markus Lewe, Oberbürgermeister der Stadt Münster

Begrüßung
Dr. Ömer Lütfü Yavuz, Vorsitzender des Integrationrates

Gudrun Sturm, Sprecherin der AG Wohlfahrt 

Vortrag
Lutz Jäkel
Live-Reportage „Syrien. Ein Land ohne Krieg“

Lutz Jäkel, Islamwissenschaftler, Foto- und Videojournalist, 

berichtet in seiner Reportage eindrucksvoll über die Einzig-

artigkeit der Region Syrien, den Alltag der Menschen bis 2011. 

Voller Wärme berichten Zeitzeugen aus der Region in Videos von 

ihrem Syrien, lassen den Zuschauer teilhaben an ihren Erlebnis-

sen, die geprägt sind von Fröhlichkeit und Wehmut. Es entsteht 

ein gleichermaßen persönliches wie breites Bild – und ein 

Brückenschlag voller Hoffnung und Empathie. Die Reportagen 

von Lutz Jäkel erscheinen u. a. in Stern, Spiegel, Spiegel online.

Imbiss
Gemütlicher Ausklang

Ort
Rathausfestsaal, Historisches Rathaus Münster, 

Prinzipalmarkt 10, 48143 Münster

Wir bedanken uns für die fi nanzielle Unterstützung des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes NRW im Rahmen von KOMM-AN-NRW, dem KI Münster, 
der FreiwilligenAgentur Münster, dem Sozialamt der Stadt Münster und dem Caritasverband für die Stadt Münster e. V.
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يف  و�ملنظم�ت  �جلمعي�ت  من  عدد  �س�رك 

مدينة مون�سرت، منه� جمعية �آف�ق، يف فع�لية 

بج�نب  �أغ�سط�ص  �سهر  يف  �أقيم  �جتم�عية 

مرف�أ �ملدينة »�له�فن« للت�س�من مع �لالجئني، 

وك�ن حمور هذه �لفع�لية هو ��ستقب�ل ق�رب 

�سيد يحمل على متنه جم�سم�ت ب�سرية متثل 

د�من�ركي،  فن�ن  بت�سميمه�  ق�م  لجئ�   70

عرب  �للجوء  ملع�ن�ة  رمز�  �لق�رب  هذ�  وميثل 

مون�سرت  مين�ء  �لق�رب يف  ر�سى  وقد  �لبحر، 

�سمن رحلة متعددة �ملحط�ت يف مو�نئ عديدة 

ب�أمل�ني� �نطالًق� من برمين وو�سولً �إىل برلني.

من  �أكرث  �جتم�ع  بعد  �ملب�درة  هذه  ج�ءت 

منظمة على ر�أ�سه� Outlaw كفكرة للت�س�من 

مع �لالجئني ولت�سليط �ل�سوء على مع�ن�تهم 

عن  للبحث  بلده  يرتك  �إن�س�ن  كل  ومع�ن�ة 

�إطالع  �لعمل  وطن بديل، كم� ي�ستهدف هذ� 

�ملو�طنني يف �أمل�ني�، �لبلد �مل�سيف، على لون 

من �ملع�ن�ة �ملتج�سدة يف منوذج حم�ك�ة لو�قع 

ع�ي�سه وق��س�ه مئ�ت من �لب�سر ��ستقلو� ق�رب� 

�ل�سو�حل  �إىل  متجًه�  م�سر  من  ج�ء  �سغري� 

وخطرية  طويلة  م�س�فة  و�جت�ز  �ليط�لية، 

يف وجود �أطف�ل ون�س�ء وكب�ر يف �ل�سن ك�نو� 

يت�سع  ل  ق�رب  يف  وين�مون  وي�سربون  ي�أكلون 

�آخر  �لأمر، من ج�نب  لربع عددهم يف و�قع 

مو�سع  ب�أنهم  �ملغرتبني  �إ�سع�ر  �ملنظمون  �أر�د 

�إليه،  و�سلو�  �لذي  �لث�ين  وطنهم  ترحيب يف 

وهم �لذين �تخذو� من �للجوء طريق� لختي�ر 

وطن �أف�سل، معر�سني حي�تهم وحي�ة ع�ئلتهم 

�لآخر  للج�نب  لي�سل  �خلطر  �إىل  و�أطف�لهم 

بحث� عن ب�سي�ص من �لأمل.

من �جله�ت �لتي �س�ركت يف هذه �ملب�درة:

 Karitas, Deutsches Rotes Kreuz,
ASB, Diakonie, Paritätische وغريه� 

من �ملنظم�ت �لكبرية يف �أمل�ني�.

�لو�سول بخري و�أم�ن
�لق�رب: م�سروع ثق�يف �جتم�عي حول �لنزوح و�لهجرة

Mit Sicherheit
gut ankommen
Ein sozial-kulturelles Schiffsprojekt 
zu Flucht und Migration
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و�لتو��سل  �لإعالم  و�س�ئل  بع�ص  تن�قلت 

من  جديدة  حزمة  عن  �حلديث  �لجتم�عي 

متعلقة  �لأوروبي  للربمل�ن  مرتقبة  قر�ر�ت 

�للجوء يف دول �لحت�د،  ب�لتع�مل مع طلب�ت 

يوم  ب�لأغلبية  �لأوربي  �لربمل�ن  �سّوت  حيث 

�خلمي�ص �ملو�فق 16 نوفمرب 2017 على تغيري 

 ك�مل قو�عد دبلن وقو�عد �للجوء �ملعمول به�.

ك�نت جلنة �حلري�ت �ملدنية ب�لربمل�ن �لأوروبي 

قو�نني  �سي�غة  عن  �مل�سئولة  �للجنة  وهي   -

– قد تقدمت بحزمة تعديالت جديدة  دبلن 

�أع�س�ء �لربمل�ن، و�سيتم يف  ُوِزّعت على ك�فة 

�لتعديالت  تلك  من�ق�سة  �ملقبلة  �جلل�س�ت 

�ملقرتحة بهدف �لت�سويت عليه� لحق� لتكون 

�لحت�د  دول  جلميع  ملزمة  �لنه�ئية  �ل�سيغة 

�لأوروبي، يف �لتعديالت �جلديدة �ستتغري �أهم 

�أو  �ليون�ن  تعد  حيث مل  دبلن  ق�نون  قو�عد 

�إيط�لي� �لبلد �لأول �مل�سئول عن طلب�ت �للجوء، 

غري  �سيكون  �لدول  هذه  ب�سمة  �أن  مبعنى 

معرتف به�، وهذه ب�سرى عظيمة لالجئني يف 

�سيكون على جميع  كذلك  �ليون�ن خ�سو�س�، 

دول �لحت�د �لوروبي �أن تقبل ن�سيبه� �لع�دل 

�للجوء،  ط�لبي  ��ست�س�فة  عن  �مل�سئولية  من 

و�سيرتتب على هذ� تغرمي �لدول �لتي ترف�ص 

و�ستفر�ص  م�لي�  تغرمي�  لجئني  ��ستقب�ل 

ترف�سه. لجئ  كل  عن  �سر�ئب   عليه� 

�إذن ح�سب �لق�نون �جلديد �إذ� و�سل �لالجئ 

ب�سكل غري �سرعي �إىل �ليون�ن �سيتم �أول �أخذ 

ب�سم�ته وتقييد بي�ن�ته، وبعده� �ستعطى ورقة 

ت�سجل فيه� �ختي�ر�ت لأربع دول يخت�ر منه� 

�لالجئ دولة يرغب يف �أن يقدم طلب �للجوء 

�لالجئ  ملف  حتويل  �سيتم  بعده�  لديه�، 

و�إذ�  �خت�ره�،  �لتي  �لدولة  تلك  �إىل  ب�لك�مل 

طلب  قبول  على  �لدول  هذه  �إحدى  و�فقت 

�لفور.  على  �إليه�  �لالجئ  نقل  �سيتم   �للجوء 

من �سمن �لتعديالت �أي�س� �أن يح�سل �لالجئ 

على �إق�مة موحدة بجميع دول �لحت�د �لأوربي 

خالف  على  �سنو�ت،  خم�ص  مدته�  و�ستكون 

مثل  �لدول  بع�ص  يف  �لآن  حتى  به  �ملعمول 

�أمل�ني� �لتي تعطي �إق�مة لالجئني مدته� ثالث 

�أخرى مثل بلجيك�  بينم� هن�ك دول  �سنو�ت، 

لذلك  �سنو�ت،  خم�ص  مدته�  �إق�مة  تعطي 

من �سمن �مل�سودة �ملقرتحة �أن تكون �لإق�مة 

وهي  �لأوربي  �لحت�د  دول  موحدة يف جميع 

على  �ملو�فقة  وقد متت  هذ�  �سنو�ت،  خم�ص 

�إ�سد�ره�  يت�سنى  حتى  �مل�سودة  تلك  من�ق�سة 

ب�سكل نه�ئي، ومن �جلدير ب�لذكر �أن �إ�سالح 

قو�عد دبلن ي�أتي بهدف خلق نظ�م �أكرث عدل 

عن  �لغنب  رفع  �أجل  ومن  �لالجئني  جلميع 

من  �لأكرب  �لعدد  فيه�  يتكد�ص  �لتي  �لدول 

�لالجئني مثل �ليون�ن و�إيط�لي�.

 ب�سمة دبلن وق�نون توطني جديد لالجئني 2018

Neue Dublin-Regeln in 
Vorbereitung: Was bedeutet 
das für die Flüchtlinge in 2018?
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Auch hier gibt es Unterstützung. Das 
Sprachenzentrum der WWU bietet 
studienvorbereitende Sprachkurse 
für internationale Studierende an – 
und seit 2016 sind 70 Plätze für Ge-
flüchtete reserviert, die sich auf ein 
Studium an der Uni Münster vorbe-
reiten möchten. Die Sprachkurse ge-
ben den internationalen Studieren-
den die Möglichkeit ihre Sprache zu 
verbessern und Einblicke in den Stu-
dienalltag zu bekommen – wie ist es 
in einer Vorlesung mitzuschreiben, 
wie kann ich akademische Facharti-
kel gut verstehen oder selbst einen 
Text für das Studium schreiben. 
Um an diesen Kursen teilzunehmen, 
ist eine Bewerbung notwendig. Die-
se geben Geflüchtete wie alle inter-
nationalen Studierenden über das 
Online-Bewerbungsportal der WWU 
ab. Geflüchtete, die in Münster oder 
dem Münsterland wohnen, können 
auch hierbei Unterstützung durch 
das International Office der Universi-
tät bekommen. Dana Jacob und Thi 
Sam To vom international Zentrum 
„Die Brücke“ bieten einen Einstu-
fungstest und einen Termin für die 
gemeinsame Bewerbung an – so 
können die Sprachkursbewerber die 
noch ungewohnten Abläufe zur Be-
werbung an der Universität kennen-

gelernt und erfolgreich umsetzen. 
Geflüchtete haben außerdem die 
Möglichkeit, dass die Universität die 
Kursgebühren für sie übernimmt – so 
müssen sie statt 780€ pro Semester 
nur etwa 280€ Semesterbeitrag zah-
len, welcher das Ticket für den Re-
gionalen Bus- und Bahnverkehr in 
ganz NRW enthält.
Die Sprachkurse an der WWU berei-
ten die zukünftigen Studierenden auf 
die Deutsche Sprachprüfung für den 
Hochschulzugang – besser bekannt 
als DSH – vor. In ein bis drei Seme-
stern können die Sprachschüler ver-
schiedene Sprachlevel durchlaufen 
und mit dem erfolgreichen Bestehen 
der DSH-Prüfung sind sie für den 
Start in einem deutschsprachigen 
Studiengang bereit. 
Auch während den Sprachkursen 
gibt es die Möglichkeit, sich weiter 
über die Studiengänge zu informie-
ren. In Studienwahlworkshops kön-
nen die zukünftigen Studierenden 
mehr über die Angebote erfahren 
und wie man sich für einen passen-
den Studiengang entscheiden kann. 
In Treffen mit den Fachschaften 
)Studierenden der WWU( kann man 
Fragen zu den Studiengängen stel-
len und so mehr Informationen über 
den Studienalltag bekommen. 

Eine wichtige Frage ist für Geflüch-
tete die Möglichkeit der Finanzie-
rung der studienvorbereitenden 
Sprachkurse und des Studiums. Für 
die meisten ist die staatliche Unter-
stützung für Studierende, das soge-
nannte „BAföG“, die beste Möglich-
keit. Dies ist ein staatlicher Kredit für 
das Studium, den man nach einigen 
Jahren im Berufsleben teilweise wie-
der an den Staat zurückzahlt. Auch 
die zukünftigen Studierenden in den 
Sprachkursen der WWU können be-
reits BAföG-Unterstützung erhalten. 
Fragen dazu werden im Internatio-
nalen Zentrum „Die Brücke“ von Iris 
Beckmann-Wewer beantwortet. Für 
die Förderung durch BAföG gibt es 
verschiedene allgemeine Regelun-
gen wie Altersgrenzen oder Kontinui-
tät in der Studienwahl. Informationen 
zur Studienfinanzierung erhalten Ge-
flüchtete bereits bei der Erstberatung 
und auch während der Deutschkurse 
der WWU regelmäßig bei den An-
sprechpartnerinnen des International 
Office.
Weitere Informationen zu den 
Sprechstunden und Angeboten gibt 
es auf der Webseite der WWU:
www.uni-muenster.de/studieninter-
essierte/fluechtlinge
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Der Weg ins 
Studium an der Uni 
Münster: Angebote 
für Geflüchtete

An der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster )WWU( 
bekommen Geflüchtete, die ein Studium beginnen oder 
fortsetzen möchten, besondere Angebote. Die ersten 
Informationen bekommen die Studieninteressierten bei 
Astrid Burgbacher und Stephanie Müller. Beide arbeiten im 
International Office der Uni Münster und geben Informationen 
zum Studium an der Universität – welche Studiengänge gibt 
es, welche Voraussetzungen sind dafür notwendig, wie läuft 
das Bewerbungsverfahren. An der WWU kann man aus fast 
250 Studiengängen wählen, da ist es wichtig, den Überblick 
zu behalten und die richtigen Ansprechpartner zu kennen. 
Frau Müller und Frau Burgbacher geben auch Informationen 
zu Sprachvoraussetzungen, denn für fast alle Studiengänge 
an der Uni Münster muss man sehr gute Deutschkenntnisse 
haben.
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حتدي�ت �إندم�ج ح�ملي �ل�سه�د�ت 

�لعلي� يف �ملجتمع �لمل�ين

�أحلقت �سنو�ت �حلرب �لطويلة �ل�سرر بحي�ة ماليني �لن��ص يف �سوري� 

مقدر�تهم  �للجوء  ��ستنزف  كم�  وم�س�حلهم.  �لعربية  �لدول  وبع�ص 

�أو تعليم  �أو�س�عهم �لقت�س�دية،  ومّدخر�تهم، و�أفقدهم فر�ص حت�سني 

�أبن�ئهم. فدول �للجوء �لرئي�سة تع�ين م�سكالت �قت�س�دية، و�جتم�عية، 

وتنت�سر فيه� �لبط�لة، �إ�س�فًة �إىل غالء �ملعي�سة فيه�. وج�ء خْف�ص �لأمم 

�لتعليم،  ودعم  ب�ل�سحة،  يتعلق  م�  يف  �سيم�  ول  م�س�عد�ته�،  �ملتحدة 

لي�س�عف مع�ن�تهم، ويعر�سهم للعوز �ل�سديد، ويهّدد م�ستقبل �أبن�ئهم. 

�لف  ��ستقب�ل  نيته�  �أعلنت  �لتي  �أمل�ني�  ترحيب  �سّكل  �ملق�بل،  ويف 

�لالجئني خالل ع�م 2015 ح�فًز� قوًي� دفع كثريين من ط�لبي �للجوء 

�إىل �إع�دة �لنظر يف خططهم �مل�ستقبلية، و�سّد �لرح�ل �إىل �أوروب�، هرًب� 

من �أو�س�ع �للجوء �لق��سية.

Dr. Ing. Hosni Ibrahim

Integrationsherausforderungen 
für akademische und hoch 
ausgebildete MigrantInnen in 
Deutschland
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يف �لو�قع �أمل�ني� ك�نت بلد هجرة منذ منت�سف 

من  ذلك  وتبدى  �ملن�سرم،  �لقرن  �ستيني�ت 

�أجنبي،  ع�مل  �ملليون  لعتبة  جت�وزه�  خالل 

تفتقر  ز�لت  ل  �لبالد  ف�إن  ذلك،  مع  ولكن 

�إىل وجود ق�نون هجرة مع��سر؛ لذ� ب��سرت 

�أمل�ني� ب�تخ�ذ �إجر�ء�ت لال�ستف�دة من مه�ر�ت 

�لأ�سهر  ويف  ب�لبالد،  �لق�طنني  �لالجئني 

وتكر�ر�ً  مر�ر�ً  �حلكومة  عّدلت  �لأخرية، 

�إدم�ج  لتي�سري  �لق�نونية  و�لأحك�م  �ملر��سيم 

ط�لبي �للجوء و�لالجئني يف �سوق �لعمل.

يقدر عدد �مله�جرين يف �أمل�ني� �لذين يحملون 

يف  عليه�  ح�سلو�  ع�لية  وكف�ء�ت  �سه�د�ت 

�ألف  خم�سم�ئة  بقر�بة  �لأ�سلية،  بلد�نهم 

�سخ�ص. و�أغلب هوؤلء ل يجدون فر�ص عمل 

تن��سب م�ستوى كف�ء�تهم، م� ي�سطرهم للعمل 

يف جم�لت �أدنى �أو �لبق�ء دون عمل .

حول  �تف�ق  �إىل  �لأمل�نية  �حلكومة  تو�سلت 

و�لذي  �لندم�ج،  لق�نون  �لنه�ئية  �لتف��سيل 

�لعمل  �سوق  يف  �لالجئني  دمج  �إىل  يهدف 

مينح  حيث  �لأمل�ين،  �ملجتمع  يف  و�ندم�جهم 

توزيع  يف  �حلق  �لأمل�نية  �لولي�ت  �لق�نون 

�سكن  �أم�كن  على  بهم  �ملعرتف  �لالجئني 

معينة كم� يقت�سي بتخفي�ص مز�ي� �لالجئني 

دور�ت  عن  �لنقط�ع  �أو  �لرف�ص  ح�لت  يف 

تعليم �للغة بدون مربر مهم. وي�س�هم �لق�نون 

جت�وز  يف  �لالجئني  بدمج  �خل��ص  �جلديد 

ط�لبي  �أم�م  و�لق�نونية  �لإدر�ية  �لعقب�ت 

عمل  على  �حل�سول  فر�ص  ومنحهم  �للجوء، 

�لأمل�نية،  �للغة  درو�ص  وتعلم  مهني  تدريب  �أو 

لكن هن�ك �أي�س� بنود تق�سي بعقوب�ت ر�دعة .

 19 نحو  لالجئني  �لأمل�نية  �حلكومة  ر�سدت 

ملي�ر يورو  2014من مو�زنته� �لفيدر�لية لع�م 

2017، حيث �أطلقت �حلكومة �لأمل�نية بر�مج 

لإدم�ج �آلف �لالجئني ب�ملجتمع، م� �أثر على 

حجم �ملو�زنة �ملخ�س�سة لهم . وقررت وز�رة 

يورو  مليون  م�ئة  تخ�سي�ص  �لأمل�نية  �لتعليم 

حتى ع�م 2019 مل�س�عدة حو�يل 180 ج�معة 

ومعهد تُ�سهل �لطريق �أم�م �لجئني �لر�غبني 

يف �لدر��سة ب�أمل�ني�.

ولكن على �لرغم مم� تقدم، ف�إن فر�ص ح�ملي 

�ل�سه�د�ت �ملختلفة يف �حل�سول على وظيفة 

�لأمور  من  تز�ل  م�  �لأمل�نية  �لعمل  �سوق  يف 

�لن�درة على �لغ�لب.

بحثية  مر�كز  �أجرته�  ل�ستطالع�ت  وفق� 

وفق�  وكذلك  �لالجئني  �سوؤون  متخ�س�سة يف 

�أن نلخ�ص  �ليومية ميكن  للمم�ر�سة �حلي�تية 

�لالجئون  يو�جهه�  �لتي  �لعقب�ت  جملة 

�لب�حثون عن عمل:

لغة  فهي  �لأمل�نية،  �للغة  هي  �لأوىل  �لعقبة 

�ل�سه�د�ت  حل�ملي  وخ��سة  ن�سبي�  �سعبة 

و�لتخ�س�س�ت �لتي تتج�وز �عم�رهم �لأربعني 

طويل  وقت  �إىل  يحت�ج  �ملرء  �أن  كم�  ع�م�، 

حتى يح�سل على لغة مب�ستوى C1 وم� فوق 

مع  مت��سي�  �لعمل  �سوق  لدخول  توؤهله  لكي 

�للتح�ق  �لذي يطمحون يف  �لعمل  متطلب�ت 

لقبول  �ملرء م�سطر�ً  �سيكون  ذلك  به، مق�بل 

مهن ذ�ت م�ستوى منخف�ص، �أو مهن ل يحت�ج 

فيه� �ملرء �إىل �إتق�ن �للغة.

�ل�سه�د�ت  �لث�نية هي �سعوبة مع�دلة  �لعقبة 

مت  �لتي  تلك  خ��سة  �أمل�ني�،  يف  �جل�معية 

�حل�سول عليه� يف دول ل ترتبط ب�تف�قي�ت 

مع �أمل�ني� يف هذ� �ملج�ل، كم� �أن هن�ك مهن، 

ك�لتدري�ص و�لطب و�ملهن �لق�س�ئية، ل ميكن 

مم�ر�سته� يف �أمل�ني� �إل بعد �لتخرج من مع�هد 

�أمل�نية علي�ً، معرتف به� من قبل �لدولة.

�أم�م  ح�ئاًل  تقف  �لتي  �لث�لثة  �لعقبة  �أم� 

و�لعلي�  �ملتو�سطة  �ل�سه�د�ت  �أ�سح�ب  �ندم�ج 

يف  و�مله�جرين  �لالجئني  من  و�لأك�دمييني 

تو�فر  عدم  يف  فتكمن  �لأمل�نية  �لعمل  �سوق 

ت�س�عد  �أمل�ني�  يف  تخ�س�سية  تدريبية  دور�ت 

يف  تخ�س�س�تهم  مم�ر�سة  على  �لو�فدين 

»ف�ملهند�ص  و�لأك�دميية  �لهند�سية  �ملج�لت 

�لبلد�ن  يف  �ملث�ل  �سبيل  على  در�ص  �لذي 

�أو  �س�بق�  �ل�سوفيتي  �لحت�د  دول  �أو  �لعربية 

تركي� �أو �إير�ن، ل ميكنه مم�ر�سة �ملهنة دون 

للت�أهيل  علمية  تخ�س�سية  تدريبية  دور�ت 

�لهند�سية  و�لرب�مج  �مل�سطلح�ت  و�إتق�ن 

�لتي  �لأمل�نية  و�ملع�يري  و�ملق�يي�ص  و�لأكو�د 

تو�سح ومتهد �لطريق ملم�ر�سة مهنة �لهند�سة 

�أمل�ني�، و�أم� م� يخ�ص �لخت�س��س�ت  هن� يف 

علمية  دور�ت  ثمة  �أنه  �لقول  فيمكن  �لطبية 

�لأطب�ء  لت�أهيل  وخجولة  ق�سرية  ع�مة  طبية 

�أ�سهر  ثالثة  �إىل  �سهرين  بني  ترت�وح  مدته� 

ويف كثري �لحي�ن ل ترتقي �ىل م�ستوى طموح 

�لو�فية  �لطبية  �ملعلوم�ت  لك�سب  �لأطب�ء 

�لطبي  �للغة  �متح�ن  �إىل  للتقدم  و�لالزمة 

ومع  لحق�،  �ل�سه�دة  ملع�دلة  �أو  �لتخ�س�سي 

�لنفعي  �لط�بع  عليه�  يغلب  �أحي�ن�  �لأ�سف 

�أكرث  �ملد�ر�ص �خل��سة  �لتج�ري يف كتري من 

من ك�سب �ملعرفة و�لعلم.

و�جلدير ب�لذكر وب�إعرت�ف �جله�ت �ل�سي��سية 

�لر�سمية و�لثق�فية ومنظم�ت �ملجتمع �ملدين 

�أعلى  وعلى  �ملن��سب�ت  من  كثري  يف  �لأمل�نية 

ع�لية  ن�سبة  ب�إن  �لإعالم  ويف  �مل�ستوي�ت 

�أمل�ني�  �إىل  قدمو�  �للذين  �لالجئني  من  جد� 

من  وخ��سة  �لخرية  �خلم�ص  �ل�سنو�ت  يف 

يف  هم  �لأو�سط  �ل�سرق  دول  وبع�ص  �سوري� 

�سن �ل�سب�ب وذوو كف�ء�ت ومه�ر�ت ويحملون 

�أك�دميية  وعلمية  مهنية  وخرب�ت  موؤهالت 

�ملالئمة  �لظروف  �إيج�د  يجب  ولذلك  ع�لية 

لت�أهيلهم لدخول �سوق �لعمل يف �أمل�ني� .

�لأمل�نية  ولل�سرك�ت  للحكومة  �لبديهي  ومن 

للم�س�همة  فر�س�ً  �لو�فدين  تدفق  يوفر  �أن 

�لرغم  فعلى  �لأمل�ين،  �لقت�س�د  دعم  يف 

يق�رب  ر�سمي�  �ملعلن  �لبط�لة  حجم  �أن  من 

�لأعم�ل  �أن جمتمع  �إل  ن�سمة،  �لـ2.8 مليون 

لجئ  وكل  للعم�لة،  م��سة  ح�جة  يف  م�ز�ل 

�سيخفف  �لعمل  �سوق  يف  ينخرط  مه�جر  �أو 

ع�م  وب�سكل  �لع�مة،  �خلزينة  ��ستنز�ف  من 

ف�لقت�س�د �لأمل�ين يعتمد على �لهجرة، �سو�ء 
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من �أوروب�، �أو عن طريق �للجوء، ومع تقل�ص 

�ل�سرك�ت  مع�ن�ة  رد  تطَّ �لأمل�ن،  �ل�سك�ن  عدد 

من  �لعديد  ملء  على  قدرته�  عدم  جر�ء 

�ملتخ�س�سون  و�لعم�ل  �ل�س�غرة،  �لوظ�ئف 

نحو  على  ن�درة  عملة  �لوقت  مع  ي�سبحون 

�طر�د�ً  �إل  يزد�د  لن  �ملنحنى  وهذ�  متز�يد، 

�لتنمية  كون  �لق�دمة،  �ل�سنو�ت  يف  وتف�قم�ً 

هي �لتي تقو�ص �زده�ر �لبالد �مل�ستقبلي.

�لت�بعة  �لأخرى  �لدول  وبع�ص  �أمل�ني�  تع�ين 

�ليورو من ت�سجيل هز�ئم متو�لية يف  ملنطقة 

من  و�لعم�ل  ب�ملوظفني  لفوز  �لع�ملي  �ل�سب�ق 

يهدد  ومب�  �لع�لية  و�مله�ر�ت  �لكف�ء�ت  ذوي 

م�ستقبله� وقدر�ته� على �ملن�ف�سة �لقت�س�دية 

�أمريك�  مثل  �أخرى  بدول  �إ�سوة  و�ل�سن�عية 

�لظ�هرة  هذه  تن�ول  وقد  و��سرت�لي�،  وكند� 

�خلطرية عدد كبري من �لقت�س�ديني ورج�ل 

مدينة  يف  �نعق�ده  مت  موؤمتر  يف  �لأعم�ل 

ميونيخ ع�م 2015.

وينقل تقرير ن�سرته �سحيفة )ذي وول �سرتيت 

يف  �خلبري  �سني  فرينري  ه�نز  عن  جورن�ل( 

معهد �إيفو �لقت�س�دي �لذي يتخذ من ميونيخ 

�أورب�  يف  دولً  �إن  قوله:  له  مقر�ً  �لب�ف�رية 

ت�ستفيد  كيف  عرفت  �ملتحدة،  �ململكة  مثل 

�متد�د  عن  نتجت  �لتي  �لهجرة  موج�ت  من 

�ل�سرقية  �أوروب�  �لأوروبي يف  �لحت�د  وتو�سع 

�لفر�ص  �أمل�ني�  مثل  �أخرى  دول  فّوتت  فيم� 

و�ملوظفني  �لأكف�ء  �لعم�ل  لإغر�ء  �ل�س�نحة 

�إليه�،  ب�لهجرة  �لع�لية  �مله�ر�ت  ذوي  من 

وي�سري �لربوفي�سور �سني �إىل �أن �لإح�س�ئي�ت 

�أمل�ني� وفرن�س�  �أن  بّينت  �مليد�نية  و�لدر��س�ت 

�لقت�س�د�ت  ب�أقوى  تتمتع�ن  �للتني  و�إيط�لي� 

�جتذ�ب  على  د�أبت�  �ليورو  منطقة  دول  يف 

�لعم�ل �مله�جرين من ذوي �لكف�ء�ت �ل�سعيفة 

و�إيرلند�  �ملتحدة  �ململكة  حر�ست  فيم� 

ذوي  من  �أكرب  �أعد�د  ت�سجيع  على  و�إ�سب�ني� 

�خلربة  و�أ�سح�ب  �لع�لية  �لعلمية  �مل�ستوي�ت 

على �لهجرة �إليه�. وي�سرب �لربوفي�سور �سني 

مث�لً لذلك من خالل �إح�س�ئية ت�سري �إىل �أن 

و%34  �إيرلند�  يف  �لأج�نب  �ملقيمني  45%من 

�سه�د�ت ج�معية  بريط�ني� ح��سلون على  يف 

 %19 عن  �لن�سب  هذه  تزيد  ل  فيم�  ع�لية، 

و11% يف �أمل�ني� و�إيط�لي� على �لرتتيب.

�لعمل  �أ�سح�ب  �حت�د  �أن  ب�لذكر  و�جلدير 

BDA  قدم تقرير� يو�سح ب�أن �ل�سوق �لأمل�نى 
فى ح�جة �إىل نحو 140000 مهند�س� ومربجم� 

وفني�، كم� و�سح عدد من �لقط�ع�ت �ملختلفة 

�ستفرغ   2017 ع�م  بنه�ية  ب�أنه  �ل�سحة  مثل 

م� يقرب من 40000 وظيفة د�خل �لقط�ع�ت 

و�ست�سبح بح�جة �إىل عم�لة مدربة، �لإ�س�فة 

نق�ص  �رتف�ع  �إىل  �لبحثية  �ملر�كز  توقع  �إىل 

�لعم�لة �إىل م� يقرب من 1.3 مليون بحلول 

 3.9 �إىل  �أخرى  مرة  و�رتف�عه�   ،2020 ع�م 

مليون بحلول ع�م 2040 �إذ� مل يتم فعل �سئ 

حي�ل ذلك، ولهذ� فعملية ��ستقب�ل مزيد من 

ب�لن�سبة  جد�  ن�فعة  عملية  تعترب  �لالجئني 

لأمل�ني� وللم�ستثمرين.

�لحت�د  دول  فى  �لأجنبية  �لعم�لة  ومتثل 

�إجم�ىل  من   %3.5 من  يقرب  م�  �لوروبى 

قوة �لعمل ب�لحت�د، �أى م� ي�س�وى نحو 7.5 

وبي�ن�ت  لتق�رير  طبق�  ع�ملة  �أيدى  مليون 

�ليوور�ست�ت،  �لأوروبى  �لح�س�ء�ت  معهد 

ولقد عربت �مل�ست�س�رة �لأمل�نية �أجنيال مريكل 

�لالجئني  وتدفق  ��ستقب�ل  ب�س�أن  تف�وؤله�  عن 

�ستكون  ذلك  على  �ملرتتبة  �لنت�ئج  �أن  حيث 

�حت�د  رئي�ص  �أكد  كم�  كبري،  ب�سكل  �إيج�بية 

ب�أن دمج  �أولري�ص جريللو  �لأمل�نى  �ل�سن�ع�ت 

يف  وخ��سة  �لأمل�نى  �ملجتمع  فى  �لالجئني 

لي�ص  �سريع�،  نت�ئجه  �ستنعك�ص  �لعمل  �سوق 

على  ولكن  مبفردهم  �لالجئني  على  فقط 

فى  رئي�سية  وكدولة  ككل،  �لأمل�نى  �لقت�س�د 

��ستقب�ل �لالجئني قد بلغ عدد من ��ستقبلتهم 

�أمل�ني� يف موجة �للجوء �لأوىل نحو 800000 

�لقوة  من   %0.7 نحو  ي�سكلون  لجئ  �ألف 

�لع�ملة فى �أمل�ني�.

�ملدى  ق�سري  �لأول  مت�بين�ن:  ت�أثري�ن  ثمة 

و�لأخر طويل �ملدى، وقد �سلط �ملعهد �لأمل�نى 

هذين  على  �ل�سوء  �لقت�س�دية  للبحوث 

�لت�أثريين �لن�جتني عن زي�دة تو�فد �لالجئني 

وبني نت�ئج هذين �لت�أثريين على �لدولة وعلى 

كم�  تو�سيحه  �سيتم  م�  وهذ�  �لفرد،  ن�سيب 

يلي:

�ملدى  على  �لو�فدين  عدد  �زدي�د  ت�أثري   -1

�لق�سري:

• زي�دة نفق�ت �لقط�ع �لع�م لتغطية �سبل حي�ة 
�أ�س��سية  وبنية  وتعليم  �سحة  من  �لالجئني 

وم�س�كن .

حيث  �لأ�سر  على  �ل�سلبية  �لآث�ر  زي�دة   •
تنخف�ص �لأجور بينم� ترتفع نفق�ت �ملعي�سة، 

�قت�س�دية  خلخلة  حدوث  �إىل  يوؤدي  م� 

وجمتمعية .

�لبيئة  على  �لو�فدين  عدد  �زدي�د  ت�أثري   -2
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و�ملجتمع على �ملدى �لطويل :

نزيد  حيث  كبري  �قت�س�دى  منو  حدوث   •
�لعم�لة  ن�سبة  وترتفع  �ل�ستهالك  معدلت 

�ملدربة .

روؤو�ص  ومنو  �ل�ستثم�ر  معدلت  زي�دة   •
�لأمو�ل.

 

من  �لعديد  توجد  تقدم،  م�  �إىل  ب�لإ�س�فة 

لتح�سني  �تخ�ذه�  ميكن  �لتي  �لإجر�ء�ت 

�أو�س�ع �لالجئني و�مله�جرين:

ب�لتالزم مع تخفيف �ل�سغوط على �سوق �لعمل 

ميكن يف �لوقت ذ�ته �أن يتم �إلز�م �لر�غبني يف 

�لعمل بح�سور دور�ت �لندم�ج فور و�سولهم، 

منهم  و�ل�ستف�دة  �ندم�جهم  لت�سريع  وذلك 

ب�سوق �لعمل.

كم� ميكن �أي�س�ً �تخ�ذ �إجر�ء�ت عملية وفع�لة 

من  لالجئني  �لإلز�مية  �لندم�ج  دورة  بعد 

و�لخت�س��سيني  �لعلي�  �ل�سه�د�ت  ح�ملي 

كل  موؤهالت  بدر��سة  و�لأك�دمييينوذلك 

جمموع�ت  �ىل  وتق�سيمهم  بتمعن  �سخ�ص 

دور�ت  �ىل  و�ر�س�لهم  �لخت�س��ص  ح�سب 

�جل�مع�ت  يف  مكثفة  ولغوية  �خت�س��سية 

�لوقت  �سي�ع  عن  عو�س�  �ملخت�سة  و�ملع�هد 

�لن�سو�ص  ب�سيغة  �لمل�نية  �للغة  در��سة  يف 

و�لد�ب و�لتي ب�ملح�سلة تكون �ل�ستف�دة منه� 

عملي� غري ن�جعة وخ��سة عند �لتقدم لوظيفة 

�سمن �لخت�س��ص .  

فع�لية  �لكرث  ،�لو�سيلة  نظري  وحهة  ومن 

لت�أهيل ��سح�ب �ل�سه�د�ت �لعلي� بعد �لنته�ء 

�ىل  �ر�س�لهم  �لتخ�س�سية  �لدور�ت  �و خالل 

�ستة  �ىل  ثالثة  من  لتقل  ملدة  دور�ت عملية 

و�لدو�ئر  و�ملوؤ�س�س�ت  �ل�سرك�ت  �ىل  ��سهر 

و�مل�س�يف وذلك ح�سب �لخت�س��ص ، لالطالع 

على كل �جلزئي�ت و�لرب�مج و��سلوب �لد�رة 

�للغة  و�تق�ن  �لختالط  وب�لت�يل  و�لتع�مل 

�لمل�نية من كل �جلو�نب .

»�لتدخل  برن�مج  يكون  �ن  حبذ�  .و�خري� 

ب��سرته  �لذي  �لنموذجي  �مل�سروع  هو  �ملبكر« 

بد�ية  منذ  �لحت�دية  �لتوظيف  وك�لة 

�لالجئني  �إدم�ج  �إىل  ويهدف   ،2014 ع�م 

وقت  �أقرب  يف  �لعمل  �سوق  يف  و�مله�جرين 

ممكن، ويعمل �مل�سروع على حتديد �لكف�ء�ت 

يحت�جه�  �لتي  �لإ�س�فية  و�ملو�رد  و�لأدو�ت 

�لالجئون و�مله�جرون لأد�ء عملهم ب�أكرب قدر 

ممكن من �لفع�لية، و�لذي يتجلى على تدريب 

�لكف�ء�ت �ملهنية �لالزمة لتعوي�ص  �لعم�ل ذو 

 ، و�ملع�مل  �ل�سرك�ت  يف  �لعم�لة  نق�ص  يف 

و  �لعلي�  �ل�سه�د�ت  ل�سح�ب  ب�لن�سبة  �م� 

ب�أن �حلكومة �لحت�دية  يتبني  �لخت�س��س�ت 

�لقريب  �مل�ستقبل  يف  لهم  لنية  و�ل�سرك�ت 

لال�ستف�دة من تلك �ملوؤهالت . ولذلك جند �أن 

�لعديد من �ملب�در�ت من ج�نب �ل�سر�ك�ت قد 

متت لتدريب �لالجئني على �لعمل فى �ل�سوق 

�لأمل�نى كم� حدث مثال فى ب�ف�ري� فى جنوب 

�لعم�ل  و��سح�ب  �ل�سرك�ت  وط�لبت  �أمل�ني� 

�ملتعلقة  �لقو�نني  تخفيف  ب�سرورة  �حلكومة 

�ل�سم�ن  و�سع  مع  ب�لن�سبة لالجئني  ب�لعمل  

�ملثدربني  ترحيل  بعدم  �لأعم�ل  ل�سح�ب 

بعد تدريبهم بني ليلة و�سح�ه� ، يف حم�ولة 

ل�سمهم �إىل �سوق �لأعم�ل �لتج�رية. 

جمرد  يتج�وز  وفيم�  مت�م�ً  �ملك�ن  هذ�  يف 

�لب�سيطة،  �لإح�س�ئي�ت  هذه  على  �حل�سول 

و�سع  يف  ت�م  بجهل  �لأمل�نية  �حلكومة  تقع 

حول  متثيلية  در��س�ت  توجد  »ل  �لالجئني، 

و�لالجئني«،  �للجوء  لط�لبي  �لت�أهيلي  �لهيكل 

نورمربغ  معهد  من  بروكر  هربرت  يقول 

لبحوث �لتوظيف، �لذي ق�م بتحليل �لبي�ن�ت 

�لقليلة �ملتو�فرة حول موؤهالت ط�لبي �للجوء 

�لهيكلية  ب�أن  مو�سح�ً  ويت�بع  و�لالجئني، 

تختلف  و�لالجئني  �للجوء  لط�لبي  �لت�أهيلية 

فحو�يل  و�آخر،  لجئ  بني  م�  جذري  ب�سكل 

خم�ص �لو�فدين ح��سلون على درجة ج�معية، 

ولكن يف �لوقت عينه، 50 �إىل 60% من هوؤلء 

ل يتمتعون ب�أي تدريب مهني، ويردف بروكر 

�للجوء  ق�نون  يحكمه�  �لتي  »�لهجرة  ق�ئاًل 

وتت�سمن مل �سمل �لأ�سخ��ص �لذين ي�أتون �إىل 

�ل�ستقط�ب«،  �إىل  توؤدي  �أ�سرهم،  مع  �أمل�ني� 

�لأمل�ين  �لعمل  �سوق  ب�أن  تتمثل  و�مل�سكلة 

�ملوؤهالت  ذوي  من  �ملهرة  �ملوظفني  ينق�سه 

�ملتو�سطة.

�لع�م  �ملدير  بريجري  رولن  �خلبري  و�أ�س�ر 

ل�سركة (بريجري) �ل�ست�س�رية �ملتخ�س�سة يف 

�سوؤون �إد�رة �لأعم�ل، �إىل �أن �أمل�ني� حتت�ج �لآن 

�أكرب من خريجي  �أعد�د  ل�ستقط�ب وت�سغيل 

م�سعى  يف  �لنج�ح  تريد  ك�نت  �إن  �جل�مع�ت 

�لتحّول �إىل نظ�م �لقت�س�د �ملعريف.

�ملع�ن�ة  من  يزيد  �لذي  �لأمر  �ن  و�خري� 

لن�سد�د �لأفق، ف�لقو�نني �ملطبقة يف �أمل�ني� ل 

تفرق بني ذوي �ل�سه�د�ت �جل�معية و�لأميني، 

لو  بينم�  �لق�نون.   �أم�م  �سو��سية  فكلهم 

عمدت �حلكومة �لأمل�نية �إىل تطبيق �لتمييز 

�لإيج�بي فهذ� �سيجعله� ت�ستفيد من �أ�سح�ب 

�ل�سه�د�ت �جل�معية �لعلي� �أف�سل من بق�ئهم 

ع�لة عليه�.

�إنن� نع�ين من �سعوب�ت متز�يدة للو�سول �إىل 

�أن��ص يقدرون �لعمل«، يقول ويبلر، »من �س�أنه 

توظيف  على  �لأخرى  �ل�سرك�ت  ي�سجع  �أن 

�لعلي�  و�ل�سه�د�ت  �خلرب�ت  ذو  �لالجئني 

�أك�نو�  �أي�س�ً، ف�جلميع ي�ستحق فر�سة، �سو�ء 

من �لالجئني �أم مل يكونو�«.

           �لدكتور �ملهند�ص ح�سني �بر�هيم
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عن �لعن�سرية �ل�سريحة 

و�لعن�سرية �ملقنعة

1Alsayed Alrahmany

بنو �آدم و�لأ�سرة �لو�حدة

و�لفل�سف�ت  �لدي�ن�ت  كل  معن�ه�  على  تتفق  تك�د  مقولة  لآدم«  »كلن� 

و�حد،  وجن�سهم  و�حد  �أ�سلهم  �لب�سر جميع�  �أن  على  توؤكد  و  �ملعروفة، 

كل  تفوق  ب�سورة  �س��سعة  بينهم  �مل�سرتك�ت  م�س�حة  يجعل  �لذي  �لأمر 

�ألو�ن �لختالف وكل مظ�هر �لتنوع �ملرتبطة ب�لبيئ�ت و�ملجتمع�ت، �إذ كل 

هذه تعترب ظو�هر لحقة على جوهر �لإن�س�ن كك�ئن حي مفكر له نزع�ته 

�إن�س�ن  من  جوهري�  تختلف  ل  �لتي  و�أحالمه  و�أح��سي�سه  و�حتي�ج�ته 

لإن�س�ن �آخر، لذلك ل �سك �أن �لب�سر جميع� يبحثون عن �ملع�ين �لكربى 

و�لرف�ه،  �ل�سع�دة  وين�سدون  و�لعدل،  �ل�سالم  يريدون  ف�جلميع  نف�سه�، 

وي�سعدون  و�ملرح،  ن�ص 
ُ
�لأ �إىل  ويرنون  و�لدفء،  �حلب  عن  ويبحثون 

ب�لعرت�ف �ملتب�دل و�لهتم�م �لإيج�بي و�لتع�طف و�ملعونة وقت �حل�جة، 

و�جلميع كذلك يكرهون �لظلم، وينفرون من �ل�سر، ويرف�سون �لمته�ن 

و�لتج�هل و�لتهمي�ص، �إىل غري ذلك من �مل�سرتك�ت �لإن�س�نية �لكربى.

Die verschleierte 
Diskriminierung
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�مليث�ق �لع�ملي ونبذ �لعن�سرية

�لإن�س�نية حدث  �مل�سرتك�ت  تلك  �أ�س��ص  على 

�لإن�س�ن  حقوق  ملفهوم  �ملع��سر  �لت�أ�سي�ص 

�لذي �نبثقت عنه مف�هيم �أخرى له� �أهميته� 

�لكربى يف حي�ة �لن��ص، ومن �أهم و�أرقى تلك 

�ملف�هيم نبذ �لتمييز �لعن�سري بكل �أ�سك�له يف 

حق كل �لب�سر على حد �سو�ء، وهو �ملبد�أ �لذي 

�حتل �ملركز �لث�ين يف ق�ئمة مب�دئ »�لإعالن 

 69 قبل  �ل�س�در  �لإن�س�ن«  حلقوق  �لع�ملي 

بب�ري�ص  دي�سمرب 1948  �لع��سر من  ع�م� يف 

�ملتحدة،  لالأمم  �لع�مة  و�ملعتمد من �جلمعية 

وقد ج�ءت �سي�غة هذ� �ملبد�أ كم� يلي:

�حلقوق  بك�فة  �لتمتع  حق  �إن�س�ن  »لكل 

�أي  دون  �لإعالن،  �لو�ردة يف هذ�  و�حلري�ت 

�أو  �للون  �أو  �لعن�سر  ب�سبب  ك�لتمييز  متييز، 

�جلن�ص �أو �للغة �أو �لدين �أو �لر�أي �ل�سي��سي �أو 

�أي ر�أي �آخر، �أو �لأ�سل �لوطني �أو �لجتم�عي 

�أو �لرثوة �أو �مليالد �أو �أي و�سع �آخر، دون �أية 

تفرقة بني �لرج�ل و�لن�س�ء. وف�ساًل عم� تقدم 

�لو�سع  �أ�س��سه  متييز  �أي  هن�ك  يكون  فلن 

�أو  للبلد  �لدويل  �أو  �لق�نوين  �أو  �ل�سي��سي 

للبقعة �لتي ينتمي �إليه� �لفرد �سو�ء ك�ن هذ� 

حتت  �أو  م�ستقلة  �لبقعة  تلك  ك�نت  �أو  �لبلد 

�أو  �لذ�تي  ب�حلكم  متمتعة  غري  �أو  �لو�س�ية 

ك�نت �سي�دته� خ��سعة لأي قيد من �لقيود.«

من �لعن�سرية �أل تت�س�من �إل 

مع من تعرف

مل تكن هذه �مل�دة هي �لن�ص �لوحيد بني 

�لإن�س�ن  �لع�ملي حلقوق  �لإعالن  ن�سو�ص 

�لتي تتحدث عن نبذ �لعن�سرية و�لتمييز، 

لتعيد  منه  �ل�س�بعة  �مل�دة  ج�ءت  فقد 

�أي�س�،  �لكربى  �لقيمة  هذه  على  �لت�أكيد 

حيث تقول:

»كل �لن��ص �سو��سية �أم�م �لق�نون ولهم �حلق 

تفرقة.  �أية  دون  متك�فئة  بحم�ية  �لتمتع  يف 

�أن لهم جميع�ً �حلق يف حم�ية مت�س�وية  كم� 

�أي  و�سد  �لإعالن  بهذ�  يُخل  �أي متييز  �سد 

حتري�ص على متييز كهذ�.«

و�ملطلع على ن�سو�ص �لإعالن �لع�ملي حلقوق 

�ملنطلق  ذكر  ديب�جته  يف  يجد  �لإن�س�ن 

�لأخالقي و�لقيمي �لذي يجعل نبذ �لعن�سرية 

و�لتمييز مطلب� �أ�س��سي� ل ميكن �حلي�د عنه، 

لذ� ورد فيه �أن »�لعرت�ف ب�لكر�مة �ملت�أ�سلة 

يف جميع �أع�س�ء �لأ�سرة �لب�سرية وبحقوقهم 

و�لعدل  �حلرية  �أ�س��ص  هو  �لث�بتة  �ملت�س�وية 

و�ل�سالم يف �لع�مل، و�أن تن��سي حقوق �لإن�س�ن 

و�زدر�وؤه� على مد�ر �لع�سور قد �أف�سي� �إىل 

و�أن  �لإن�س�ين،  �ل�سمري  �آذت  همجية  �أعم�ل 

�نبث�ق  هو  �لب�سر  ع�مة  �إليه  يرنو  م�  غ�ية 

ع�مل يتمتع فيه �لفرد بحرية �لقول و�لعقيدة 

ويتحرر فيه من �لفزع و�لف�قة«.

لو توحد �لب�سر حق� �سد كل 

متييز عن�سري لتغري �لع�مل

حقوق  مب�دئ  تطبق  مدى  �أي  �إىل  لكن 

وجم�ع�ت  �أفر�د�  �لب�سر،  و�قع  يف  �لإن�س�ن 

ودول؟ ثمة ف�رق كبري بني �لنظرية و�لتطبيق 

ج�نب  يف  و�لت�س�ق  �ل�سدق  مقد�ر  يك�سف 

ج�نب  يف  و�ل�سو�ء  �للتز�م  ومدى  �لتنظري 

ب�لتنظري  يتعلق  فيم�  و�ملم�ر�سة،  �لتطبيق 

�لع�ملي حلقوق  �لإعالن  �أن  �سك  ل  و�لتوثيق 

حلظ�ت  �أجمد  من  و�حدة  يج�سد  �لإن�س�ن 

�لرغم  على  �لب�سر،  لدى  �جلمعي  �لوعي 

�أد�رت ظهره�  �لدول  بع�ص  �أن حكوم�ت  من 

للميث�ق ورف�سته �أو على �لأقل حتفظت على 

يع�سه�  يعك�ص  خمتلفة  بذر�ئع  مو�ده  بع�ص 

مت�سك� ب�أفك�ر ومعتقد�ت منطوية على متييز 

�أيديولوجي م�،  �أو  ديني  �أ�س��ص  عن�سري ذي 

لكن هذ� ل يغري من قيمة هذ� �لإعالن ول 

بعد  حتى  �سيئ�،  �لع�ملية  �سبغته  من  ينتق�ص 

له�  عديدة  دولية  حقوقية  مو�ثيق  تلته  �أن 

ج�نب  يف  هذ�  �لإقليمي،  �أو  �لنوعي  ط�بعه� 

يتعلق  م�  �أم�  �أ�سرن�،  كم�  و�لتوثيق  �لتنظري 

بج�نب �لتطبيق و�ملم�ر�سة على مد�ر �لأعو�م 

�لإعالن  هذ�  �سدور  على  م�ست  �لتي  �لـ69 

ف�لت�ريخ و�لو�قع ي�سهد�ن على �إخف�ق �ملجتمع 

�لك�مل  �لق�س�ء  يف  متكرر  ب�سكل  �لإن�س�ين 

�ألو�ن �لتمييز �لعن�سري وم� يتبعه  على ك�فة 

�ل�سعوب  بع�ص  حقوق  تُهدر  مم�ر�س�ت  من 

�لعدل  تن�سد  ز�لت  ل  �لتي  و�لفئ�ت  و�لأمم 

يف  ي�أ�ص  دون  وتن��سل  و�مل�س�و�ة  و�لإن�س�ف 

�لب�سر  �أخفق  هل  هن�:  و�ل�سوؤ�ل  ذلك،  �سبيل 

و�مل�س�و�ة  �لعدل  وحتقيق  �لعن�سرية  نبذ  يف 

�أن  �أم  �لق�سية؟  بتلك  �لوعي  نق�ص  ب�سبب 

يكمن  �لإخف�ق�ت  تلك  يف  �حلقيقي  �ل�سبب 

نبذ  �لك�مل مببد�أ  �لإمي�ن  ب�لأ�س��ص يف عدم 

كل  �إعط�ء  يف  �لرغبة  عدم  يف  �أو  �لعن�سرية 

ذي حق حقه ل�سبب م� غري مو�سوعي؟ هذ� 

�سوؤ�ل جدير بت�أمل كل �إن�س�ن مهتم مب� يجري 

يف �لع�مل من حوله، وع�سى �أن تكون يف بع�ص 

عب�ر�ت و�أفك�ر هذ� �ملق�ل معونة �أو م�س�همة 

يف �لإج�بة عليه!

2
�لعن�سرية ود�ء �لت�سنيف

�لعن�سرية �سر حم�ص، �إذ تعترب وقود �لكر�هية 

�لب�سر، وتكمن  �ل�سق�ق و�لعد�وة بني  و�سر�رة 

من  منطلقة  كونه�  يف  �لكربى  خطورته� 

�أخطر  وهذ�  �لهوية،  على  بن�ًء  �لت�سنيف 

عدو  بني  �لب�سر  يق�ّسم  لأنه  �لت�سنيف،  �أنو�ع 

و�سديق، �أو بني �إن�س�ن نبيل ب�أ�سله �أو ب�نتم�ئه 

�لطبيعي، وبني �آخر و�سيع ب�أ�سله �أو ب�نتم�ئه 

ذلك  على  يرتتب  �حل�ل  وبطبيعة  �لطبيعي، 

يف كثري من �لأحي�ن تعميم �ملو�قف و�لأحك�م 

فئة  �أو  عن�سر  �إىل  �ملنتمني  �لأفر�د  كل  على 

م�، بحيث يو�سع �لكل يف خ�نة و�حدة ت�أخذ 

و�سم� جم�عي� و�حد�، �إيج�بي� �أو �سلبي� ح�سب 

�لنظرة �لعن�سرية.
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من�ه�ص  �أم  عن�سري  �أنت  هل 

للعن�سرية؟

�أن  �إن�س�ن  كل  ي�ستطيع  �لأفر�د  م�ستوى  على 

يخترب نف�سه ليعرف منه� وعنه� �إىل �أي مدى 

هو عن�سري �أو لعن�سري عندم� ي�س�أل نف�سه 

�لأ�سئلة �لت�لية:

�لعن�سرية  و�حلمالت  �ملم�ر�س�ت  يرف�ص  هل 

جت�ه �ملختلف عنه يف �لعرق �أو �للون؟

و�حلمالت  �ملم�ر�س�ت  �سد  ينتف�ص  هل 

�أو  �لعقيدة  يف  له  �ملخ�لف  جت�ه  �لعن�سرية 

�لفكر؟

هل ي�سعر ب�ل�ستي�ء من �ملم�ر�س�ت و�حلمالت 

�أو  �للغة  يف  معه  �ملختلفني  جت�ه  �لعن�سرية 

�للهجة؟

�لعن�سرية  و�حلمالت  �ملم�ر�س�ت  يق�وم  هل 

�أو  �لع�د�ت و�لتق�ليد  جت�ه �ملختلفني معه يف 

�ملنتمني �إىل طبقة �جتم�عية �أخرى؟

هل ي�س�هم يف �حلد من �ملم�ر�س�ت �لعن�سرية 

وت�سلط  عنت  من  جتده  وم�  �ملر�أة  جت�ه 

حت�ملت  �إن  �لرج�ل  جت�ه  وكذلك  ذكوري؟ 

عليهم �لن�س�ء؟

�حلمالت  �ملم�ر�س�ت  �سد  �سوته  يرتفع  هل 

مم�ر�س�ت  ك�نت  �سو�ء  جميعه�،  �لعن�سرية 

�أفر�د �أو جم�ع�ت �أو موؤ�س�س�ت �أو دول، دون 

�أي�  ونفوذهم  �لعن�سريني  �سطوة  يخ�سى  �أن 

ك�نو�؟ هل يجروؤ على قول كلمة �حلق ع�لية 

يف وجه كل عن�سري �أي� ك�ن؟ وهل يندد �أي�س� 

بد�عمي عن�سريته �أي� ك�نو�؟

�لالعن�سرية معن�ه� �أن تكون 

طول  على  من�سف�  �سهم� 

�أو  نف�سك  على  ولو  �خلط، 

�لأقربني 

و�لنت�س�ر  �خل��سة  �مل�س�لح  بني  �لعن�سرية 

للحق و�لعدل

يكيل  �أن  تعني  مع�نيه�  �أحد  يف  �لعن�سرية 

�لنبيل  �لبطل  دور  فيم�ر�ص  مبكي�لني،  �ملرء 

ب�س�ع�ت هن�، وي�سكت  �أو  �رتُكبت جر�ئم  �إذ� 

�إذ� �رتُكبت نف�ص �جلر�ئم و�لب�س�ع�ت هن�ك، 

�لأخالقي  بو�سلة  لي�ست  �س�عته�  وبو�سلته 

و�لقيم �لإن�س�نية، و�إمن� بو�سلة �مل�س�لح �مل�دية 

�خل��سة و�لتو�زن�ت �ل�سي��سية �أو �لجتم�عية 

�ملنح�زة �لتي ل تكرتث ب�لإن�س�ن من حيث هو 

�إن�س�ن.

و�لعن�سرية له� �أ�سك�ل و�سور �سريحة مب��سرة 

و�أخرى خفية �أو مقنعة، ومن �أمثلة �لنوع �لأول 

هو  ذ�ك  �أو  �ل�سعب  هذ�  �أن  �ملرء  يعتقد  �أن 

�لب�سري  �لعن�سر  �أنه  �أو  �ملخت�ر،  �هلل  �سعب 

�ل�سعوب  من  عد�ه  م�  على  �ملتع�يل  �لأوحد 

�لأغي�ر  مع  ت�سرف�ته  ت�أتي  ثم  ومن  و�لأمم 

على هذ� �لأ�س��ص، ومنه� �أي�س� �أن يعتقد �ملرء 

�أن جن�ص �لرجل �أف�سل من جن�ص �ملر�أة، و�أن 

ب�ل�سرورة  مبنية  بينهم�  و�لو�جب�ت  �حلقوق 

على هذه �لتفرقة.

ومن �أمثلة �لنوع �لث�ين، �أي �لعن�سرية �ملقنعة 

�أن ي�سكت �لإن�س�ن عن �سن قو�نني وت�سريع�ت 

�أو عن �سدور قر�ر�ت وبي�ن�ت ت�سب يف �س�لح 

فئة من �لن��ص على ح�س�ب فئ�ت �أخرى.

يالقيه  عم�  ي�سكت  �أن  �أو  يقبل  �أن  ومنه� 

�لت�سويه  حمالت  من  معه  �أو  عنه  �ملختلفون 

بع�ص  به�  تقوم  �لتي  �جلم�عية  و�لت�سهري 

و�س�ئل �لإعالم �لتي تخلط �حل�بل ب�لن�بل - 

عمد� �أو خط�أ – وتن�سر �لريبة و�لتحفز بني 

�لن��ص. 

  

ومنه� �أي�س� �أن يبحث �ملرء عن �لفك�هة و�ملرح 

يف  �أو  �لآخرين  على  �لتهكم  �أو  �ل�سخرية  يف 

�إلق�ء �لنك�ت �لالذعة �مل�سيئة لهم فقط لأنهم 

خمتلفون عنه يف ج�نب من جو�نب �حل�س�رة 

�أو �لثق�فة، في�سحك ويقهقه ب�أريحية ل ي�سعر 

معه� بت�أنيب �سمري، بل دون �أن يالحظ �أدنى 

 م� يف هذ� �ل�سلوك.
ٌ
مالحظة �أنه ثمة خط�أ

م� من �إن�س�ن يولد عن�سري�

ومن �ألو�ن �لعن�سرية �ملقنعة كذلك �أل ينفعل 

عن�سره  �أو  جن�سه  لبني  يقع  �إل مب�  �لإن�س�ن 

مظ�هر  �أو  نكب�ت  �أو  �أحد�ث  من  ط�ئفته  �أو 

ي�سرتعي  ل  بينم�  ومالحقة،  و��سطه�د  ظلم 

�هتم�مه �أو على �لأقل �نتب�هه – ولو لربهة - 

م� يقع من ظلم و��سطه�د يف حق ب�سر �آخرين 

مهم�  �نتم�ء�ته  �أو  مع�رفه  د�ئرة  يف  لي�سو� 

ك�نت مع�ن�تهم ومهم� ط�لت.

�لعن�سرية  مظ�هر  على  �لأمثلة  �أن  �سك  ل 

ت�ستع�سى  ب�سورة  كثرية  �ملقنعة  �أو  �خلفية 

على �حل�سر هن�، لكن ب�سكل ع�م من �ملمكن 

�أن يق�ل �إن �لعن�سرية �ملقنعة تعني �أن يعرف 

حقوق  من  �لن��ص  لب�قي  وم�  له  م�  �لإن�س�ن 

م�سرتكة  ع�مة  ��ستحق�ق�ت  من  �أو  �أ�س��سية 

به  يط�لب  ول  ذلك  من  ب�سيء  يكرتث  ل  ثم 

ل  فقط،  قومه  وبني  لعن�سره  �أو  لنف�سه  �إل 

ل�سيء �إل لتمركزه حول ذ�ته و�ن�سغ�له بنف�سه 

يجري  مب�  معرفته  رغم  �ل�سيق،  ومبحيطه 

لالآخرين.

و�لت�أثري  �لفطرة  �لعن�سرية بني 

على �لوعي

عن�سري�  يولد  �أحد  ل  �أنه  نقول  �لأخري  يف 

ب�أي ح�ل، و�إمن� يكت�سب �لإن�س�ن ��ستعد�د�ته 

لل�سلوك �لعن�سري بعد �أن يولد، �إذ يتلقى بذرة 

�لتمييز على �لهوية يف بيئته، �أحي�ن� على �أيدي 

من ربَّوه �أو علموه، و�أحي�ن� من خالل �حتك�كه 

بدو�ئر �أ�سدق�ئه �أو مع�رفه، وقد ينجو �لإن�س�ن 

من �لوقوع يف فخ �لعن�سرية حتى ي�سب ويكرب 

لتتلقفه بعد ذلك و�س�ئل �لإعالم �ملغر�سة على 

�ختالف �ألو�نه� و�أنو�عه� لتعيد ت�سكيل وعيه 

و�لت�أثري على فطرته وع�طفته و�سالمة �سدره 

و�تز�نه تدريجي� فيحيد عن �سر�طه �مل�ستقيم 

وينحرف عن قيمه �لإن�س�نية �لر�قية فيع�دي 

�أعمى ل  �نحي�ز� ط�ئفي�  �لهوية وينح�ز  على 

يفرق بني ظ�مل ومظلوم �أو مغت�سب و�س�حب 

حق. 

�ل�سيد �لرحم�ين   
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خالل �لع�م ون�سف �لع�م �مل��سي، ��ست�س�فت جمعية �آف�ق 

يف  دوري  ب�سكل  تنعقد  �لتي  �ل�سهرية  �لن�س�ئية  �جلل�سة 

�لأ�سبوع �لث�لث من كل �سهر، حيث تلتقي يف مقّر �جلمعية 

ن�س�ء من ثق�ف�ت وخلفي�ت متنوعة، منه� �لعربية و�لكردية 

و�ملو�هب  و�لتج�رب  �لأفك�ر  لتب�دل  و�لأمل�نية  و�لإفريقية 

وللم�س�ركة يف حم��سر�ت عن ق�س�ي� تهّم �ملر�أة. 

حدًث�  �آف�ق  جمعية  نظمت  �لع�م  هذ�  من  يوليو  �سهر  ويف 

هذ�  وعقد  �ملر�أة“،  “�حتف�ل  عنو�ن  حتت  مهًم�  ن�سوًي� 

ك�ن  وقد  بروكه،  دي  مركز  يف  كولور  ق�عة  يف  �لحتف�ل 

حدًث� خ��ًس� ب�ملر�أة حيث مل يكن هن�ك �سوى ن�س�ء و�أطف�ل 

�لذي  �لتقدم  عن  فيه  ويتحدثن  جت�ربهن  فيه  ت�س�ركن 

هذه  �لبع�ص  �غتنم  وقد  �مل��سية،  �لأ�سهر  خالل  �أحرزنه 

�لفر�سة لتب�دل م�س�هم�تهن �لأدبية، مثل �لق�س�ص �لق�سرية 

و�ل�سعر، وق�سني وقًت� ترفيهًي� ممتًع� بعيًد� عن �أعب�ء �حلي�ة 

�ليومية. يف �للق�ء ك�نت بع�ص �لن�س�ء �لأمل�ني�ت ح��سر�ت 

كذلك و�غتنمن هذه �لفر�سة للتعرف على بع�ص �لق�دم�ت 

بثق�ف�تهن  تتعلق  �ستى  �أمور  عن  معهن  و�لتحدث  �جلدد 

�لتي ل ي�سمع عنه� �لأمل�ن �سيًئ� �إل من وجهة نظر و�س�ئل 

�لإعالم.

وترحب جمعية  �سهرًي�  ب�لنعق�د  �لن�س�ئية  �جلل�سة  ت�ستمر 

�آف�ق بكل �لر�غب�ت ب�لن�سم�م. 

Seit mittlerweile anderthalb Jahren bietet der Verein 
AFAQ e.V. sehr erfolgreich den monatlich stattfinden-
den Frauentreff an. In der dritten Kalenderwoche eines 
jeden Monats laden wir Frauen mit Migrationshinter-
grund zu einem Tag des Austausches in unseren Räum-
lichkeiten ein. 
Ein Highlight in diesem Jahr war sicherlich das Frau-
enfest des Monats Juli, welcher im Café Couleur der 
„Brücke“ stattfand. Die Frauen genossen die Veranstal-
tung, bei der nur Frauen und Kinder anwesend waren, 
sichtlich und unterhielten sich angeregt über ihre Er-
fahrungen und die Fortschritte, die sie in den vergan-
genen Monaten gemacht haben. Einige haben diese 
Gelegenheit genutzt um ihre literarischen Beiträge wie 
kurze Geschichte und Poesie, mitzuteilen. Bei diesem 
Treff waren auch deutsche Frauen anwesend, welche 
die Gelegenheit nutzten sich mit ihren neuen Mitbürge-
rinnen auszutauschen und mit ihnen über einige Dinge 
zu sprechen, die sie sonst nur aus der Sichtweise der 
Medien erfahren. 

إحتفال املرأة
Frauenfest
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Als ich mein freiwilliges Praktikum 
bei dem gemeinnützigen Verein be-
gann, wurde ich von den unzähligen 
Eindrücken nahezu erschlagen. Im 
Gedächtnis blieben mir vor allem die 
Kommunikationsschwierigkeiten zu 
Beginn. Teil eines Teams zu sein, 
bei dem nicht alle Mitglieder eine 
gemeinsame Sprache sprechen, war 
für mich eine ganz besondere Erfah-
rung. Im Nachhinein ist es äußerst 
beeindruckend, dass ich die Men-
schen trotz dieser Umstände sehr 
gut kennenlernte, doch was mich 
noch viel mehr beeindruckt, sind 
die enormen sprachlichen und per-
sönlichen Fortschritte viele unserer 
Team-Mitglieder innerhalb des letz-
ten Jahres.
Und auch, wenn viele von Tag zu Tag 
besser Deutsch sprachen, blieb ein 
Satz fester Bestandteil des Arbeitsall-
tags: „Ma fi muschkila!“. Trotz meiner 
geringen Hocharabischkenntnisse 
wusste ich schnell worum es ging: 
Gar kein Problem. Die Gelassenheit 
vieler nicht-europäischer Kulturen 
kann im Büroalltag Segen und Fluch 
zugleich sein. In Verbindung mit dem 
ausgedehnten Zeitverständnis vieler 
Hilfesuchender, ist dies auch heute 
noch eine meiner größten persönli-
chen Herausforderungen. Ich stellte 
schnell fest, dass auch andere, aus 
meiner Sicht unorthodoxe, Arbeits-
weisen zu tollen Ergebnissen führen 
und mir wurde bewusst, dass es tat-
sächlich unzählige „Lösungswege“ 
für Probleme zu geben schien, wo 
ich nur den geordneten und syste-
matischen sah. Dies sind Erfahrun-
gen, die ich nicht missen möchte, 
ebenso wenig wie die alltäglichen 
kleinen „Kulturschocks“…
Das ständige Treiben im Büro bedeu-
tete für mich zu Beginn insbesonde-
re in Verbindung mit dem ständigen 
Klingeln verschiedener Mobiltelefo-

ne - ja, hier kann das Klischee ab-
solut bestätigt werden - einen enor-
men Stressfaktor. Hinzu kam, dass 
ich mich erst an die für mein Emp-
finden hohe Gesprächslautstärke 
gewöhnen musste und hinter jedem 
Gespräch gleich einen handfesten 
Streit vermutete. Auch musste ich 
lernen, dass das Unterbrechen von 
Gesprächen nicht immer als störend 
oder unhöflich empfunden wird. Oft 
geht es einfach darum eine gewisse 
Durchsetzungskraft an den Tag zu 
legen und sein persönliches Anlie-
gen vorzubringen.
Letztlich machen wir alle sonderba-
re Dinge, wie ich etwa, als ich an 
Ramadan stets mein Brot heimlich 
im Bad aß, oder mein Kollege, der 
mich mehrfach über den christlichen 
Glauben ausfragte und nicht glauben 
konnte, wie wenig vertraut ich mit 
meiner eigenen Religion war, aber 
letztendlich sind wir alle unabhängig 
von unserem kulturellen Hintergrund 
zu einem bunt gewürfelten Haufen 
geworden, der hervorragend harmo-
niert. 
Während meiner Tätigkeit bei AFAQ 
hatte ich nicht selten das Gefühl, 
dass ich mich in einem Integrations-

prozess befand, der inmitten meiner 
eigenen Heimat stattfand. Diese 
Erfahrung ist aus heutiger Sicht äu-
ßerst spannend, da meine Anwesen-
heit anscheinend auch viele Neu-
ankömmlinge des AFAQ e.V. dazu 
angehalten hat ein bisschen „deut-
scher“ zu werden. Beispielsweise 
konnte ich das Stoßlüften im Winter 
einführen und habe auch das Be-
wusstsein für den Stromverbrauch 
einiger Mitglieder anscheinend nach-
haltig beeinflusst. Trotzdem möchte 
auch nach einem Jahr niemand mein 
Käsebrot mit mir teilen oder meinen 
selbstgemachten Nudelsalat kosten 
und das ist auch okay. Schließlich 
geht es bei Integrationsprozessen 
nicht darum sich und seine Gewohn-
heiten komplett abzulegen und sich 
zu verändern, sondern darum von-
einander zu lernen und die Interakti-
on mit anderen Kulturen als persönli-
che Bereicherung anzusehen. 
Und dies ist auch genau der Ansatz, 
der zu meinem Resümee führt: Die 
Arbeit bei AFAQ e.V. ist für mich eine 
Bereicherung auf vielen Ebenen. Ne-
ben den tagtäglich zu bewältigenden 
Hürden wird die Menschlichkeit in 
dem Verein ganz groß geschrieben, 
was sicherlich auch eine der bedeu-
tendsten Stärken des Teams und 
den Schlüssel des Erfolgs darstellt. 
Nur dank des respektvollen und stets 
freundlichen Umgangs konnte AFAQ 
bisher weit über tausend Menschen 
mit und ohne Migrationshintergrund 
behilflich sein, die immer gern zu 
uns zurückkehren. Ich bin stolz ei-
nen kleiner Teil des Teams zu sein 
und komme gern zur Arbeit, wo eben 
nicht nur meine KollegInnen auf mich 
warten, sondern auch meine Freun-
de. 
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Mein etwas 
anderer Einstieg in 
die Arbeitswelt 
Ein Jahr bei AFAQ e.V. und um tausend 
Erfahrungen reicher...
Sarah Kükemüller 

Als deutschstämmige Mitarbeiterin des Vereins AFAQ e.V. 
werde ich häufig gefragt, wie es so ist, tagtäglich Teil ei-
nes Teams zu sein, das sich aus unzähligen verschiede-
nen Kulturen zusammensetzt. Hierzu fällt mir häufig nur 
ein Wort ein: abenteuerlich. Dies soll jedoch keineswegs 
negativ gemeint sein. Durch meinen Job habe ich viele tol-
le Erfahrungen, insbesondere im Umgang mit Menschen, 
sammeln können, die mir ein „normaler“ Bürojob höchst-
wahrscheinlich niemals ermöglicht hätte. Nach einem Jahr 
bei AFAQ e.V. ziehe ich nun Bilanz.

Zu Beginn meiner Zeit bei AFAQ hätte ich mir eine ver-
steckte Kamera in Eingangsbereich gewünscht: Trotz oder 
gerade wegen meines freundlichen „Merhaba“ zur Begrü-
ßung in Verbindung mit meinen blonden Haaren schienen 
viele irritiert zu sein.
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حاوره: سمير سفوك
الســيد ميــاد  مــع  حــوارا  »هــا«  أجــرت 
إبراهيــم أحــد عناصــر شــرطة مدينــة مونســتر 
 للحديــث عــن آليــة عمــل الشــرطة يف مونســتر. 

نرحب بك سيد ميالد! 
معــك  مقابلتنــا  عــن  باإلعــالن  قمنــا  عندمــا 
أراد اجلمهــور أن يعــرف أكثــر عــن هويــة ميــالد 

وكيــف أصبــح شــرطيًا. 
أنــا ميــاد ابراهيــم، كــردي مــن ســوريا مــن 
إلــى أملانيــا وأنــا  العــن، أتيــت  مدينــة رأس 
يف التاســعة مــن عمــري، أمتمــت البكالوريــا 
الشــرطة  بأكادمييــة  التحقــت  بعدهــا  ومــن 
ــى أن التحقــت رســميا بالعمــل  يف مونســتر إل

كشــرطي. 

العالقــة  تكــون  العربيــة  الــدول  معظــم  يف 
فهــل  خــوف،  عالقــة  والشــرطة  النــاس  بــن 
يف  وخصوصــًا  أملانيــا  يف  موجــود  األمــر  هــذا 

؟  نســتر مو
هنالــك مثــل أملانــي يقــول إّن الشــرطة صديقــة 
الصــورة  عكــس  علــى  لهــم  ومعينــة  للنــاس 
ــق  ــل ينطب ــة يف دول أخــرى، وهــذا املث املتداول

دائمــا  تســاعد  التــي  هنــا،  الشــرطة  علــى 
وأبــدا. 

كم فرع للشرطة يف مدينة مونستر؟ 
هنــاك أربعــة أفــرع مقســمة علــى أربــع مناطــق 

ســكنية يف مدينــة مونســتر.

وزارة  مــن  قانــون  أو  جديــد  قــرار  صــدر  إذا 
الداخليــة أو اإلدارة االحتاديــة كيــف يتــّم إعــالم 

القــرار؟  أو  القانــون  بذلــك  النــاس 
إعاميــة  وســائل  الشــرطة  لــدى  توجــد  ال 
خاصــة تخاطــب بهــا النــاس بشــكل مباشــر، 
لكــن يتــم التواصــل بالطبــع مــن خــال وســائل 
أشــكالها  اختــاف  علــى  العامــة  اإلعــام 
يســألوا  أن  املواطنــن  علــى  لــذا  وصورهــا، 
قنــوات  مــن  اإلعاميــة  الوســائل  ويتابعــوا 
بعنايــة  يطالعــوا  وأن  وجرائــد،  اخباريــة 
املطبوعــة  واملنشــورات  املطويــات  كذلــك 
ــع إذا  ــا، بالطب ــي تصدرهــا الشــرطة أحيان الت
خالــف شــخص مــا قانونــا أو قــرارا جديــدا 
هــذه  يف  القانونيــة،  للمســاءلة  فســيتعرض 
ــم بالقانــون  احلالــة ســيصبح لديــه تلقائيــا عل

أو القــرار اجلديــد بعــد املخالفــة، هــذا يعنــي 
أنــه ســواء كنــت تعلــم أو كنــت ال تعلــم لــن تُعفــى 

إذا خالفــت.  والتغــرمي  املســاءلة  مــن 

أو  الشــرطة يف مونســتر منشــورات  لــدى  هــل 
مطبوعــات تــوزع باللغــات االجنبيــة كالعربيــة 

أو الكرديــة مثــال؟ 
احلــن  بــن  مونســتر  شــرطة  تقــوم  نعــم، 
علــى  خاصــة  مطبوعــات  بتوزيــع  واآلخــر 
املخيمــات او املســاكن املؤقتــة التــي يقطنهــا 
بالعربيــة  غالبــا  وتكــون  اجلــدد  الاجئــون 
والفارســية، وتــوزع هــذه املطبوعــات مــن أجــل 
إبــاغ النــاس بعمــل الشــرطة مبدينــة مونســتر 

أو مبــا يســتجد مــن أمــور عامــة. 
حيــث  املوضــوع  بهــذا  خاصــة  جتربــة  ولــي 
قمــت بزيــارة عــدد مــن مراكــز الاجئــن يف 
بأهميــة  الاجئــن  توعيــة  بهــدف  مونســتر 
االلتــزام بقواعــد قيــادة الدراجــات الهوائيــة 
فكمــا  مونســتر،  مدينــة  بهــا  تشــتهر  التــي 
ــا  ــى مســتوى أملاني ــرف مونســتر تشــتهر عل تع
ســائقيها  وعــدد  الهوائيــة  الدراجــات  بعــدد 

Interview: Polizist Milad Ibrahim 
informiert über die Aufgaben der 
Ordnungshüter

شرطيون من أصول مهاجرة:
لقاء مع الشرطي مياد إبراهيم 
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أيضــا، لذلــك يجــب االلتــزام متامــا بقواعــد 
الهوائيــة. الدراجــات  قيــادة 

بالشــرطة؟  الشــخص  يتصــل  أن  يجــب  متــى 
أو مــا هــي احلــاالت التــي يجــب علــى املواطــن 

بالشــرطة؟  االتصــال  فيهــا 
احلــاالت التــي ينبغــي فيهــا االتصال بالشــرطة 
أو  أو حــادث  بهــا جرميــة  تكــون  التــي  هــي 
تهديــد أو ســرقة، وال ينبغــي أن يكــون لــدى 
املواطــن خــوف مــن االتصــال بالشــرطة، كأن 
يخــاف مــن غرامــة أو مســاءلة بســبب اتصالــه، 
االتصــال  يصــح  ال  نفســه  الوقــت  يف  لكــن 
ضــرر  وال  لهــا  أهميــة  لا  أمــور  بخصــوص 
فيهــا، وكمــا هــو معلــوم رقــم طلــب النجــدة هــو 

.110

شــخص  أي  علــى  القبــض  إلقــاء  ميكــن  هــل 
مــن محكمــة؟ قــرار  أو  توقيــف  مذكــرة  بــدون 
ال، ال ميكــن إلقــاء القبــض علــى إي شــخص 
ــة إلقــاء القبــض علــى  بــدون مذكــرة، ويف حال
يتــم  جرميــة  أو  مبخالفــة  متلبــس  شــخص 
تســليم الشــخص الــى احملكمــة والقاضــي هــو 

الــذي يبــت باملوضــوع. 

هنالــك مؤخــرا عــدة حــوادث انتحــال لصفــة 
مــن  تــرد  اتصــاالت  هنالــك  مثــال  الشــرطة، 
مــن  بأنهــم  أنفســهم  يعرفــون  أشــخاص 
ارقــام  أو  ماليــة  مبالــغ  ويطلبــون  الشــرطة 
أن  املقيــم  أو  للمواطــن  ميكــن  كيــف  بنكيــة، 

الشــرطي؟  هويــة  مــن  يتأكــد 
ويف  الرســمي،  بلباســه  معــروف  الشــرطي 
فهــو  عاديــة  مدنيــة  مابــس  ارتدائــه  حالــة 
يحمــل بطاقــة هويــة شــرطة، وميكــن للشــخص 
عليهــا،  االطــاع  الشــرطي  مــن  يطلــب  أن 
ويف حالــة الشــك ميكــن االتصــال علــى رقــم 
النجــدة 110 واالستفســار عــن الشــخص الــذي 
اعتــرض طريــق  الــذي  أو  املنــزل  إلــى  جــاء 

املواطــن.

يف  الشــرطة  مــن  فئتــن  وجــود  نالحــظ 
النظــام  حفــظ  شــرطة  هــي  األولــى  الشــارع 
الشــرطة  iهــي  والثانيــة   Ordnungsamt
لــكل  الفــرق بينهمــا وهــل يوجــد  العاديــة مــا 

محــددة؟  وظيفــة  منهــم 

تتعلــق  وظيفــة  لهــا  النظــام  حفــظ  شــرطة 
بالنواحــي املدنيــة مثــل مخالفــات الســيارات 
الواقفــة يف أماكــن خاطئــة، وال يحــق لعناصــر 
هــذه الشــرطة اعتقــال أو اقتيــاد أحــد إلــى 
ــم  ــد احلاجــة يت ــن عن ــر الشــرطية، ولك املخاف
اتخــاذ  أجــل  مــن  العاديــة  الشــرطة  اعــام 
 die العاديــة  والشــرطة  الازمــة،  التدابيــر 
اجلرائــم  عــن  املســؤولة  هــي   Polizei
واالعتقــال وتولــي املهــام عنــد وقــوع حــوادث، 
أمــا شــرطة حفــظ النظــام فمختصــة فقــط يف 
املــرور  املســائل املدنيــة واخلدميــة كمســائل 

مثــا.

هنــاك بعــض األســئلة املوجهــة مــن جمهورنــا 
منهــا  عليهــا،  إجابتــك  معرفــة  يف  ويرغبــون 
الســؤال عــن كيفيــة التطــوع يف صفــوف شــرطة 

مدينــة مونســتر؟ 
إذا كنــت متلــك شــهادة الثانويــة أو البكالوريــا 
فيمكنــك التقــدم إلــى معهــد الشــرطة، أمــا 
اذا كنــت ال متلــك أيــا مــن هــذه الشــهادات 
تلتحــق  أن  العاشــر  الصــف  بعــد  فيمكنــك 
العامــل  ولكــن  خــاص،  ُشــَرِطي  بتأهيــل 
األساســي هــو اللغــة ثــم اللغــة، إذ البــد أن 
ــل ســلس  ــن أجــل تعام ــازة م ــك ممت ــون لغت تك

النــاس. مــع 

مــا اإلجــراءات الالزمــة عندمــا يريــد الشــخص 
املظاهــرة  بــن  الفــرق  هــو  ومــا  التظاهــر؟ 

االعتصــام؟  أو  االحتجاجيــة  والوقفــة 

تنظيــم املظاهــرة يحتــاج إلــى تســجيل لــدى 
مخفــر الشــرطة حســب احلالــة التــي يــراد 
أن  فابــد  اعتصامــا  كان  إذا  تســجيلها، 
بتغييــره،  يُســمح  مــكان محــدد ال  لــه  يكــون 
إعــام  فيجــب  متحــركا  احتجاجــا  كان  وإذا 
الشــرطة بخطــة التحــرك وعــدد األشــخاص 
املشــاركن ويجــب أن ترافــق الشــرطة هــذا 
االحتجــاج طــوال الوقــت حتــى انتهائــه، واآلن 
أو  االحتجاجــات  لتنظيــم  التســجيل  ميكــن 
االعتصامــات عــن طريــق شــبكة االنترنــت. 

الالجئــن  أو  الوافديــن  أحــد  قــام  حــال  يف 
كيــف  قانونيــة،  مخالفــة  بارتــكاب  اجلــدد 
مقصــودة  كانــت  املخالفــة  هــذه  أن  تعرفــون 
املخالفــة  مرتكــب  كان  إذا  مقصــودة  غيــر  أو 

البلــد؟ هــذا  يف  جديــدا 
كانــت  مهمــا  متســاوون  هنــا  النــاس  كل 
بارتــكاب  يقومــوا  أال  املهــم  جنســياتهم، 
بخصــوص  مشــاكل،  وإثــارة  مخالفــات 
احملاســبة عندمــا يكــون الشــخص جديــدا يتــم 
تنبيهــه للمــرة األولــى، أمــا إذا كانــت املخالفــة 
كبيــرة فــا مفــر مــن توقيــف املخالــف واتخــاذ 
بصــرف  معــه  املناســب  القانونــي  اإلجــراء 
النظــر عــن كونــه جديــدا أو مقيمــا هنــا منــذ 

فتــرة.

الســؤال األخيــر: هــل حتــب ان توجــه كلمــة إلــى 
اجلمهور؟ 

أدعــو اجلميــع، خصوصــا الوافديــن والاجئن 
وااللتــزام  بالقانــون،  االلتــزام  إلــى  اجلــدد، 
ــك  ــا أوال، لذل ــم به ــى العل ــاج إل ــن يحت بالقوان
البــد مــن تعلــم اللغــة األملانيــة ألنهــا حتمــي 
ــرة ســببها اجلهــل  مــن الوقــوع يف مشــاكل كثي
بالقانــون، وأملانيــا كمــا تعلــم هــي دولــة قانــون 

مــن الطــراز األول.
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املتطلبات األساسية
للتقدمي على وظيفة يف جهاز الشرطة األملانية

- العمر: لغاية 37 عاما
)168cm( الرجال )163cm( احلد األدنى للطول: املرأة -
- مؤشر قياس اجلسم: ال يقل عن 18 / ال يزيد عن 27.5

 
- اجلنسية األملانية أو جنسية االحتاد األوروبي أو اجلنسية األجنبية )مع تصريح إقامة(

 
- شهادة ثانوية )بكالوريا( أو شهادة ثانوية اختصاصية )التدريب املهني مع 3 سنوات من اخلبرة املهنية(

 
-  6 سنوات على األقل دروس يف اللغة اإلجنليزية

 
رخصة قيادة من الدرجة B )حتى وقت استام الوظيفة(

- شارة رياضة أملانية )برونزية(
- عدم وجود سوابق جنائية

)BaföG ظروف معيشة مستقرة )ديون قابلة للسداد مثل ديون الدراسة -
 

ميكنك تقدمي الطلب كتابة وعبر اإلنترنت )انظر الروابط أدناه(.

بعد قبول الطلب، يتم إجراء اختبار ملدة 3 أيام:
1( اختبار على احلاسوب )يقيس التفكير التحليلي، والذاكرة، والقدرة على التعلم، وما إلى ذلك( حوالي ساعتن

2( مركز التقييم )AC( الختبار الكفاءة االجتماعية والتواصل )تقمص األدوار، محاضرة، مقابلة(
3( الفحص الطبي للشرطة

www.polizeibewerbung.nrw.de :ملزيد من املعلومات ولتقدمي الطلب الرجاء زيارة الرابط التالي
Ansprechpartner: Jörg Allkemper

joerg.allkemper@polizei.nrw.de

Voraussetzungen für die 
Polizeiausbildung
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مر�د،  ف�طمة  �ل�سيدة  مع  لق�ء  »هال«  �أجرت 

دّر�ست  �لبتد�ئية  للمرحلة  لغة عربية  معلمة 

�سمن  تعمل  �لآن  وهي  �سوري�  يف  �سنة   12

�لأطف�ل  يحّفز  �لذي   Mulingula م�سروع 

خالل  من  �لأم  لغتهم  تعلم  على  �ملد�ر�ص  يف 

قر�ءة �أدب �لأطف�ل.

على  تعرفت  �إنه�  ف�طمة  �ل�سيدة  وتقول 

ع�م  يف  �أم  كلغة  �لعربية  �للغة  تعليم  برن�مج 

2008 و��سرتكت فيه منذ ذلك �حلني مبعدل 

ح�ستني �أ�سبوعًي�، وهي �لآن تقر�أ �لق�س�ص مع 

�لأطف�ل يف �سبع مد�ر�ص كطريقة لتقوية �للغة 

�لعربية وليكون عندهم خمزوًن� من مفرد�ت 

�للغة �لتي ت�س�ف �إىل م� يتعلمونه يف �لبيت. 

يوم  منه�  ولكل  مدر�سة جدول خ��ص  كل  يف 

معني من �أي�م �لأ�سبوع يتم فيه جمع �لطالب 

�لعرب يف �س�عة معينة من �أجل ح�سة �لقر�ءة 

�لعربية. وتالحظ �ل�سيدة ف�طمة �أن �لأطف�ل 

و�لث�نية  �لأوىل  �ل�سفوف  جمموع�ت  يف 

يتقبلون �للغة �لعربية ويفرحون لتعلمه� بنف�ص 

�لوقت، وكذلك ف�إن �لتع�مل مع معلمة عربية 

ي�س�عد  �لأمل�ن مم�  �ملعلمني  �أ�سهل بكثري من 

على �لإندم�ج و�إبر�ز ن�س�ط�تهم يف �ملدر�سة.

م�سكلة  �أ�سعب  هي  �للغة  �أن  تعترب  وهي 

ب�لن�سبة لالأطف�ل �لأج�نب، وتثني على جهود 

�لأمل�نية  �للغة  تعلم  بر�مج  جم�ل  يف  �لأمل�ن 

على  لت�س�عدهم  للطالب  يوفرونه�  �لتي 

طالب  هن�ك  �أن  ت�سيف  ولكنه�  �لإندم�ج. 

ليتحدثو�  فقط  بينهم  فيم�  يجتمعون  عرب 

لغتهم ��ست�سه�لً، وهذ� خط�أ كبري، بل عليهم 

تعلم  يف  م�س�ندتهم  فر�ص  من  �ل�ستف�دة 

�لطالب  مع  �لإندم�ج  عليهم  لت�سهل  �لأمل�نية 

�لأمل�ن. 

مع  �لأهل  يتكلم  �أن  ف�طمة  �ل�سيدة  وتن�سح 

خط�أ  وهن�ك  يتقنونه�،  �لتي  ب�للغة  �أولدهم 

ب�لأمل�نية  يتحدثو�  �أن  �لأهل  على  �أن  �س�ئع 

مع �أولدهم على قدر معرفتهم به�، ولكن يف 

�لأطف�ل  تعلم  �إىل  �سيوؤدي  ذلك  �إن  �حلقيقة 

خلط  ب�سبب  ركيكة  ب�سورة  �لأمل�نية  �للغة 

�لعمر  من  �لب�لغ  ف�لطفل  و�لعربية.  �لأمل�نية 

�لأهل  على  �ملث�ل،  �سبيل  على  �سنو�ت   3

طبيعي  ب�سكل  �لبيت  يف  معه  يتع�ملو�  �أن 

�سيتعلم  تلق�ئًي�  وهو  �لأم،  �للغة  وي�ستخدمو� 

�للغة �لأمل�نية يف �لرو�سة بطريقة �سل�سلة.

�سكل  على  �لعربية  �للغة  تدري�ص  عن  �أم� 

�ملد�ر�ص،  كل  يف  متوفر  غري  فهو  ح�س�ص 

ح�سة  تخ�س�ص  حيث  منه�  �لقليل  يف  فقط 

�أ�سبوعية للعربية، ولكن يف �مل�ستقبل ممكن �أن 

تت�ح �إمك�نية حل�س�ص �أكرث وت�سمل عدًد� �أكرب 

من �ملدر��ص.

Mulingula برن�مج

لتعزيز �للغة �لأم

من خالل قر�ءة �لق�س�ص

Fatma Morad
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Nach spannenden 90 min wurde das 
Spiel mit einem erfolgreichen 7:1 für 
die Polizei und bei einer anschlie-
ßenden Siegerehrung mit Pokalver-
gabe beendet. Anschließend gab es 
eine gemeinsame Grillparty. Es war 
ein sehr schöner Abend mit vielen 
netten Leuten, der ohne die viele Hil-
fe so nicht möglich gewesen wäre. 
Zu diesem Anlass sagte der Polizei-
präsident Herr Hajo Kuhlisch: „Die 
Ergebniss spielt für uns keine Rolle. 
Für uns ist es ganz wichtig, dass all 
die Leute die zu uns gekommen sind, 
sich gut integrieren und dazu gehört 
es, miteinander zu reden, miteinan-
der auch Fußball zu spielen, sich 

kennenzulernen und vor allem auch 
die Polizei kennenzulernen. In vielen 
anderen Ländern spielt die Polizei 
eine ganz andere und manchmal 
auch schlechtere Rolle, als gerade 
bei uns in Deutschland und die deut-
sche Polizei ist sehr offen, sehr de-
mokratisch und die kennenzulernen, 
das ist uns  sehr wichtig.“
Von seiner Seite hat sich Deler Sa-
ber, Vorsitzender des AFAQ e.V. ge-
äußert: “Heute soll nicht nur das Fuß-
ballspiel im Vordergrund stehen. Es 
geht darum, dass eine Freundschaft 
zwischen unseren Neuankömmlin-
gen und der Münsteraner Polizei ent-
stehen kann. Viele der Geflüchteten 

haben Angst oder viel Respekt vor 
den Polizeibeamten und sehen diese 
nicht immer als Freund und Helfer. 
Wir wollen vor allem durch Gesprä-
che nach dem Spiel dazu beitragen, 
dass diese Mauern ein wenig abge-
baut werden können und ein neuer 
Eindruck über die Münsteraner Poli-
zei entstehen kann.“
Die Organisatoren bedanken sich 
für die Unterstützung dieser Veran-
staltung bei: Friedensbüro, Integra-
tionsrat, Koordinierungsstelle für 
Migration und interkuturelle Angele-
genheiten.
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Fußball verbindet

Im September fand ein ganz besonderes Fußballspiel des 
Austausches zwischen den Flüchtlingen und der Polizei Mün-
ster an der Sentruper Höhe statt. Dabei stand für die Gäste 
und Zuschauer weniger der mögliche Sieger des Spiels, son-
dern viel mehr das Zusammenkommen von verschiedenen 
Kulturen und die Kommunikation zwischen allen im Mittel-
punkt. Vor allem für die Flüchtlinge sei die Polizei nicht immer 
als ein Freund und Helfer bekannt und gerade deshalb woll-
ten die Organisatoren, AFAQ e.V. und die Polizei Münster, 
mit diesem Spiel die Möglichkeit zu einem friedlichen Zusam-
mentreffen schaffen.

Geflüchtete fordern die Münsteraner 
Polizei spielerisch heraus
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Diese schönen Buchstaben zu 
schreiben macht Spaß – jedoch 
lernt man als Europäerin häufig 
in den Anfängerkursen nur mit 
lateinischer Transkription. Auch die 
Unterscheidung in Hocharabisch 
und regionalen Dialekt macht den 
Start in die Sprache schwer: Lernt 
man Fusha, den regionalen Dialekt, 
um sich direkt mit den Menschen 
vor Ort besser verständigen zu 
können, hilft der Blick in Lehrbücher 
oder Wörterbücher nicht – man ist 
auf seine Ohren und die lateinische 
Transkription der unbekannt 
klingenden Buchstaben angewiesen. 
Ein Anfängerkurs in Fusha habe ich 
vor elf Jahren in Amman besucht, 
zurück in Deutschland an ein paar 
Stunden eines Hocharabisch-Kurses 

teilgenommen, aber nie ergab sich die 
Gelegenheit, die Sprachkenntnisse 
weiter zu vertiefen. Immer fand ich 
den Klang der Arabischen Sprache 
schön, wenn ich ihn ab und zu in 
Deutschland hörte. Doch seitdem 
das Arabisch nun auch in vielen 
deutschen Städten zum Alltag 
gehört, bekam ich wieder Lust 
meine Kenntnisse der Sprache 
aufzufrischen. 
Vier Wochen Auszeit vom 
Arbeitsalltag wollte ich für einen 
Sprachkurs in Amman nutzen – 
zurück in der zweiten Heimat und 
zurück in einem Klassenzimmer. 
Mit einer für mich neuen Methode 
versuchte ich nun mit der Sprache 
wieder vertraut zu werden. So 
wie Kinder Sprache lernen: Vier 
Wochen saßen meine 4 Mitstreiter 
und ich in unserem Kurs vor einem 
Tisch mit kleinen Puppen, Tieren, 
Lebensmitteln, Möbeln, Bildern mit 
Landschaften, Zahlen und Berufen. 
Wir spielten kleine Szenen nach, die 
unsere Lehrerin uns erzählte. Nach 
zwei Wochen konnten wir selbst 
kleine Szenen spielen, in Woche 4 
sogar schon eine keine Geschichte 
erzählen. Ich fing an verschiedene 
Wort aus arabischen Konversationen 
zu verstehen und schrieb mit Freude 
meine neuen Vokabeln in arabischen 
Buchstaben auf. Gleichzeitig wurde 
mir dabei wieder bewusst, wie 
schwer es ist, all das Gelernte auch 

für den Alltag zu nutzen und wieviel 
Fleiß es braucht, nicht den Anschluss 
im Sprachkurs zu verlieren.
Eine neue Sprache zu lernen 
bedeutet, dass alle Beteiligten 
viel Geduld brauchen – die 
Sprachschüler, die gern schon so viel 
mehr können möchten, die Lehrer, 
die geduldig die Fehler korrigieren 
und die Menschen, mit denen man 
seine ersten kleinen    
Übungen im wirklichen Leben 
macht, wie der Gemüsehändler 
oder die Kellnerin im Restaurant. 
Ich zum Beispiel freute mich sehr, 
als ich eine Schale Hoummous 
und Kichererbsen erfolgreich in 
einem kleinen Laden gekauft hatte 
und in einem kurzen Dialog mit 
einem Taxifahrer verstehen konnte, 
dass seine Kinder in Deutschland 
leben und als Zahnärztin und 
Automechaniker arbeiten…
Mit diesen eigenen Erfahrungen 
zurück im Münsteraner Alltag 
versuche ich nun also geduldiger zu 
sein mit den Menschen, die gerade 
unsere Sprache lernen. Ich freue 
mich über Fragen und Antworten und 
kleine Gespräche, um auch ihnen 
die Chance zu geben, ihr neues 
Wissen in echten Alltagssituation 
auszuprobieren.
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Man hört es überall: Das Erlernen der Deutschen Sprache 
ist für Neuankömmlinge in Deutschland der Schlüssel zur 
Integration. Doch viele kennen es aus eigener Erfahrung 
– eine neue Sprache lernen ist gar nicht so leicht…
Ich versuche seit etwa 10 Jahren immer mal wieder 
Arabisch zu lernen. Zwei Jahre habe ich in Jordanien an 
einer Hochschule gearbeitet – genügend Zeit um auch 
arabisch zu lernen, würde man denken. Doch dann war 
da der volle Arbeitsalltag, die meisten Kolleginnen und 
Kollegen an der Uni sprachen Deutsch oder Englisch und 
überhaupt war es sehr leicht, in Jordanien mit Englisch den 
Alltag zu meistern. Ein Vorteil zum Leben der Geflüchteten 
in Deutschland, wo man fast alles auf Deutsch regeln 
muss. Also lernte ich ein paar Begrüßungsworte, die 
Richtungsangaben für die Fahrt mit dem Taxi und auch 
das Schreiben und Lesen des Arabischen Alphabets.

Leiterin „Die Brücke

Sprache lernen 
leicht gemacht!? 
Ein Selbstversuch 
Dana Jacob, Leiterin „Die Brücke
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يف  و�سل  همزة  يل  �لأرفه  بالل  �لدكتور 

�لدر��س�ت �لعربية

�لأ�ست�ذ  يل  �لأرفه  بالل  �لدكتور  ي�سغل 

بريوت  يف  �لأمريكية  �جل�معة  يف  �مل�س�رك 

ولغ�ت  �لعربية  �للغة  د�ئرة  رئي�ص  من�سب 

�سوفي�  كر�سي  �سغل  �أن  بعد  �لأدنى  �ل�سرق 

�أوه�يو  ج�معة  يف  �لعربية  للدر��س�ت 

علمية  جم�ل�ص  يف  ع�سو  وهو  �لأمريكية، 

يف  ي�س�رك  �أنه  كم�  متعددة  ع�ملية  ودوري�ت 

يف  و�لتو��سلية  �لبحثية  �مل�س�ريع  من  عدد 

تركز  �هتم�م�ته  و�أوروب�.  �لأو�سط  �ل�سرق 

على �لتق�طع بني جم�لت �لأدب و�لدر��س�ت 

�لقر�آنية و�لت�سوف و�لفل�سفة و�لت�ريخ و�للغة 

بحيث  �ملتد�خلة  �لعالق�ت  من  كوكبة  لت�سكل 

ي�سبح من �ل�سعب حتقيق فهم دقيق لإحد�ه� 

مبعزل عن كل �ملج�لت �لأخرى.  

�أجرت معه „هال“ �للق�ء �لت�يل ليحدثن� �أكرث 

عن �أبح�ثه ون�س�ط�ته.

�هتم�م�تك  ب�أن  نعرف  يل!  �لأرفه  دكتور 

�مل�س�ريع  يف  وم�س�رك�تك  مت�سعبة  �لبحثية 

�لعلمية و�ملوؤمتر�ت متعددة، نبد�أ معك ب�سوؤ�ل 

�ملو�سوع�ت  �أقرب  هي  م�  وهو  رمب�،  حميم 

�لبحثية �إىل قلبك ومل�ذ�؟

يف  و�إ�سه�م�ت  مق�لت  غ�لب�  مني  يُطلب 

مو�سوع�ت حمّددة لكني �أح�ول قدر �مل�ستط�ع 

ب�هتم�م�تي  �ملقرتح�ت  هذه  �أربط  �أن 

�ل�سعر  عن  لكت�ب  ح�لًي�أ  �أح�سر  �ل�سخ�سّية. 

�ل�سويف �ملبّكر وهو مو�سوع قريب �إىل قلبي، 

ب�لأدب  �هتم�مي  يتق�طع  �مل�سروع  هذ�  ففي 

�لذي  و�ل�سعر  �ملبكر،  ب�لت�سوف  ب�هتم�مي 

و�لإ�س�رة  و�للطف  �لرقة  يف  غ�ية  �أع�جله 

ويعرّب عن �لدور �لذي لعبه �ل�سعر يف �حلركة 

�ل�سوفية.

ت�سغلني  �لهمذ�ين  مق�م�ت  ز�لت  م�  طبع� 

�سرقتني  قد  �إنه�  �أقول  و�أك�د  كبري  حد  �إىل 

بديع  �لهمذ�ين  ون�ّص  �لأخرى،  من م�س�ريعي 

علوم  بجميع  يلهو  ويك�د  وعميق  و�س�حر 

كذلك  م�زلت  �لعربية-�لإ�سالمية،  �حل�س�رة 

من  نوع�  فيه�  و�أرى  �لن�سو�ص  �أهوى حتقيق 

�ملخطوط  �لرت�ث  مع  يتع�مل  من  �لت�أمل. 

�سعوبة  ومدى  م�  ن�ّص  تركيب  معنى  يعرف 

ذلك و�للذة �ملت�أتية منه.

�لعربية  �لدر��س�ت  �أحو�ل  على  مطلع  �أنت 

�أو  �ل�سرق  يف  �سو�ء  �لع�ملية،  �خل�رطة  على 

لن�حية  للحقل  تقييمك  هو  م�  �لغرب،  يف 

�لجت�ه�ت يف �لتخ�س�ص و�لق�س�ي� �لتي يتم 

حوله� �إق�مة �لبحوث و�ملوؤمتر�ت؟

يف  كثري�  �لعربية  �لدر��س�ت  حقل  تطور 

�لعقدين �لأخريين، طبع� هن�ك توجه متز�يد 

عن  وف�سله�  �لإ�سالمية  �لدر��س�ت  نحو 

�أ�ست�سيغه  ل  �أمر  وهو  �لعربية،  �لدر��س�ت 

�سخ�سي� و�أرى فيه خطورة كبرية، ف�لدر��س�ت 

تك�د  �ل�سم�لية  �أمريك�  يف  مثال  �لإ�سالمية 

تبتلعه�،  �أو  �لعربّية  �لدر��س�ت  على  تق�سي 

�أمل�ني�  ويف  �أوروب�  يف  مثال  خمتلف  و�لأمر 

�أّن هن�ك عودة حممودة يف  حتديد�، ل �سّك 

�لفيلولوجيني  ولدى  �لفيلولوجي�،  �إىل  حقلن� 

�جلدد عّدة تكنولوجية ل يُ�سته�ن به� تخولهم 

�مل�ستحيل  عد�د  يف  ك�نت  م�س�ريع  �إجن�ز 

للغة  �لت�ريخي  �ملعجم  مثال  خذي  �س�بًق�، 

�لعربية �لذي ميّوله معهد �لدوحة للدر��س�ت 

�لذي  ودمنة  كليلة  حتقيق  م�سروع  �أو  �لعلي� 

تقوم به بي�تري�ص غرندلر �أو �ملدونة �لقر�آنية 

و�لأمثلة  نويفرت،  �أجنلك�  عليه�  ت�سرف  �لتي 

تو�فر  هو  حممود  �آخر  تغري  وثمة  كثرية، 

ترجم�ت  مثال  �نظري  ب�طر�د،  �لرتجم�ت 

�ملكتبة �لعربية �ل�س�درة عن ج�معة نيويورك 

�أبو ظبي، مل يعد ب��ستط�عة من ل يعرف �أو 
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�ملرتجمة  �مل�س�در  جت�هل  �لعربية  يتقن  ل 

ب�لن�سبة  �أّم�  �ل�س�بق.  يف  يحدث  ك�ن  كم� 

فتتغري  و�لبحوث  �ملوؤمتر�ت  للق�س�ي� مو�سوع 

بتغري �ملوقع وهن�ك تب�ين بني �ل�سرق و�لغرب 

يف  �مل�سطلحني(  هذين  ��ستعم�ل  ج�ز  )�إذ� 

كل  على  لكّنن�  تن�وله�،  يتم  �لتي  �لق�س�ي� 

�ملرجعّي يف  �لتوّحد  نعّزر  ب�أن  ح�ل مط�لبون 

�أطر  ونعّزز  �لتو��سل  ج�سور  مند  و�أن  حقلن� 

�لآخر  در��سة  من  فبدلأ  �مل�سرتك،  �لتفكري 

نحت�ج �إىل �لتفكري و�لدر��سة مع هذ� �لآخر، 

بينه  �إىل مّد �جل�سور  �أي�س�  نحت�ج يف حقلن� 

�لثق�فية  ك�لدر��س�ت  �ملج�ورة  �حلقول  وبني 

وغريه�،  �ملق�رن  و�لأدب  �لرتجمة  ودر��س�ت 

و�جلهد  �لوقت  من  �لكثري  يتطلب  �لأمر 

مب�ستقبل  كبري  �لأمل  لكن  ب�لطبع،  و�لتمويل 

و�عد للحقل.

�أ�ست�ذ  �أنت  �لبد�ية،  يف  �لق�رئ  عّرفن�  كم� 

يف  �لأمريكية  �جل�معة  يف  �لعربي  �لأدب 

ولغ�ت  �لعربية  �للغة  د�ئرة  ورئي�ص  بريوت 

�ل�سرق �لأدنى ومنذ �أن ��ستلمت م�سوؤولية هذ� 

�ملن�سب قمت بتغيري�ت جذرية �أع�دت �إحي�ء 

�لعربية بجميع  �لدر��س�ت  �لد�ئرة، بل جم�ل 

تفرع�ته. م� هي �أهم �لتغيري�ت �لتي �أجريته� 

وم� هي روؤيتك للد�ئرة؟ 

يف  �لأدنى  �ل�سرق  ولغ�ت  �لعربية  لد�ئرة 

عريق  ت�ريخ  بريوت  يف  �لأمريكية  �جل�معة 

وحني  �لعربية،  �لدر��س�ت  على  كبري  وف�سل 

تر�أ�ست �لق�سم ك�ن هّمي �لأكرب تر�سيخ هذ� 

�لأثر. يف �سنتني فقط �ن�سم �إىل فريقن� عدد 

�س�عفن�  �حلقل،  يف  �لالمعة  �لأ�سم�ء  من 

مبر�ت عدد �لفع�لي�ت �لتي يقوم به� �لق�سم 

وموؤمتر�ت  عمل  وور�س�ت  حم��سر�ت  من 

دولية، قمن� بتفعيل جملة �لأبح�ث ومن�سور�ت 

�مل�ج�ستري  برن�جَمي  عززن�  عموم�،  �جل�معة 

�لزخم  �أعدن�  جديدة،  مبنح  و�لدكتور�ه 

مل�س�ق�ت �لرتجمة و�لكت�بة �لإبد�عية، ح�ولن� 

�ملحلي  �جلغر�يف  مبحيطه�  �لد�ئرة  ربط 

مرموقني،  كت�ب  ��ست�س�فة  عرب  و�لإقليمي 

ونعكف ح�لي� على تطوير �لإط�ر �لبيد�غوجي 

�إقن�ع  لتدري�ص �لعربية.  طبع� ك�ن ل بّد من 

�إد�رة �جل�معة بهذه �لروؤي� للدر��س�ت �لعربية 

يف �جل�معة �إذ ل ميكن للج�معة �أن تدعم كل 

�أن  وك�ن  �ل�سو�ء،  قدم  على  �لخت�س��س�ت 

وجدن� عند �إد�رة �جل�معة �أذًن� �س�غية.

وطيدة.  ب�أمل�ني�  �لعلمية  عالقتك  �أن  نعلم 

ندو�ت  يف  �لعديدة  م�س�رك�تك  ج�نب  ف�إىل 

يف  وحم��سر�ت  عمل  وور�ص  وموؤمتر�ت 

خمتلف �ملدن �لأمل�نية، �أنت �أي�ًس� ع�سو ن��سط 

�أك�دميية �ل�سب�ب �لأمل�نية - �لعربية  جًد� يف 

لن�  تذكر  هل   .)AGYA( و�لإن�س�ني�ت  للعلوم 

م�سوؤولي�تك ون�س�طك د�خل �لأك�دميية؟

للعلم�ء  �لأمل�نية  �لعربية  �لأك�دميية  تعزز 

�لب�حثني  بني  �لبحثي  �لتع�ون  �ل�سب�ب 

�لذين  �لتخ�س�س�ت  جميع  من  �لب�رزين 

�أي  �أو  �أمل�ني�  يف  بحثية  موؤ�س�سة  �إىل  ينتمون 

�ل�سر�ك�ت  لبن�ء  فر�س�  توفر  كم�  بلد عربي، 

ومتويل لدعم �مل�س�ريع �ملبتكرة لأع�س�ئه� يف 

جم�ل  يف  وكذلك  �لبحث  جم�لت  خمتلف 

�لعلوم و�لتعليم، ومنذ �لع�م 2013 مت �ختي�ر 

�أكرث من 50 ع�سو� من �لعلم�ء �لعرب و�لأمل�ن 

لالن�سم�م �إىل �لأك�دميية، حققو� من خالله� 

�ستة  �إط�ر  يف  م�سرتكة  مب�در�ت  م�س�ريع 

يف  �لتخ�س�س�ت  متعددة  عمل  جمموع�ت 

�مل�سرتك  �لرت�ث  و�لأمل�ين،  �لعربي  �لتعليم 

و�لبيئة،  و�ملي�ه  �لط�قة  �مل�سرتكة،  و�لتحدي�ت 

�ل�سحة و�ملجتمع، و�لري�دة. كنت من �لأع�س�ء 

يف  ع�سو�  وكنت  �لأك�دميية  يف  �ملوؤ�س�سني 

�للجنة �لتوجيهية له� وم�زلت ع�سو� يف عدد 

من جمموع�ت �لعمل ويف هذ� �لإط�ر �س�همت 

يف تنظيم موؤمتر�ت دولية عن “�لطع�م كموؤ�سر 

م�سيحي“  �إ�سالمي  كقدي�ص  و“بوذ�  ثق�يف“ 

و“و�س�ئل �لن�سر �ملتغري عرب �لت�ريخ“ و“�لرت�ث 
�مل�ء يف  �لعربي �لأمل�ين يف زجنب�ر“ و“مفهوم 

تنظيم  يف  �س�ركت  كم�  و�لعلوم“،  �لإن�س�ني�ت 

عربية  “در��س�ت  بعنو�ن  �سيفية  مدر�سة 

جديدة  لطريقة  مب�درة  وهو  متعددة“  بروؤى 

�لدر��س�ت  جم�ل  يف  و�لبحث  �لتدري�ص  يف 

�لعربية، و�س�ركت يف عدد كبري من �ملوؤمتر�ت 

و�لفع�لي�ت �لتي ق�مت به� �لأك�دميية.

بدور  تقوم  �لأك�دميية  ب�أن  كذلك  علمن� 

�لأك�دميي،  عمله�  ج�نب  �إىل  �جتم�عي 

وخ��سة يف م� يتعلق مبو�سوع �لالجئني. هل 

لك �أن تطلعن� ب�خت�س�ر على لك؟

تقوم �لأك�دميية مبجموعة كبرية من �مل�س�ريع 

لعل  �ملج�ل،  هذ�  �لعمل يف  وور�ص  و�لندو�ت 

�لع�مة  �ل�سي��سة  “تقرير  �إ�سد�ر  هو  �أهمه� 

و�لتع�ون  ب�لهجرة  �ملعني  �لدويل  للموؤمتر 

�لتعليم  جم�ل  يف  �لوطنية  للحدود  �لع�بر 

م�سروع  مثاًل  هن�ك  كم�  و�لبتك�ر“،  و�لبحث 

عربي-�أمل�ين  برن�مج  وهو  �أك�دميًي�“  “تبنى 
و�لب�حثني  �لالجئني  �لأك�دمييني  لتوجيه 

�ملبعدين.

م� هي �أعم�ل د. �أورفلي �لأك�دميية وم�س�ريعه 

�لأخرية و�مل�ستقبلية للع�م 2018؟

“�ل�سعرية  عن  مق�لة  موؤخر�  يل  �سدرت 

�ل�سوفية“ ومق�لة عن “هج�ء �ملدن �لعربية“. 

مق�م�ت  ت�ريخ  عن  كت�ب  على  ح�لي�  �أعمل 

�لهمذ�ين و�أعكف على حتقيق هذه �ملق�م�ت. 

و�ل�سو�مل  �لهو�مل  حتقيق  موؤخر�  �أنهيت 

حتقيق  على  و�أعمل  وم�سكويه  للتوحيدي 

كت�بني غري من�سورين للثع�لبي بعنو�ن “خ��ص 

كم�  �لبهية“،  و“�لأنو�ر  �لأمث�ل“  يف  �خل��ص 

للني�س�بوري.  �ملج�نني  عقالء  بتحقيق  بد�أت 

جملة  من  جديد  عدد  �إ�سد�ر  على  �أعمل 

�لأبح�ث و�أنظم موؤمتر� دولي� عن فن �لختي�ر 

�أو �لأنثولوجي� يف �لرت�ث �لعربي.

�إن م�سروع جملة ور�ديو هال �نطلق  وخت�ًم�، 

من مدينة مون�سرت يف �أمل�ني�. �أخربن� قليال عن 

عالقتك ب�ملدينة.

طبع�  كثري�.  و�أحبه�  مر�ر�  مون�سرت  زرت 

�لدر��س�ت �لعربية يف مون�سرت مزدهرة بف�سل 

جهود �لع�مل توم��ص ب�ور وفريق عمله. لدي 

�أ�سدق�ء كرث يف �ملدينة �أزورهم ب��ستمر�ر.

�سكًر� جزياًل 
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وت�ستند �سل�سلة »�ل�سدمة« على مبد�أ �لك�مري� 

�لجتم�عية  �لق�س�ي�  تتن�ول  ولكنه�  �خلفية، 

بني  �لتع�طف  لن�سر  حم�ولة  وتعد  �له�مة 

ويف  �لن�س�نية.  ب�لقيم  وتذكريهم  �لن��ص 

�حللق�ت �لتي مّت ت�سويره� مون�سرت، ك�ن من 

�ملهم دح�ص �ل�سور �لتي وزعته� �ل�سح�فة يف 

�لأ�سهر �لأخرية عن �لطريقة �لتي تع�مل به� 

�ملجتمع �مل�سيف �لأمل�ين مع �لق�دمني �جلدد. 

مون�سرت  من  �لن��ص  �أن  �حللق�ت  بينت  وقد 

على وجه �خل�سو�ص يرحبون ب�لالجئني و�أن 

�لتع�ي�ص بني �لثق�ف�ت �ملتنوعة ميكن �أن يكون 

منوذًج� ن�جًح�.

خالل  �حللق�ت  لت�سوير  �لتح�سري  مت  وقد 

مون�سرت  مدينة  مع  ب�لتع�ون  ��س�بيع  ب�سعة 

عمل  فريق  هن�ك  فك�ن  �ل�سرطة.  ود�ئرة 

وعدد  فنيني   7 و  م�سوًر�   14 من  �أكرث  من 

كلهم  �ملعنية،  �لف�علة  ل يح�سى من �جله�ت 

�إىل  وتو�فدو�  مه�جرة  وخلفي�ت  �أ�سول  من 

مون�سرت من مدن �أمل�نية خمتلفة.

للغ�ية  مر�سية  نت�ئج  �لربن�مج  لتجربة  ك�ن 

يف �ل�س�رع �لأمل�ين، وخ��سة ردود فعل بع�ص 

�لأج�نب  �سد  �لكر�هية  مظ�هر  جت�ه  �مل�رة 

مدع�ة  ب�أنه�  و�سفه�  ميكن  و�لتي  و�لالجئني 

�ملو�طنون  �أثبت  فقد  مون�سرت!  ملدينة  فخر 

يقدره�  قيمة  �ملدينة  يف  �لثق�يف  �لتعدد  �أن 

�أحد  �لتمييز �سد  ينبغي  �لأمل�ين ول  �ملجتمع 

ب�سبب خلفيته �لثق�فية. على �أن هذ� �لو�قع ل 

ينطبق فقط على مدينة مون�سرت، ففي جميع 

�أنح�ء �أمل�ني�، هن�ك �لعديد من �حل�لت �لتي 

و�مله�جرون  �لأمل�ن  حيث  ت�سوره�  ميكن  ل 

يت�س�ندون ويقفون جنًب� �إىل جنب، وك�ن هدف 

�حللق�ت ن�سر هذه �حلقيقة.

�إىل  فقط  ت�سل  مل  �لر�س�لة  هذه  �أّن  و�ملهم 

�لن��ص �لذين يعي�سون يف �لع�مل �لن�طق ب�للغة 

فيه�  ينت�سر  �لتي  �لبالد  كل  �إىل  بل  �لعربية، 

وهم  �ملتحدة  و�لولي�ت  �أوروب�  من  مه�جرون 

جمعية  وترى  �سي.  بي  �أم  لقن�ة  مت�بعون 

�أنه من �ملهم �ل�ستف�دة من �أفك�ر من  »�آف�ق« 

�لعن�سرية  �سد  مو�قف  لت�سجيل  �لقبيل  هذ� 

�ل�سوء  ت�سليط  نف�سه  �لوقت  ويف  و�لتمييز، 

�أمل�ني�.  يف  للحي�ة  �لإيج�بية  �جلو�نب  على 

حت�سى  ول  تعد  ل  طرق  هن�ك  �خلت�م  ويف 

مون�سرت،  �ل�سلمي يف  �لتع�ي�ص  للم�س�همة يف 

�أن  علين�  ع�م،  ب�سكل  �أمل�ني�  يف  �أي�س�  ولكن 

ن�سلكه� مًع�.

beteiligt, die alle einen Migrations-
hintergrund besitzen und aus ver-
schiedenen deutschen Städten zu-
sammengekommen sind.

Die Ergebnisse der Aufnahmen wa-
ren äußerst zufriedenstellend – ins-
besondere die Reaktion einiger Pas-
santen auf fremdenfeindliche Aussa-
gen gegenüber Geflüchteten kann 
als Werbung für die Stadt Münster 
bezeichnet werden! Sie machen 
deutlich, dass die Interkulturalität in 
der Stadt von der deutschen Bevöl-
kerung geschätzt wird und niemand 
aufgrund seiner kulturellen Herkunft 
diskriminiert werden sollte. Dies gilt 
jedoch nicht nur für die Stadt Müns-
ter. Deutschlandweit gibt es tagtäg-
lich unvorstellbar viele Situationen, 
in denen Deutsche und MigrantInnen 
gegenseitig füreinander eintreten. 
Unser Ziel war es, dies mithilfe des 
vorgestellten Projektes in die Öffent-
lichkeit zu tragen. 

Diese Botschaft hat jedoch nicht nur 
Menschen erreicht, die in dem ara-
bischsprachigen Raum leben. Auch 
Migranten aus Europa, den USA und 
Kanada zählen zu den Zuschauern 
des Senders MBC. AFAQ e.V. hält 
es für wichtig, mit Aktionen wie die-
ser ein Zeichen gegen Rassismus 
und Diskriminierung zu setzen und 
gleichzeitig die positiven Seiten ei-
nes Lebens in Deutschland hervor-
zuheben. 
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AFAQ e.V. hat zwei Folgen 
der internationalen TV-Sen-
dung „Schock“ gedreht, die 
im Juni 2017 ausgestrahlt 
wurden und für sehr viele po-
sitive Reaktionen sorgten. 
Die beiden Folgen wurden über 
verschiedene Kanäle wie Face-
book, Youtube und TV verbrei-
tet. Allein bei der TV-Übertra-
gung wurden, wie so häufig 
bei MBC-Sendungen dieser 
Art, mehrere hundert Millionen 
ZuschauerInnen erreicht. Die 
MBC Group ist bekannt dafür 
auf verschiedenen Ebenen zu 
agieren und ZuschauerInnen 
auf allen Kontinenten zu besit-
zen.

Die Serie „Schock“ basiert auf dem 
Prinzip der versteckten Kamera, 
spricht jedoch gleichzeitig auch wich-
tige gesellschaftliche Themen an. Im 
Falle der Münster-Folgen war es uns 
ein Anliegen, mit den Bildern aufzu-

räumen, die von der Presse in den 
letzten Monaten bezüglich des Um-
gangs der deutschen Aufnahmege-
sellschaft mit den Neuankömmlingen 
verbreitet wurden. Wir wollten zei-
gen, dass insbesondere die Müns-
teraner Bevölkerung die Geflüchte-
ten herzlich willkommen heißt und 
dass das bunte Zusammenleben gut 
funktionieren kann.

Es waren insgesamt 14 Kamera-
leute, Techniker und Schauspieler 

حلقتني  »�آف�ق«  جمعية  �أخرجت 

�لربن�مج  من  ب�أمل�ني�  خ��ستني 

�لذي  »�ل�سدمة«  �لدويل  �لتلفزيوين 

له  وك�نت   ،2017 رم�س�ن  يف  بث 

�لكثري من �لأ�سد�ء �ليج�بية يف �أمل�ني� 

و�لبالد �لعربية.

قنو�ت  طريق  عن  �حللقتني  ن�سر  ومت 

خمتلفة مثل �لفي�سبوك، و�ليوتيوب �إىل 

�لتلفزيون  عر�سه� عرب حمطة  ج�نب 

�أم بي �سي، فو�سلت �إىل مئ�ت �ملاليني 

من �مل�س�هدين.

Der Schock: 
Deutsche und MigrantInnen in 
Münster treten gegenseitig für-
einander ein

�ل�سدمة
إيج�بية يف مون�سرت 
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فاطمة موسى

إرتريا
عروس التعايش يف إفريقيا

�أخرى،  بالد  يف  فروعه�  وتنمو  جذوره�  من  �لأ�سج�ر  تُقتَلَع  عندم� 

تظل ترى عالمًة له� يف مك�ن ميالده�. هكذ� هي رحلتي يف �لغربة. 

فب�سبب  جو�نحي.  بني  »�إرتري�«  �لقريب  �لبعيد  �لوطن  ذلك  �أحمل 

�لق�سري يف  ك�ن خروجي  �لإثيوبية  �لإرترية  ق�س�وة ط�حونة �حلرب 

�أعو�م طفولتي �لأوىل، مر�حل �حلنني �لطويلة �لتي يعود جزء كبري 

�لوطن. و كذلك، كمعظم  �لن�ب�سة بع�سق  �أمي  يف ت�سكيله� حلك�ي�ت 

�لبيوت �لرترية، ك�ن هن�ك �نت�س�ب جلزء كبري من �أ�سرة و�لدي يف 

مع�رك �لن�س�ل و�لتحرير ب�لد�خل، ب�حلر�ك لحت�د �لن�س�ء و�لطلبة 

�لإرتريني يف خ�رج �إرتري�. بلغت �حلرب ثالثني ع�ًم� و م�ز�لت �آث�ره� 

يف وجد�ن �ل�سعب لكرب �لت�سحي�ت وب�س�لة �لثورة �لإرترية �لع�رمة، 

و�لتي ج�ءت نتيجًة للمم�ر�س�ت �لقهرية يف �أو�ن �لحت�د �لفيدر�يل مع 

�إثيوبي� يف عهد �لمرب�طور هيلي �سيال�سي و قد �نتهت ع�م 1992م، 

و�عرتف �لع�مل ب�ل�ستقالل لإرتري� ع�م 1993م. 

Fatma Moussa

ERITREA:
Reise in der Geschichte und 
Kultur
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�ملوقع و�لت�ريخ

ج�رة �لبحر، هكذ� يعرف �لكثريون �إرتري� ومن 

وجزره�  �إرتري�  ت�ستمد  �لأحمر  �لبحر  هذ� 

على  �ملهم  �ل�سرت�تيجي  موقعه�  �لعديدة 

�لق�ر�ت،  �لو�سل بني  ب�ب �ملندب لتعد حلقة 

خ�سو�ًس� بعد �سق قن�ة �ل�سوي�ص ع�م 1896م. 

و�جليو�سي��سي  �ل�سرت�تيجي  �ملوقع  هذ� 

�لع�ملية  �ل�ستعم�رية  للقوى  مطمًع�  جعله� 

حلمالت  �إرتري�  تعر�ست  و�لإقليمية. 

�لعثم�ين  �لوجود  وع��سرت  �لربتغ�ليني 

حتى  �مل�سري  للخديوي  �إد�رته�  �سلَّم  �لذي 

�لحتالل  ب�سط  ذلك،  بعد  من  1890م.  ع�م 

�لإيط�يل وجوده بعد ت�سييق �خلن�ق و�حتك�ره 

�لد�خلية،  للمق�ومة  �لوطنية  �حلرك�ت  لكل 

نقل  مت  حيث  �لعن�سري  �لف�سل  نظ�م  ف�تَّبع 

�لع��سمة من م�سوع �لبحرية �ل�سديدة �حلر�رة 

ب�ل�سيف �إىل �أ�سمر� �جلبلية �ملعتدلة �لطق�ص 

وهكذ� ر�سمت �حلدود �حل�لية لإرتري�، حيث 

ك�ن طموح �لإيط�ليني هو جْعل �أ�سمر� مركز� 

�إىل  �متدت  �لتي  �لإيط�لية  لالإمرب�طورية 

بعد  �إفريقي�.  �سرق  يف  �لإيط�يل  �ل�سوم�ل 

�حلرب  يف  1941م  ع�م  �لإيط�ليني  هزمية 

�لتح�لف  قو�ت  يد  على  �لث�نية  �لع�ملية 

بريط�نيًة.  حمميًة  �إرتري�  �أ�سبحت  �لدويل، 

�أ�س�ص  �إرتري� على  تق�سيم  �لربيط�نيون  ح�ول 

�مل�سلم  �لق�سم  �سم  ف�أر�دو�  وقبلية  دينية 

لل�سود�ن و�مل�سيحي لإثيوبي� على غر�ر تق�سيم 

قوبل  �لتق�سيم  هذ�  لكنَّ  �لربيط�نية.  �لهند 

�لإرتري  �ل�سعب  ف�س�ئل  معظم  من  ب�لرف�ص 

منذ  �لبع�ص  بع�سه  مع  �لتع�ي�ص  يجيد  �لذي 

قدم �لزم�ن ويطمح بت�أ�سي�ص دولته و�ملح�فظة 

ق�مت  1952م  ع�م  يف  �أر�سه.  وحدة  على 

بريط�ني� بدعٍم من �لأمم �ملتحدة ب�سم �إرتري� 

لإر�س�ء  فيدر�يل  �حت�د  حتت  �إثيوبي�  �إىل 

غري  هيال�سيال�سي،  �لإمرب�طور  حليفه� 

لالإ�ستقالل  �لإرتري  �ل�سعب  بتطلع�ت  مب�لني 

و�حلرية. من �ملن��سلني �لإرتريني �لب�رزين يف 

تلك �ملرحلة �ل�سيخ �إبر�هيم �سلط�ن و�ل�سهيد 

ج�هَدين  ح�ول  �للذ�ن  كبري�ي  �لق�در  عبد 

بعد  بد� جلًي�  و�لذي  لهذ� �ملخطط  �لت�سدي 

�أن ق�مت �إثيوبي� بحل �لحت�د و�عترُبت �إرتري� 

جزًء� من �مرب�طوريته�.

�لثق�فة

ي�س�ألني  عندم�  حني  كل  يف  �إرتري�  تطل 

�سد�قة  به  تربطني  من  وكل  �جلري�ن  عنه� 

ب�ملهجر  �لإرتريني  لق�ء�ت  ويف  معرفة.  �أو 

حت�سر �إرتري� ب��ستمر�ر يف م�سروب �لإرتريني 

�لفنج�ن و�حلك�ي�ت.  �لقهوة، رفيقة  �ملف�سل: 

بر�ئحة  �لعبقة  �لقهوة  حت�سري  طريقة  وتعد 

�لإرترية  �لع�د�ت  �أكرث  من  �مليقظة  �لنب 

�أينم�  �لإرتريون  �ملتو�رثة و�لتي يحمله� معهم 

م�س�حًب�  �لنب  عبق  يفوح  �لقدم  فمنذ  ك�نو�. 

ب�أ�سو�ق  تتغنى  �لتي  و�لأ�سع�ر  �لرب�بة  �أحل�ن 

�جلوى وببطولت �لفر�س�ن و قو�فل �ل�سهد�ء 

لغ�ت  �لإرتري  لل�سعب  �لن�س�ل.  �سهيد�ت  و 

ت�سعة متنوعة للقب�ئل �لتي ت�سكل مزيج هذ� 

هم�  ب�لبالد  �لر�سميت�ن  و�للغت�ن  �ل�سعب، 

كذلك  �إرتري�  وتتمتع  و�لعربية.  �لتجرنية 

بت�ريخ عريق ذ�خر ب�لفلكلور �ل�سعبي و�لآث�ر 

طفولتي  يف  �أمي  �سوت  �أجد  و�حلك�ي�ت. 

وهي ت�سرد لن� جم�ل �لطبيعة و�سموخ �جلب�ل 

و�مل�جنو.  �لتني  ثم�ر  وخ��سة  �لف�كهة،  ولذة 

�ل�سدف  عن  لن�  تروى  وهي  ق�س�سه�  �أتذكر 

على طول �س�طئ مدينة م�سوع و�لذي ك�نت 

جتمعه لتزين به �أو�ين �لفخ�ر، حيث �ل�س�حل 

�لرملي �لطويل على �لبحر �لأحمر ميتد لألف 

كليومرت ب�لإ�س�فة للجزر �خلالبة �لتي تتن�ثر 

�لبحر  ومن  �لر�ئقة.  �سفح�ته  على  ك�لدر 

فتحت على �إرتري� منذ �لقدم �ملالحة �لبحرية 

و�لتج�رية، وقد ر�ست �سفن �لفر�عنة �لقدم�ء 

حمملة  وهي  حت�س�سبوت  �مللكة  عهد  يف 

حمملة  لتعود  �لربدي  و�أور�ق  ب�ملح��سيل 

�لإغريق  كذلك  و�لذهب.  و�لع�ج  ب�لبخور 

عدلوي�ص  مين�ء  على  �لتج�رة  تب�دل  م�ر�سو� 

ولتنوع  موجودة.  �آث�ره  تز�ل  م�  �لذي  �لعتيق 

على  �حل�س�ر�ت  تنوع  يعود  �إرتري�  يف  �لآث�ر 

مر �حلقب �لزمنية. �إرتري� ك�ملثلث يف �لقرن 
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�لإفريقي يحده� من �ل�سم�ل �لغربي �ل�سود�ن 

�ل�سرقي  �جلنوب  ومن  �إثيوبي�  �جلنوب  ومن 

�لهجر�ت  بو�بة  ك�نت  �سو�حله�  جيبوتي. 

لإفريقي�  �لعربية  �جلزيرة  �سبه  من  �لقدمية 

بعد �سقوط �سد م�أرب. دخلت �إليه� �لدي�ن�ت 

�مل�سيحية  دخلت  حيث  مبكًر�  �ل�سم�وية 

بد�ية  مع  �سوري  م�سيحي  ِق�ص  طريق  عن 

ع�م  �لإ�سالمية  �لدي�نة  وج�ءت  �نت�س�ره�، 

614م �إب�ن هجرة �ل�سح�بة �لأو�ئل يف طريق 

هجرتهم �لأوىل �إىل �لنج��سي هرب� من فتك 

لالإ�سالم  م�سجد  �أول  بن�ء  مت  قد  قري�ص.و  

�لإحتف�لت  م�س�ركة  م�سوع.  �س�حل  على 

و�لأعي�د �لدينية من��سب�ت قومية تعني �لكثري 

لغ�ليية �ل�سعب �لإرتري. 

�مل�سهد �لثق�يف �لإرتري متنوع وقد ت�سكل منذ 

و�ملالحم  �لق�س�ئد  تع�بري  عرب  �لت�ريخ  قدم 

�لت�سعة،  �للغ�ت  مبختلف  �ل�سفوية  �ل�سعرية 

و�لعفر  و�لبلني  �ل�س�هو  قومي�ت  قب�ئل  كلغة 

به�  فيتغني  و�لن�ر�،  و�لكون�م�  و�لتجري 

�ل�سعب وهى ت�س�حب �أحل�ن �لرب�بة و�لطبل 

وحتكي ق�س�ص �لكف�ح و�لبطولة و�حلنني. �أم� 

دو�وين �ل�سعر �ملدون و�حلر�ك �لأدبي �لثق�يف 

لل�سعب �لإرتري فى �مل�سهد �لعربي، فقد بدء 

�أي�م �لن�س�ل �لطويل �سد �لإحتالل �لإثيوبي. 

�ستيني�ت  يف  �لإرترية  �لثورة  فرتة  فخالل 

ك�ل�س�عر  و�أدب�ء  �سعر�ء  ظهر  �مل��سي  �لقرن 

لقب  �لذي  كجر�ي  عثم�ن  حممد  �ملرحوم 

موؤ�س�سي  من  يعد  و�لذي  �لقطرين،  ب�س�عر 

مد�فًع�  و�سوًت�  �ل�سود�ن  يف  �حلديث  �ل�سعر 

�لإ�ستقالل  فى  �لإرتري  �ل�سعب  حق  عن 

�لذى  �سعد  �أحمد  �ل�س�عر  وكذلك  و�حلرية. 

ظهر له �أول ديو�ن مطبوع فى �ل�سبعيني�ت. �أم� 

�ملن��سل  بيد  فك�نت  رو�ية عربية خطت  �أول 

ق�سة  بعنو�ن  �هلل  رحمه  ن�ود  �سعيد  حممد 

�ل�سوء  ت�سلط  وك�نت  �ل�ست�ء«،  »رحلة  �س�لح 

كذلك  �إرتري�.  فى  �لأربعيني�ت  فرتة  على 

�أنتجت �لهجرة �لإجب�رية ب�سبب �حلرب جياًل 

وعن  و�لغربة  �ملع�ن�ة  هذه  عن  �ل�سعر  ينظم 

�لأ�سو�ق للوطن ك�ل�س�عرة �لإرترية �جليبوتية 

»تيت�نيك�ت  ورو�ية  �لعلوي.  �سريفة  �ملرحومة 

و�لتغريبة  �ملنفي  �ي�ًس� لأدب  تن�سم  �إِفريقية« 

بكر  �أبو  �ملخ�سرم  للرو�ئي  وهى  �لكربى، 

ح�مد كه�ل وترجمت حديًث� للغتني �لإجنليزية 

مع  جديدة  �أف�ًق�  �لرو�ية  و�سكلت  و�لرتكية. 

ظهور جيل رو�ئي جديد منهم �لأ�ست�ذ حّجي 

ج�بر و�لأ�ست�ذ ح�مد �لن�ظر، �لذين كتبو� عن 

�لال�سلم  و  �لالحرب  و�لوطن و ح�لة  �حلنني 

�أدبية  عربية  بجو�ئز  ف�زو�  وقد  �إثيوبي�  مع 

تقديرية �س�عدت فى �إي�س�ل �حلرف �لعربي 

يف  �جلم�لية  �لقيم  �لعربي.  للق�رئ  �لإرتري 

�لكف�ح  ق�سة  رغم  �لعربي  �لإرتري  �لأدب 

ول  �للغة  بهية  و�لن�سو�ص  موجودة،  �لطويل 

�ل�سردية  و�لو�قعية  �لروم�ن�سية  من  تخلو 

ولو�عج �لأ�سو�ق و�حلنني.
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نظمت ��ست�س�رية �لأج�نب يف مون�سرت لل�سنة �لث�نية على �لتو�يل �حتف�لية �ل�سالم وقد ح�سره� م� 

يق�رب 300 �سخ�ص. و�أحي� هذه �لأم�سية �ملميزة هذه �ل�سنة فرقة مو�سيقية من �ير�ن وفرقة ر�ق�سة 

من كوري� �جلنوبية وفرقة ت�ميلية. وهذه �لحتف�لية هي فر�سة لتالقي �لثق�ف�ت وخ��سة �أن مدينة 

مون�سرت حتتوي �أكرث من 150 ثق�فة خمتلفة.

 احتفالية السام من تنظيم استشارية األجانب

Das 2. Internationale Friedenfest des 
Integrationsrates der Stadt Münster:
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Adventszeit

موسم عيد املياد
تقاليد تتميز بها أملانيا

يُعد مو�سم عيد �مليالد Adventszeit من مو��سم �لأعي�د �له�مة يف 

�أمل�ني� و�لتي تختلف يف توقيته� عن �أعي�د �مليالد لدى �لكن�ئ�ص �ل�سرقية 

و�لعربية.

�أ�سل  ويعود  �مليالد،  عيد  يوم  قبل  �أ�س�بيع  لأربعة  ميتد  �ملو�سم  هذ� 

�لت�سمية �لأمل�نية �إىل �لكلمة �لالتينية »�أدفنتو�ص« ومعن�ه� »�لو�سول« 

�إ�س�رة �إىل قدوم عيد �مليالد، وبح�سب ترجيح�ت بع�ص �مل�س�در ف�إن 

بد�ي�ت �لحتف�ل مبو�سم �لإعد�د لعيد �مليالد ترجع �إىل �لقرن �خل�م�ص 

�أنه�  �أخرى ترّجح  �مليالدي يف منطقة ر�فين� �لإيط�لية، وثمة م�س�در 

بد�أت يف �إ�سب�ني� و�سم�ل فرن�س� و�أنه� تعود �إىل نه�ي�ت �لقرن �لر�بع 

فقط  �أ�س�بيع  ثالثة  ملدة  �لحتف�ل  على  يُقت�سر  هن�ك  لكن  �مليالدي، 

م�سحوبة بطقو�ص �ل�سي�م و�لتبتل. 
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يبد�أ �لع�م �لكن�سي مع �لأحد �لأول من جمموع 

ويكون  �مليالد،  عيد  ت�سبق  �آح�د  �أي�م  �أربعة 

نه�ية  عطلة  يف  �لأحد  يوم  هو  �لأول  �لأحد 

�لأ�سبوع �لتي تلي يوم �ل�س�د�ص و�لع�سرين من 

�سنة  من  �ملو�سم  هذ�  طول  ويتغري  نوفمرب، 

�لكن�ئ�ص  ت�ستعد  �ملو�سم  وخالل  �أخرى،  �إىل 

لعيد �مليالد، فتُكر�ص �أي�م �لأحد يف �لكني�سة 

للكر�زة و�لوعظ يف مو�سوع�ت دينية خمتلفة، 

�إىل ج�نب تالوة �لرت�تيل و�لرت�نيم �لتي تب�سر 

بقدوم ي�سوع �مل�سيح. 

�ملو�سم  هذ�  يف  به�  �ملعمول  �لتق�ليد  ومن 

�مليالد عيد  �إكليل  حول  �لأ�سرة  تتجمع  �أن 

�سكله  يرمز  �لذي     Adventskranz
�لبع�ص  ويرى  �ملوؤمنني،  �إىل مت��سك  �لد�ئري 

�لع�مل  �أي  �لأر�سية،  �لكرة  ميثل  �لإكليل  �أن 

�لذي ينتظر �خلال�ص. 

و�لجتم�ع حول �إكليل �لقدوم هو عرف حديث 

�لإجنيلي  �لدين  ورجل  �ملربي  د�سنه  ن�سبًي� 

في�سرن حو�يل ع�م 1838،  يوه�ن ه�يرني�ص 

فرتة  يوم خالل  كل  �سمعة  ي�سيء  ك�ن  حيث 

مو�سم عيد �مليالد من ذلك �لع�م وي�سعه� يف 

�إكليل من �لزهور لرتمز �إىل �لنور �لذي ي�سيء 

�أ�س�ءه�  �لتي  �ل�سموع  عدد  ف�أ�سبح  �لع�مل، 

�لتقليد  يقوم  و�ليوم  �سمعة،   24 في�سرن 

�أحد،  يوم  كل  �لإكليل  �سمعة يف  �إ�س�فة  على 

ف�نخف�ص عدد �ل�سموع �إىل �أربع فقط.

ثمة تقليد �آخر من تق�ليد مو�سم عيد �مليالد 

�ملجدول  �لتقومي  �أو  �لروزن�مة  لوحة  وهو 

للمرة  ظهر  �لذي   Adventskalendar
�لتق�ليد  من  �ليوم  وهو   ،1902 ع�م  �لأوىل 

�ملحببة لدى �لأطف�ل �لذين يرتقبون �لحتف�ل 

على  �لروزن�مة  لوحة  فكرة  وتعتمد  ب�ملو�سم، 

فتح ب�ب ورقي �سغري يف غالف �للوحة تختبئ 

�تخذت  وقد  �ل�سوكولته،  من  قطعة  خلفه 

لوحة �لروزن�مة �أ�سك�لً متعددة مبتكرة مبرور 

�لوقت.

�أ�سو�ق عيد �مليالد

�أ�سبح  �مليالدي  �لث�لث ع�سر  �لقرن  بدًء� من 

لعيد �مليالد �أ�سو�ق يجتمع فيه� �لن��ص وك�نت 

�مليالد  عيد  لأ�سو�ق  مم�ثلة  �لأ�سو�ق  تلك 

ع�سر  �ل�س�بع  �لقرن  ويف  �ليوم،  نعرفه�  �لتي 

�مليالدي ك�ن من �ملعت�د �ل�سم�ح للحرفيني - 

مثل ن�س�جي �ل�سالل و�س�نعي �للعب و�حللوى 

قبل  �لأ�سو�ق  ومع�ر�ص يف  �أك�س�ك  ب�إق�مة   -

�لأ�سل  ويف  مب��سرة،  �لحتف�ل  مو�سم  قدوم 

ك�نت �لكن�ئ�ص ت�أمل يف جذب �لزو�ر من خالل 

دور  من  قريًب�  �لأ�سو�ق  تلك  ب�إق�مة  �ل�سم�ح 

�لعب�دة. 

وع�دة م� يتم بن�ء �أ�سو�ق عيد �مليالد يف رح�ب 

و�لقالع  �لكن�ئ�ص  مثل  �لت�ريخية،  �ملو�قع 

ب�ملدينة،  �لت�ريخية  �لأحي�ء  يف  �أو  �لقدمية، 

�أ�سو�ق عيد �مليالد  �لعديد من  وقد ح�فظت 

هذ�،  يومن�  حتى  �لتقليدي  مفهومه�  على 

�لأ�سو�ق  �سعبية  من  �أكرب  ب�سعبية  تتمتع  لذ� 

�حلديثة، وتعد مدينة دري�سدن وكذلك مدينة 

�لعريقة  �لتق�ليد  ذ�ت  �ملدن  من  نورمربغ 

تتوفر  �لتي  �مليالد  عيد  ب�أ�سو�ق  يتعلق  فيم� 

�لتقليدية  �حلرف  من  �لكثري  منتج�ت  فيه� 

وغريه�  �لكبرية  �مليالد  عيد  �أ�سج�ر  بج�نب 

�أ�سو�ق  �لن��ص  ويق�سد  �لرت�ثية،  �ملظ�هر  من 

�أو للت�س�مر وتن�ول  عيد �مليالد ل�سر�ء �لزينة 

و�ل�سوكولته   Glühwein �لغلوو�ين  �سر�ب 

و�حللوى  �مل�سروب�ت  من  وغريه�  �ل�س�خنة 

�خل��سة ب�لأعي�د.

Advent: مو�سم �ل�ستعد�د لقدوم عيد �مليالد

Adventkranz: إكليل �لقدوم�

Adventskalendar: تقومي قدوم عيد �مليالد
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تكرمي االبداع العراقي للسنة الثانية على التوالي

حفل إبداع عراقي

�لعر�قية  �جل�لية  �أبن�ء  من  �لر�سيد  �أحف�د  من  �ملئ�ت  توجه  كولن  �إىل 

للم�س�ركة يف حفل »�إبد�ع عر�قي« يف ن�سخته �لث�نية. وقد �أبدع منظمو 

�حلفل، وهم مركز �بد�ع، يف �ختي�ر �ملك�ن و�لزم�ن، فمدينة كولن �لتي ل 

تن�م تعترب ع��سمة مق�طعة �سم�ل �لر�ين �لثق�فية، �أم� �لزم�ن فهو ث�لث 

�أي�م عيد �لأ�سحى وهو �أف�سل من��سبة للق�ء �لأحبة و�لأ�سدق�ء. 

�س�لة ممتلئة بجم�هري ح�سرو� من �لعديد من �ملدن �لأمل�نية ل لي�س�هدو� 

حفاًل فقط، �إمن� لي�س�ركو� يف �سن�عة منرب لعر�ص ودعم ط�ق�ت ومو�هب 

م�س�ريعهم  على  كثب  وللتعرف عن  ملبدعني عر�قيني،  و�جن�ز�ت  و�أفك�ر 

�لأحمدي.  فر��ص  �ملهند�ص  �لحتف�ل  ق�ل منظم  كم�  �لعلمية  وم�سريتهم 

�ل�سنة مبدعون يف  �أن يكون هن�ك يف هذه  �أحب  �أنه  و�أ�س�ف �لأحمدي 

جو�نب كثرية يف علوم �لفلك وعلوم �لطب مميزون جًد� لي�ص على م�ستوى 

�لعر�ق و�أمل�ني� فقط �إمن� على �مل�ستوى �لع�ملي.

Ibdaa-Veranstaltung:
Zusammenkommen von kreativen Fachkräften und 
WissenschaftlerInnen der irakischen Community in 
Deutschland 
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، وقد  ك�نت متعددة وغنية  فقر�ت �لحتف�ل 

بح�سور  و�ملفكرين  ب�لعلم�ء  �لرتحيب  مت 

�لحتف�ل،  �س�رك يف  �لذي  �لعر�قي  �لقن�سل 

و�إن غ�ب دعم �حلكومة للفع�لية. علم�ء فلك 

و�أطب�ء ومهند�سون �إ�س�فة �ىل كت�ب تو�جدو� 

يف كل �أطي�فهم بعيًد� عم� يفرقهم ليجتمعو� 

حتت ��سم و�حد: �لعر�ق. 

من جهته� ق�لت �لإعالمية �سن�ء �حلمد�ين �أن  

�أجمل �سيئ ر�أته يف �حلفل هو »�جلمعة« و�أن 

ترى نف�سه� بني ن��سه� وبني  �أهله� �لعر�قيني. 

و�سددت على �أن �جل�لية يف �أمل�ني� بح�جة �إىل 

حفالت كهذ� �حلفل �لإبد�عي »لنتعرف على 

و�أي�ًس�  منهم،  �لبع�ص  �إبد�ع�ت  وعلى  بع�سن� 

لال�ستف�دة من بع�سن� �لبع�ص. ف�أرى يف هذه 

�ملك�ن  لهذ�  ي�أتي  فر�سة لكل �سخ�ص عر�قي 

وي�أخذ �لف�دة.«

مل يكن هذ� �حلفل فقط للتكرمي بل ف�سحة 

�لتي  �لفنية  �للوح�ت  �أجمل  مل�س�هدة  �أي�ًس� 

ع�دت  فنية  وحتف  عر�قيون  فن�نون  ر�سمه� 

ت�ريخ عريق ك�ن فيه  �إىل  بذ�كرة �حل��سرين 

�ل�سف�فري  ك�سوق  و�أ�سو�ق  �أثري  موقع   1300

نكهة  فيه�  �ل�س�ي  لكوب  وك�ن  و�ل�سورج�، 

ب�لن�سبة  �لع�مل  من  بقعة  �أي  يف  له�  مثيل  ل 

للعر�قيني.

�أم� �لفن�نة زهر�ء ح�سون فق�لت لهال: »�لآن 

�لقي�سي  مي  �لفن�نة  لوحة  �أم�م  نقف  نحن 

ب�سورة  �لعر�قي  �لفن  لوح�ته�  يف  نرى  �لتي 

�ملعر�ص  يف  وجند  جميلة.  جًد�  ت�سكيلية 

بت�ريخ  يذكرن�  م�  ق��سم  �لأ�ست�ذ  لوح�ت  من 

�لعر�قية  �لعر�قية و�ل�سور  و�لثق�ف�ت  �لعر�ق 

�ل�سرد  من  نوع  يف  �لعر�قية  و�حل�س�رة 

�حلديث.«

�لحتف�ل ك�ن حتدي ب�لن�سبة ملنظمي �لحتف�ل 

وهي  و�لتكرمي  �لخت�س��س�ت  تو�سيع  جلهة 

ب�أن  �أمل  ثمة  ولكن  �ل�سهلة،  ب�لأمور  لي�ست 

ب�أخرى جم�عية  �لفردية  تتوجه هذه �جلهود 

�ملبدعني  ت�سجع وتتيح لأكرب عدد ممكن من 

وجديد  مميز  هو  م�  كل  تقدمي  و�ملفكرين 

ويدعو للفخر بهذه �لأعم�ل.

وعلق دلري �س�بر رئي�ص جمعية �آف�ق �لذي ك�ن 

ولي�ص  جًد�  جميلة  »�لأجو�ء  ح��سًر�:  �أي�ًس� 

من  �لكبري  �لعدد  هذ�  يجمع  �أن  �ل�سهل  من 

حفل  ينظم  و�أن  و�حد  �سقف  �ملبدعني حتت 

من  لكل  قلبي  كل  من  وحتية  �ل�سكل،  بهذ� 

�إجن�ح هذ� �حلفل �سو�ء من ك�نو�  �س�هم يف 

خلف �لكو�لي�ص �أو من نظم �أو قدم ��ست�س�رة 

�و من ح�سر.«

�ن  �إل  �لر�سيد  �أحف�د  �أبى  �لع�دة  هي  وكم� 

يف  �ملتمثل  �ملميز  بط�بعهم  �ملك�ن  ي�سبغو� 

�لغن�ء �لعر�قي �لأ�سيل ومو�سيقى لفرقة ر�ئعة 

�أبدعت يف و�سالته� �ملو�سيقية، ليختتم �حلفل 

يف �لنه�ية �لفن�ن �لعر�قي ح�سن �لر�س�م �لذي 

»�جلوبي«  نغمة  �أ�سد�ء  على  �جلمهور  �ألهب 

�لعر�قية �مل�سهورة.
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�أعم�ل �لفن�ن ح�س�م عتلم

األسطورة وخبايا احلنن يف الفن

وتوقظ  �لوجد�ن  حترك  �لتي  �لعميقة  �لإن�س�نية  �مل�س�عر  من  �حلنني 

�لذكري�ت  و�لأ�سو�ق.

 قد تكون ح�لة �حلنني �لد�ئمة لدى �لفن�ن �مل�سري �لت�سكيلي ح�س�م عتلم 

لبلدة ميالده �لعتيقة يف ريف دلت� �لنيل، كفر خ�سر بطنط�، رفيقه يف 

�لت�سكيل و�لنحت و�لتعبري، ففي طفولته ك�نت حك�ي�ت �جلدة �لعج�ئبية 

�مللهمة ت�سكل وعيه وكذلك �لطبيعة �لريفية ور�ئحة �لطني.

�لكبري  �لأ�سرة  بيت  يف  �مل�ء  وجر�ر  �جلدر�ن  و�ألو�ن  �لط�زج  و�لرغيف 

بقيت كله� متجذرة يف �أعم�قه، تعد منطقة �لدلت� �لنيلية منبع �أ�سطورة 

�إيزي�ص و�أوزيري�ص ومهد �حل�س�رة �لفرعونية. 

تقرير: ف�طمة مو�سى

Hosam Atlam:
Die Kunst der Nostalgie
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�لفن�ن ح�س�م عتلم من مو�ليد 1963م بطنط� 

وخريج كلية �لفنون �جلميلة ب�لأ�سكندرية وقد 

ج�معة  من  وتخرج  �أمل�ني�،  يف  �لدر��سة  ت�بع 

ع�د  وثم  و�لرتميم  �لفن  جم�ل  يف  كولوني� 

بعده� �إىل �لإ�سكندرية وح�سل على �لدكتور�ه 

يف علوم �لرتبية و�لفن من ج�معته�. 

فنية  مع�ر�ص  يف  عتلم  ح�س�م  �لفن�ن  �س�رك 

وله  وع�ملية،  �أمل�نية  م�سرية،  مدن  يف  عديدة 

حيث  كولوني�  مبدينة  د�ئم  معر�ص  كذلك 

�لتي  و�لألغ�ز  ب�لرموز  عبقة  �لفنية  �للوح�ت 

�لذهن  وتثري  �لر�ئي  لدى  �لوعي  تخ�طب 

و�خلي�ل و ك�أنه� تخبئ �سًر� وجودًي� �أو حك�ية 

تكوين .

هكذ� يح�ول وعي �لن�ظر وحد�سه تتبع خيوط 

�أبع�د  �للوحة و�إيج�د �لأجوبة بني  �حلك�ية يف 

ك�حلروف  ب�لرموز  ذ�خٌر  هو  �لذي  �لعمل 

و�حلجب  �لعربية  �لأ�سع�ر  �أو  �لهريوغلوفية 

و�لأحجي�ت ليجد نف�سه �أم�م لغة كونية مذهلة 

�لت�ريخ و�س�ربة يف �حلد�ثة، جتعل  غ�ئرة يف 

يف  ومهمة  ملهمة  عتلم  ح�س�م  �لفن�ن  جتربة 

�لفن �لت�سكيلي �ملع��سر. 

 �أعم�ل �لفن�ن ح�س�م عتلم وخربته يف �لرتميم 

�لفن�ن  فيه  يعتمد  فريد  ط�بع  له�  و�لنحت 

على �ملزج بني �خل�م�ت يف �لعمل �لفني حيث 

و�لألو�ن  و�لأخ�س�ب  ك�لقم��ص  مو�ًد�  ي�ستخدم 

وكت�ب�ت  بحروف  ويربطه�  و�لق�ص،  و�لعجني 

مثرية  غ�م�سة  جت�سيدية  لوح�ت  تنتج  ورموز 

للخي�ل جتعل �مل�س�هد يغو�ص يف عو�مل م�سر 

وهكذ�  �لب�سرية،  �لروح  وخب�ي�  �لأ�سطورية 

�مل�سري  �لريف  دلت�  من  �لن�بع  �لفن  يظل 

تي�ر  ب�أي  �لت�أثر  يرف�ص  و  �لوجد�ن  يخ�طب 

زمني �أو مك�ين.
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غرفة �سالة الأتباع الديانات املختلفة

يف حم�ولة لتقريب �لثق�ف�ت �لدينية مت �فتت�ح غرفة �سغرية لل�سالة جلميع �لأدي�ن، حيث حتتوي هذه �لغرفة على �لرموز �لدينية �له�مة 

ملختلف �لأدي�ن من كتب �سم�وية ك�سج�دة �سالة للم�سلمني و�سليب للم�سيحيني وم� �س�به ذلك، وج�ء حتقيق هذه �لفكرة ب�قرت�ح من 

�أحد �مل�سئولني يف �مل�سفى �لإجنيلي مبدينة مون�سرت  Evangelisches Krankenhaus حيث ر�أى �أحد �لأ�سخ��ص مرة وهو ي�سلي يف 

�إحدى ممر�ت �مل�سفى يف مك�ن غري خم�س�ص لل�سالة، وقد ح�زت �لفكرة �إعج�ب عدد من �مل�سئولني عن �ملوؤ�س�س�ت �لدينية د�خل مدينة 

 مون�سرت.

اإح�سائيات جديدة عن املدار�ص يف مون�سرت

�سهد عدد �لطالب �لذين �سجلو� يف مد�ر�ص �لث�نوية �لع�مة  Gymnasien يف مون�سرت �نخف��س� ملحوظ�ً، فيم� بقي �لت�سجيل يف 

�ملد�ر�ص �لث�نوية �ملهنية Hauptschulen م�ستقر�ً، هذ� م� ذكرته �لإح�س�ئية �جلديدة بعد ت�سجيل �لطالب للع�م �لدر��سي 2018/2017، 

حيث بلغ عدد �لطالب �مل�سجلني يف �لث�نوية �لع�مة يف �ملدينة حو�يل 1048 ط�لب�، ويذكر �أي�س� من خالل �لدورة �لث�نية للت�سجيل 

.Grundschulen ب�ملد�ر�ص ب�ملدينة �أن حو�يل 733 تلميذ� مل يجدو� �أم�كن لهم يف �ملد�ر�ص �لبتد�ئية

مركزان الإيواء الالجئني يف مون�سرت يتحوالن اإىل �سقق 

�سكنية

�أعلن عمدة مدينة مون�سرت م�ركو�ص لِيِڤه Markus Lewe �أن جمل�ص �ملدينة قد �أنهى 

 Oxford ملح�دث�ت بخ�سو�ص �سر�ء مقري ت�سجيل �لالجئني يف كل من �أوك�سفورد�

ويورك ك�زيرِنه  York Kaserne وذلك بعد مب�حث�ت مع م�سئويل �ملدينة ومفو�سية 

�لالجئني به� فيه�، و�سي�ستمر �لعمل يف ثكنة �أوك�سفورد حتى نه�ية �لع�م �حل�يل، 

بينم� �ستغلق ثكنة يورك ك�زيرِنه بحلول م�ر�ص 2018، وت�ستهدف حكومة �ملدينة بن�ء 

حو�يل 3000 منزل مك�ن �لثكنتني، هذ� وتعترب مدينة مون�سرت مركز� رئي�سي� يف 

�ملنطقة لت�سجيل �لالجئني و�لتدقيق يف طلب�ت جلوئهم �إ�س�فة �إىل تويل م�س�ألة �إبع�د 

�لالجئني �ملرفو�سة طلب�ت جلوئهم.

Verschiedenesمتفرق�ت

اإفطار يف كني�سة �سانت بيو�ص.

يف مب�درة جت�سد روح �لتع�ي�ص يف مدينة مون�سرت �أق�مت كني�سة �س�نت بيو�ص St. Piuskirche للن�طقني ب�للغة �لعربية يف رم�س�ن �مل��سي 

�إفط�ًر� �س�رك فيه عدد من �أبن�ء �جل�لي�ت �لإ�سالمية و�مل�سيحية �ملختلفة، وج�ءت هذه �ملب�درة للت�أكيد على �ل�سم�ت �لت�ريخية و�لثق�فية 

و�لجتم�عية �مل�سرتكة لأتب�ع �لأدي�ن و�لطو�ئف �ملختلفة ولتعزيز مب�دئ �لتف�هم و�لتالحم على �أ�س��ص �ملحبة و�لحرت�م.

 اليوم ال�سنوي التا�سع مل�ساريع املهاجرين الذاتية

�س�رك عدد كبري من منظم�ت وجمعي�ت مدينة مون�سرت يوم �خلمي�ص �ملو�فق 5 �أكتوبر 2017 يف فع�لي�ت �ليوم �ل�سنوي �لت��سع مل�س�ريع 

�مله�جرين �لذ�تية حتت عنو�ن “�لت�أهيل ل�سوق �لعمل“ و�لذي �أقيم يف ميد�ن برينسيپال م�ركت مبدينة مون�سرت، حيث ��ستمل على 

�لعديد من �لفع�لي�ت �لتي تدور حول �ندم�ج �مله�جرين، خ��سة �جلدد يف خمتلف �لقط�ع�ت و�ملج�لت �ملتعلقة ب�سوق �لعمل �جلديد، 

�إذ يُعترب ت�أهيل �لق�دمني �جلدد �إىل �أمل�ني� لالندم�ج يف �أ�سو�ق �لعمل حجر� �أ�س��سي� يف بن�ء �ملجتمع �لأمل�ين وعالقته ب�مله�جرين. 
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اأو�سمة مون�سرت للعمل التطوعي 2017

كرم جمل�ص مدينة مون�سرت �ثنتي ع�سرة �سخ�سية ن��سطة يف جم�ل �لعمل �لتطوعي 

و�لإن�س�ين يف �ملدينة يف حفل ر�سمي �سهدته كوكبة كبرية من ممثلي منظم�ت 

�ملجتمع �ملدين وروؤ�س�ء �جلمعي�ت و�ملهتمني ب�لعمل �لع�م يف مون�سرت وم� حوله�، 

حيث ق�م عمدة مدينة مون�سرت �ل�سيد م�ركو�ص ليڤه مبنحهم و�س�م مون�سرت �ل�سريف 

Münster Nadel ل�ست �سيد�ت و�ستة رج�ل تقدير� جلهودهم وم�س�رك�تهم �لفع�لة 

لفرت�ت طويلة يف �ملج�لت �لإن�س�نية و�لجتم�عية �ملختلفة، وحتتفل �ملدينة منذ 

ع�م 1993 ب�ملتطوعني �لع�ملني يف جم�ل �ملجتمع �ملدين و�لإن�س�ين، ومتنحهم 

�سه�دة فخرية �إ�س�فة �إىل و�س�م مون�سرت، وتكتب �أ�سم�ءهم وت�سجل توقيع�تهم يف 

�لكت�ب �لذهبي �خل��ص ب�ملدينة.

راأ�ص ال�سنة االأمازيغية 2968

اأ�سكا�ص اأماينو!

رو�ي�ت  وثمة  ين�ير،   12 يوم   2968 �جلديدة  �ل�سنة  بقدوم  �لأم�زيغ  يحتفي 

عديدة عن �أ�سل �لتقومي �لأم�زيغي �لذي يبد�أ من �سنة ت�سعم�ئة وخم�سني قبل 

�لتقومي ب�نت�س�ر �مللك �لأم�زيغي �سي�سن�ق يف  �مليالد. فثمة رو�ية تربط بدء 

�لفرعوين رم�سي�ص،  �مللك  �لنيل على  معركة د�رت وق�ئعه� على �سف�ف نهر 

وتوّليه �سدة �حلكم يف �ملنطقة �مل�سّم�ة ث�مزغ�، وقد مّت �عتم�ده كت�ريخ لنت�س�ر 

ويعتقد آخرون أنه تقومي مبني على �لطبيعة و�ملن�خ،  �إر�دة �ل�سعب �لأم�زيغي. 

حيث ميثل هذ� �ليوم ف��سال زمني� ومن�خي� بني فرتتني، فرتة �لربد �لق�ر�ص 

وفرتة �لعتد�ل، كم� يعترب بد�ية �ل�سنة �لفالحية، ومن هن� ج�ءت ت�سمية ر�أ�ص �ل�سنة �لأم�زيغية بر�أ�ص �ل�سنة �لفالحية، وهو حدث لديه 

رمزية كبرية لدى �لأم�زيغ �لذي يعتمد ن�س�ط غ�لبيتهم على �لفالحة.

يحتفل �لأم�زيغ بحلول �ل�سنة �جلديدة ب�إعد�د �أطب�ق �سهية كبرية مثل �لك�سك�سي ب�لدج�ج �أو حلم �ل�س�أن، وب�لأه�زيج و�لرق�ص و�لألع�ب 

�لتقليدية و�لعرو�ص �مل�سرحية وعرو�ص �لفرو�سية. و�سمن �لع�د�ت �لأم�زيغية يف �لأعي�د �رتد�ء �لن�س�ء �ملالب�ص �لتقليدية �ملطرزة ذ�ت 

�لألو�ن �لز�هية �لتي يطغى عليه� �لأحمر و�لأ�سفر، و�إعد�د �لطع�م وترديد �لأغ�ين �لتقليدية �لقدمية �لتي تثني على �خلري�ت �لتي يجلبه� 

معه »ين�ير«، �لذي ميثل رديف�ً للوفرة و�لرخ�ء.

2017 Sommerfest
ASV der WWU Münster

نظمت ممثلية �لطالب �لأج�نب يف ج�معة مون�سرت ASV �لحتف�ل �ل�سيفي �لدويل �ل�سنوي يف �ل�سهر �ل�س�بع 

ب�لتع�ون مع �ملركز �لدويل Die Brücke، �س�رك يف هذ� �لحتف�ل كوكبة من �جلمعي�ت و�ملجموع�ت �لطالبية 

�لبلغ�ري  �لرق�ص  �لدبكة وفرقة  �لبلد�ن، منه� فرقة  وتخلل �لربن�مج عرو�ص مو�سيقية ور�ق�سة من خمتلف 

وفرقة للرق�ص �ل�سرقي. وقدمت �جلعي�ت �ملختلفة م�أكولت تقليدية من بالد متعددة منه� �لعربية و�لأوروبية 

و�لإفريقية و�لأمريكية بثق�ف�ته� �ملت�سعبة، وك�ن هن�ك ن�س�ط�ت ترفيهية لالأولد مثل �لألع�ب و�لر�سم، ح�سر 

�لحتف�ل عدد من �أهلي مدينة مون�سرت من �لطالب و�ل�سك�ن.
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املكونات:

40غ برتق�ل جمفف

300 غ زبيب

70 غ لوز مك�سر

42 غ خمرية ع�دية

100 مل حليب د�فئ

1 ملعقة �أكل �سكر ف�نيال

500 غ طحني

60 غ �سكر

ر�سة ملح

10 غ خليط به�ر�ت: 10 غ جوزة �لطيب  + 5 غ هيل + 1 غ قرفة + 1 غ قرنفل + 3 قطر�ت من مركز �للوز �حل�ر

ملعقة �سغرية ق�سر ح�م�ص

1 بي�سة

3 مالعق كبرية قرفة و�سكر

3 مالعق �سكر ن�عم 

طريقة التح�سري

ن�سع قبل بيوم �لربتق�ل �ملجفف+�ليمون �ملجفف ونقطعهم قطع �سغرية مع �لزبيب وننقعهم مع ملعقتني م�ء

يف �ليوم �لت�يل نحم�ص �للوز مبقالة بدون دهن ونرتكه حتى يربد

نذوب �خلمرية مع 50مل من �حلليب �لد�فئ ونخلط معه �سكر ف�نيال ومعلقتني طحني ونغطي �خلليط يف مك�ن د�فئ ملدة 15 دقيقة 

نخلط �لطحني+�سكر+ملح+خليط �لبه�ر�ت+مركز �للوز �حل�ر ق�سر �حل�م�ص و�حلليب �ملتبقي مع �لبي�سة +200غ زبدة وخليط �خلمرية 

و�حلليب مع �لكل ونعجن �لعجينة ملدة 5 دق�ئق حتى ت�سبح عجينة متم��سكة

نخلط �للوز �ملحم�ص مع �خلليط قبل بيوم ونخلطهم جيًد� ونرتكه يف مك�ن د�فئ ملدة �س�عة

نعجن �لعجينة مرة �خرى  ونلفه� ب�ل�سوبك ون�سعه� يف �سينية فرن مغط�ة بورق فرن ونرتكه� مدة 30 دقيقة حتى ترت�ح

ن�س�سغل �لفرن على حر�رة 210 درجة 

ندخل �ل�سينية �ىل �لفرن ونخف�ص درجة �حلر�رة �ىل 180 درجة ونرتكه� ملدة 40 دقيقة

نذوب 150غ زبدة يف طنجرة وندهن كل �ل�سينية ب�لزبدة ونر�سه� ب�لقرفة و�ل�سكر وبعده� �ل�سكر �لن�عم ونرتكه� تربد ليلة ك�ملة

لف�ئف عيد �مليالد

صحة وها
إعداد نورا

Noura Brauckmann
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يف  و�لع�ملني  للمتطوعني  �لعربية  �للغة  دور�ت  بعد جن�ح 

جم�ل �خلدمة �لجتم�عية �لتي �أطلقته� جمعية �آف�ق يف ع�م 

2015، قدمت �جلمعية يف 2017 دور�ت يف �للغة و�لثق�فة 

�لعربية ملوظفي �لإد�ر�ت �لع�مة يف مدينة مون�سرت. 

هذه �لدور�ت هدفه� �لتق�رب و�لتف�هم بني �لق�دمني �جلدد 

�لر�سمية  �سوؤونهم  عن  و�مل�سوؤوؤولني  �لعربية  �ملن�طق  من 

ع�م 2018   �لدور�ت يف  ت�ستمر  �حلكومية.  �ملوؤ�س�س�ت  يف 

وتالقي �إقب�لً و��سًع� من �ملوظفني �لر�سميني، فقد حجزت 

كل �لأم�كن للدورة �لأوىل من �لع�م �لق�دم.

Das verbesserte Verständnis von arabischer 
Sprache und Kultur bewirkt
eine kompetentere und kultursensiblere Aufnahme 
und Integration von
arabischsprachigen Geflüchteten. Mit Ihren 
Kompetenzen fördern Sie die
interkulturelle Vielfalt und stärken das friedliche 
Zusammenleben aller.

Trainingsinhalt
- Überblick über die arabische Sprache
- Kultursensible Themen des arabischen Raums
- Signifikantes Vokabular für offizielle Situationen
- Smalltalk auf Arabisch

دورات اللغة والثقافة العربية

للموظفني احلكوميني يف مون�سرت


