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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

الالعن�صرية هي دعوة تنت�شر حل�سن احلظ يف �أيامنا �أكرث ف�أكرث
خا�صة يف مواجهة دعوات حتاول ت�أجيج الكراهية �ضد الآخر
 والالعن�صرية لي�ست جمرد عنوان جميل يقت�صر.على �أنواعها
فقط على جمموعة من الفعاليات �أو ميزانية خم�ص�صة للقيام
 و�إمنا هي،ببع�ض الن�شاطات يح�شد فيها �أ�شخا�ص متنوعون
�إميان وعقيدة منار�سها يوم ًيا يف فكرنا ونظرتنا ومعامالتنا مع
، هي �أن ننظر �إىل الإن�سان دون �أن ن�صنفه ونحكم عليه.الإن�سان
�شخ�صا ونحكم
وهي �أن نقاوم �أنف�سنا وجناهدها يف �أن ال نحاكم
ً
 بل �أن نُبقي �صفحته خالية منل�ؤها مبا،عليه قبل معرفته ح ًقا
 هي �أن يكون فكرنا.ميليه هو علينا مبعاملته وكالمه وت�صرفه
و�شعورنا على ال�سواء مره ًفا جتاه كل الظروف وال�سياقات التي
 و�أن نحاول التقرب ب�أ�شكال من ّوعة،ي�أتي منها هذا الإن�سان
 و�أحيا ًنا نعزم على حماربة الالعن�صرية من خالل.من الآخر
تخ�صي�ص مبادرة تتوجه �إىل جن�سية واحدة �أو ثقافة واحدة
ولكننا مع الأ�سف نقع بذلك يف نوع غري مبا�شر من التمييز
ً � واال�ستبعاد �أو التهمي�ش ملجموعات �أخرى حتتاج
.أي�ضا �إىل دعم
لذا من املهم والأجدى لتحقيق الأهداف احلقيقية وامل�ستدامة
لالعن�صرية �أن نفكر عند قيامنا باملبادرات والفعاليات بال�ضم
 �إن تعدد جمعيات واملبادرات العمل املدين ظاهرة.واالحتواء
 ولكن ثمة تخو ًفا،م�ستحبة تعك�س ديناميكية ايجابية يف املجتمع
هو من االنزالق �شي ًئا ف�شي ًئا يف العمل الأحادي بحيث تنف�صل
.الفئات التي ت�ستهدفها هذه اجلهة �أو تلك عن باقي املجتمع
لذلك فليكن م�سعانا �أكرث باجتاه الدمج يف �شتى املجاالت التي
 وال �شك �أن اجلهات واجلمعيات،يرجى فيها الت�صدي للعن�صرية
الفاعلة يف جماالت التعاون الثقايف واالجتماعي واخلدمي هي
 �إن الالعن�صرية تبد�أ مبحاولة االبتعاد عن.�أكرث املعنيني بهذا
فكرة الرتكيز على العن�صر الواحد ليكون التفكري بالكل كجماعة
.واحدة

رنا �سبليني

م�س�ؤول االندماج
من�صب جديد يف اجلوب �سنرت
املهام واخلدمات

HALA Magazin

Die erste Integrationsbeauftragte
beim Jobcenter Münster

4

ا�ستحدثت دائرة العمل مبدينة
مون�سرت  Job Centerمن�صبًا
ً
جديدا هذا العام هو م�س�ؤولـة
االندماج ،وللتعرف على مهام
هذا املن�صب واخلدمات التي
يقدمها والفئات التي تقع حتت
�صالحيته �أجرت الزميلة نورا
هذه املقابلة مع ال�سيدة بياتا
كانغي�سر امل�س�ؤولة عن االندماج
يف جوب �سنرت اوك�سفورد كازيرنا
يف مدينة مون�سرت.

نورا :ما هي املهمة الأ�سا�سية مل�س�ؤولة
االندماج يف دائرة العمل )جوب �سنرت(
مبدينة مون�سرت؟
ال�سيدة كانغي�سر :م�س�ؤولة ملف االندماج
يف جوب �سنرت هي مبثابة القنطرة الوا�صلة
بني املغرتب �أو املهاجر وبني اجلوب �سنرت،
�أي �أنها ت�ساعد هذه الفئة وتن�صحهم كيف
يوفقون �أو�ضاعهم املعي�شية ،فتقدم على �سبيل
املثال م�شورات ومعلومات عن كيفية احل�صل
على امل�ساعدات املالية من اجلوب �سنرت
وكيفية االلتحاق بالدرا�سة �أو بالأو�سبيلدونغ
)الت�أهيل املهني( �أو بالوظائف ،فهي بذلك
الو�سيط بينهم وبني �أماكن �أخرى مثل مدار�س
الأو�سبيلدونغ وم�ؤ�س�سات العمل وغريها.
نورا :ون�شري هنا �إىل �أن ال�سيدة كانغي�سر

تنحدر � ً
أي�ضا من �أ�صول �أجنبية ،لذا فهي قادرة
على ال�شعور ب�أحوال وحاجات املهاجرين
والأجانب يف مدينة املدينة ،خا�صة و�أنهم ال
يعرفون �أي باب يطرقون �أو كيف ي�صلون �إىل
�أهدافهم ،وهذا يعني �أنها م�ؤهلة للعمل على
هذا امللف.
نورا :بالن�سبة لدورات االندماج اللغوية ،ما
هو النظام اجلاري العمل به حاليًا؟
ال�سيدة كانغي�سر :االنرتغرات�سيون كور�س
�أو دورة االندماج اللغوية هو دورة لتعليم
اللغة االملانية فيها ف�صول درا�سية خمتلفة
بح�سب الفئات امل�شاركة �أو امل�ستهدفة،
بد ًءا من الذين ال يعرفون القراءة والكتابة
ب�شكل جيد ،وو�صوالً �إىل احلا�صلني على

نورا :بالن�سبة �إىل الأ�شخا�ص الذين ال
يعرفون الأملانية �أو الإجنليزية ،ويتحدثون
اللغة العربية فقط ،ماذا الذي ميكن �أن
يفعله ه�ؤالء عندما يذهبون �إىل اجلوب
�سنرت؟
ال�سيدة كانغي�سر :يف البداية يحتاج موظف
اجلوب �سنرت فقط �إىل املعلومات ال�شخ�صية
وهي موجودة باالوراق الثبوتية التي بحوزة
كل �شخ�ص ،ويف كل موعد خم�ص�ص ي�ستعني
اجلوب �سنرت مبرتجم لت�سهيل التوا�صل ،ويف
حال مل يتمكن املرتجم من احل�ضور �شخ�ص ًيا
هناك �إمكانية اال�ستعانة مبرتجم عن بُعد عن
طريق برامج التوا�صل بالفيديو.
نورا :من هو ال�شخ�ص الذي ميكنه �أن يحدد
للفرد �أف�ضل دورة اندماج �أو �أف�ضل كور�س لغة
ينا�سبه؟
ال�سيدة كانغي�سر :اجلوب كوت�ش هو م�س�ؤول
الدورات والدرا�سة والعمل وهو املعني
مب�ساعدة املتقدمني يف هذا حتديد ما
ينا�سبهم بعد ا�ستعرا�ض ما قام به املتقدم
يف ال�سابق قبل قدومه �إىل �أملانيا ،يعني ماذا
در�س وماذا الأعمال او احلرف يريد االلتحاق
بها �أو �أي التخ�ص�صات يريد �إكمال الدرا�سة
فيها و�أي الأهداف تقع يف قمة �أولوياته ،لذلك
على الأفراد �أن يو�ضحوا هذه الأمور ب�صراحة
ودون �أي تخ ّوف ،ومن ثم يتم توجيههم
و�إر�شادهم �إىل الأماكن �أو الأبواب التي ينبغي

نورا :هل اجلوب كوت�ش هو امل�س�ؤول الوحيد
الذي يقدم هذه اخلدمات �أم هناك م�س�ؤول
�آخر ي�ساعد اجلوب كوت�ش؟
ال�سيدة كانغي�سر :اجلوب كوت�ش هو �أول
�شخ�ص يتابع حالة الفرد وبعد ذلك هناك من
يتابع مع املتقدم ما يلي من خطوات عملية
كالت�سجيل يف الأو�سبيلدونغ ،وهذا امل�س�ؤول
متخ�ص�صا بالأو�سبيلدونغ ،و�إذا �أراد
يكون
ً
ً
الفرد �أن يعمل مثال فهناك � ً
أي�ضا م�س�ؤولون
ي�سهلون له ذلك �أو يكونون ج�سرا بينه وبني
�أرباب وم�ؤ�س�سات العمل ،فح�سب تخ�ص�ص
الفرد �أو ميوله هناك �أ�شخا�ص يتابعونه
بالإ�ضافة �إىل اجلوب كوت�ش.
نورا� :س�ؤالنا الأخري هو عن ال�صعوبات التي
تواجهونها بالن�سبة للعمل مع الالجئني
اجلدد.
ال�سيدة كانغي�سر :ال�صعوبة الكربى هي اللغة،
فاللغة هي مفتاح كل باب وهنا �أريد �أن �أقدم
ن�صيحة وهي �أن ي�ستغل اجلميع فر�صة

نورا :وختامً ا ن�شري �إىل �أن ال�سيدة كانغي�سر
قامت خالل  2017مبجموعة من الفعاليات
واملحا�ضرات عن املوا�ضيع املهمة لالجئني
واملهاجرين ،منها :بدايتك يف احلياة املهنية
 �سل�سلة حما�ضرات عن دورات الكفاءة التييقدمها اجلوب �سنرت :الأو�سبلدوجن ،الدرا�سة،
العمل – دورة كيفية البحث عن وظيفة – دورة
العمل امل�ستقل و�إن�شاء امل�شاريع اخلا�صة.
ويت�ضمن برنامج اجلوب �سنرت ل�سنة 2018
جمموعة من املحا�ضرات عن:
 دليلك �إىل اجلوب �سنرت معلومات عملية عن احلياة يف مون�سرت معلومات للمتطوعني يف عمل الالجئني معلومات للجمعيات واملنظمات والنواديالأجنبية
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�شهادات جامعية من بلدانهم ،هناك كذلك
دورات للذين ال ي�ستطيعون تعلم القراءة
والكتابة والقواعد ب�شكل كامل وهي دورات
� Berufsintegrationskursأو دورات
االندماج امل�ؤهِّ لة للعمل ،وفيها يزورون ور�ش
العمل ويتعلمون اللغة العملية �أي الكلمات
واملفردات التي يحتاجونها يف جمال عملهم.

عليهم طرقها �أوال ال�ستكمال م�سريتهم كما
يحبون.

االلتحاق بدورات االندماج ودورات تعلم اللغة
عموما ،كذلك من املهم �إن�شاء �شبكة توا�صل
مع اجلريان �أو مع املتحدثني باللغة الأملانية،
فاللغة هي ال�شرط الأ�سا�سي ليتمكن الفرد
من الو�صول �إىل هدفه.
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معر�ض فر�ص التعليم
والت�أهيل للمهاجرين

Bildungsmesse für
MigrantInnen
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«ال يقن�ص الفر�صة �إال من يعرفها»
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يف �إطار هذا ال�شعار ،نريد  -نحن دائرة
العمل مبدينة مون�سرت � - Job Centerأن
نوفر للأ�شخا�ص من �أ�صول مهاجرة ملحة
عامة عن عرو�ض التدريب املهني املتاحة
يف مون�سرت ون�شري �إىل �إمكانيات دعمهم يف
البحث عن عمل.
فاملهاجرون يجلبون معهم �إمكانات كثرية
للحياة املهنية يف �أملانيا .ويهدف املعر�ض �إىل
�إبراز �سبل احل�صول على مزيد من امل�ؤهالت

وبالتايل تي�سري االندماج امل�ستدام يف �سوق
العمل.
املجموعة امل�ستهدفة من املعر�ض التعليمي
هي جميع املهاجرين ،وي�شمل ذلك ب�صفة
خا�صة الالجئني الذين �أكملوا دورات االندماج
واال�ستمرار يف الت�أهل.
بعد جناح املعر�ض يف عام  ،2015تقدم
امل�ؤ�س�سات التعليمية ومراكز امل�شورة يف
مون�سرت نف�سها ك�شريك بحيث يقدمون

عرو�ضهم للمجموعة امل�ستهدفة ،ويتم التعامل
مع امل�شاركني املحتملني من قبل ممثل
املهاجرين.
والهدف من املعر�ض التعليمي هو �أن جنمع
مقدمي اخلدمات التعليمية ومراكز امل�شورة
جنبا �إىل جنب مع الأ�شخا�ص من �أ�صول
مهاجرة.

معر�ض الأعمال
والوظائف لالجئني

�أ�سرع و�سيلة للتكامل هي من خالل �سوق
العمل .يف  23فرباير � /شباط ،2018
�سيقام معر�ض للعمل والتدريب خا�ص
لالجئني يف مقر الفولك�سهوخ�شوليه-مون�سرت
�( Volkshochschuleإيجيدمياركت .)3
املنظمون هم امل�شروع الطالبي «م�ستقبلنا.
معك!» (« )UZmdمن مركز «ابن �سينا»
لتعليم املوهوبني ودائرة العمل (جوب �سنرت)
ملدينة مون�سرت.
اجلوب �سنرت هو ال�شريك املثايل لهذا
امل�شروع� ،إذ يتابع �ش�ؤون الالجئني بر�ؤية ت�أخذ
بعني االعتبار �إمكانية البقاء كما �أن له جتارب
يف تنفيذ املعار�ض الوظيفية .كما يقوم اجلوب
�سنرت � ً
أي�ضا بت�سهيل التوا�صل مع �أرباب العمل
املحليني.

والهدف العام للم�شروع هو اال�ستثمار على
نحو م�ستدام يف م�ستقبل الالجئني .مع
الرتكيز يف املقام الأول على دعم الن�ساء
والأطفال والتالميذ والطالب وحتفيزهم
على ا�ستغالل �إمكاناتهم اخلا�صة والتفاعل
مع بيئتهم .ويعترب الو�صول �إىل �سوق العمل
عن�ص ًرا �أ�سا�س ًيا من عنا�صر االندماج جلميع
الالجئني ،ولذلك ف�إن العر�ض ي�ستهدف،
بغ�ض النظر عن اجلن�سية ،الالجئني الذين
ي�سمح لهم بالإقامة يف �أملانيا .والتحدي الذي
يواجه الالجئني غال ًبا هو �أنهم كان ميلكون
وظيفة يف بلدانهم الأ�صلية ،يف حني عليهم
�أن يبد�أوا من جديد بعد و�صولهم �إىل �أملانيا.
ولكي يح�صل الالجئون على �أف�ضل فر�صة
لتقدمي �أنف�سهم �إىل �أرباب العمل يف امل�ستقبل،

يجري تدريبهم على �أ�سا�س تطوعي .وتركز
احللقات الدرا�سية الق�صرية على ن�صائح
عملية ب�ش�أن املقابالت املتعلقة بالطلبات
واالنتقاء يف �أملانيا ف�ض ً
ال عن ال�ضمان
االجتماعي والتعيينات الالزمة يف مكتب
الهجرة .ولت�سهيل عملية التوظيف مع
�أ�صحاب العمل� ،ستجمع معلومات املر�شحني
وتتاح لأ�صحاب العمل يف كتيب موجز.
ال�شركات املهتمة من جميع الأنواع هي
مو�ضع ترحيب لالت�صال ب�صاحب العمل
وخدمة الو�سيط اجلوب �سنرت على الرقم
9120-492/0251
�أو عن طريق الربيد الإلكرتوين
uzmd.nrw-nord@outlook.de

HALA Magazin

Jobmesse für
Geflüchtete geplant

7

�سل�سلة حما�ضرات لل�شباب تقدمها
جمعية �آفاق للتعاون الثقايف واالجتماعي
Politische Salafismus:
Hintergründe und aktuelle
Bezüge im deutschen
Kontext
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التوعية مبخاطر
الت�شدد الأ�صويل
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Deler Saber

التطرف بكل �أ�شكاله �شر ،خا�صة ال�سيا�سي منه والديني واملذهبي والقومي،
وتبعاته دائما ما تكون �سلبية يف �أي جمتمع ،ومن �أخطر �ألوان التطرف التي
ن�شهدها يف جمتمعاتنا اليوم هو التطرف الديني الذي ينت�سب �إىل ال�سلفية
ويب�شر بها ،حتى �أفقد الكلمة معناها اللغوي والرتاثي� ،أي العودة �إىل فهم
وتقاليد ال�سلف ال�صالح ،ف�صارت ال�سلفية للأ�سف �شك ً
ال من �أ�شكال التع�صب
الذي يجتاح املجتمعات اال�سالمية والعربية والغربية �أي�ضا.

�أو ب�آخر ،ه�ؤالء الأفراد هم من يبا�شرون
ب�أنف�سهم �أعمال العنف والهجمات الإرهابية،
وال�سبب هو وقوعهم فري�سة خلطاب ديني
حتري�ضي متطرف من قبل �أن يجدوا فر�صة
للتوعية بعواقب االن�صياع ملثل هذا الفكر.ال
�شك �أن م�ؤ�س�سات الدولة ومعها م�ؤ�س�سات
املجتمع املدين املعنية على وعي مبا يجري
وبالت�أكيد تبذل جهودها وت�سخر جزءا من
مواردها للت�صدي ملثل هذه املخاطر عن
طريق �إقامة م�شاريع وتنفيذ برامج خا�صة
لل�شباب االملان الذين مت جتنيدهم وغ�سل
�أدمغتهم ليقوموا بتنفيذ خطط و�أهداف
جماعات التطرف والعنف الديني التي
تعرف ال�سلطات الر�سمية الكثري من رموزها
ونا�شطيها وتتابعهم ب�شكل دقيق ،وهناك
�أ�شخا�ص مت منعهم وتوقيفهم بالفعل يف
الآونة الأخرية وقد �سمع عنهم عامة النا�س
يف الإعالم ،ورغم كل هذه اجلهود ال يزال

هناك الكثري للقيام به حلماية ال�شباب
وتامني املجتمع ب�أف�ضل �صورة ممكنة.يف
هذا الإطار ت�أتي واحدة من �أهم امل�ساهمات
التوعوية التي تقدمها جمعية �آفاق للتعاون
الثقايف واالجتماعي من خالل �سل�سلة من
املحا�ضرات واللقاءات التوعوية بالتعاون مع
�شرطة مدينة مون�سرت يتناول فيها املحا�ضرون
�آليات تقرب اجلماعات املتطرفة من الأفراد
امل�ستهدفني بالتجنيد وي�ستعر�ضون فيها
�أي�ضا الطرق التي ي�ستخدمها ه�ؤالء لرتويج
�أفكارهم العدائية �ضد الآخر ،هذا الن�شاط
تقدمه جمعية �آفاق كواحد من واجباتها الذي
ت�سعى فيه �إىل م�ساعدة املخدوعني بخطاب
التطرف �إىل ر�شدهم وتب�صري ال�شباب
بالعواقب واخل�سائر التي ميكن �أن تلحق بهم
ومب�ستقبلهم وم�ستقبل عائالتهم �إذا متكن
التطرف من �إدراكهم.
		

دلري �صابر
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بعد نزوح عدد كبري من الالجئني ،خا�صة
من بالد مثل �سوريا والعراق و�أفغان�ستان،
وبعد املعاناة الطويلة واملخاطر التي تعر�ضوا
لها خالل طريق النزوح ،كانوا يتوقعون
عند و�صولهم �إىل بالد الأمان �أن تكون
املعاناة قد انتهت؛ ومل يكن االمر كما ظنوا
�أو كما متنوا ،فكان عليهم �أن ي�ستمروا يف
االنتظار ب�سبب االجراءات ،فمكثوا يف
املخيمات امل�ؤقتة وانتظروا �أ�شه ًرا للح�صول
على مواعيد ملقابالت ر�سمية يتم فيها
تقرير م�صائرهم ،وهو ما زاد من �أثقالهم
و�أوجاعهم البدنية والنف�سية ،يف مثل هذه
الأجواء جتد اجلماعات الدينية املتطرفة
ثغرة للو�صول �إىل الالجئني والنازحني اجلدد
ليقوموا با�ستغاللهم وحماولة الت�أثري عليهم
من خالل ن�شاطات معينة وحتت غطاء مد
يد امل�ساعدة ،وت�ستهدف هذه اجلماعات
ب�صفة خا�صة ال�شباب دون �سن الثامنة
ع�شرة ،وكثري يف هذه الفئة كانوا قد قدموا
مبفردهم �إىل �أوروبا وعا�شوا فرتات من عدم
التوازن ب�سبب غياب �أولياء �أمورهم وب�سبب
�شعورهم بال�ضياع دون حا�ضن عائلي ،وهذا
ما ي�سهل الو�صول �إليهم والت�أثري عليهم فكريا
ووجدانيا.
بح�سب التقارير الر�سمية تعترب الأو�ضاع
احلالية يف �أملانيا م�ستقرة ،لكن رغم ذلك
وقوع هجوم �إرهابي �صغري ميكن �أن يكون
له ت�أثري كبري على �شرائح وا�سعة من النا�س،
وهذا ما �شهدناه بالفعل جراء �أحداث فردية
وقعت يف مدن �أملانية خمتلفة يف العام
الفائت ،اجلماعات املتطرفة تدرك خطورة
و�آثار ما تقوم به عن طريق من ت�ستطيع
جتنيدهم من �أفراد �أتيح لهم فر�صة الدخول
�إىل املجتمع الأملاين والإقامة فيه ب�شكل
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«�شكرًا»�أم�سية احتفالية حتتفي
باملتطوعني ورواد العمل العام
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حتت عنوان «�شك ًرا» نظم عدد من اجلمعيات يف مون�سرت ،ويف مقدمتها مركز
ريا عن ال�شكر واالمتنان لكل
االندماج البلدي ( ،)KIفعالية ثقافية كبرية تعب ً
العاملني يف املجال التطوعي وامل�شاركني يف جمال العمل العام .وح�ضر هذه
االحتفالية حوايل  300م�شارك من خمتلف الفئات والأعمار ممن ين�شطون
يف هذه املجاالت� ،ألقى كلمة االفتتاح عمدة املدينة ماركو�س ليفي ،كما �ألقى
كل من رئي�س جمل�س االندماج الدكتور لطفي يافوز وال�سيدة جودرون �شتورم
املتحدثة با�سم  AG Wolfahrtكلمة �شكر وتقدير لرواد العمل التطوعي ،وقد
خ�ص�ص اجلزء الأكرب من وقت الأم�سية لعر�ض عمل �إبداعي نفذه ال�صحفي
والباحث يف ال�شئون اال�سالمية والعربية لوت�س ييكل  Lutz Jäkelالذي �ألقى
حما�ضرة قيمة عن �سوريا وتاريخها و�شعبها قبل احلرب وبعدها ،وت�ضمن
العر�ض � ً
أي�ضا م�شاركات م�سجلة مرئية وم�سموعة ملواطنني �سوريني يعي�شون
يف �أملانيا و�آخرين التقاهم �ساب ًقا يف �سوريا عندما كان يدر�س يف دم�شق.
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Wir bedanken uns für die finanzielle 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.

Mit Sicherheit
gut ankommen

Ein sozial-kulturelles Schiffsprojekt
zu Flucht und Migration

الو�صول بخري و�أمان
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القارب :م�شروع ثقايف اجتماعي حول النزوح والهجرة
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�شارك عدد من اجلمعيات واملنظمات يف
مدينة مون�سرت ،منها جمعية �آفاق ،يف فعالية
اجتماعية �أقيم يف �شهر �أغ�سط�س بجانب
مرف�أ املدينة «الهافن» للت�ضامن مع الالجئني،
وكان حمور هذه الفعالية هو ا�ستقبال قارب
�صيد يحمل على متنه جم�سمات ب�شرية متثل
 70الجئا قام بت�صميمها فنان دامناركي،
وميثل هذا القارب رمزا ملعاناة اللجوء عرب
البحر ،وقد ر�سى القارب يف ميناء مون�سرت
�ضمن رحلة متعددة املحطات يف موانئ عديدة
ب�أملانيا انطال ًقا من برمين وو�صوالً �إىل برلني.
جاءت هذه املبادرة بعد اجتماع �أكرث من

منظمة على ر�أ�سها  Outlawكفكرة للت�ضامن
مع الالجئني ولت�سليط ال�ضوء على معاناتهم
ومعاناة كل �إن�سان يرتك بلده للبحث عن
وطن بديل ،كما ي�ستهدف هذا العمل �إطالع
املواطنني يف �أملانيا ،البلد امل�ضيف ،على لون
من املعاناة املتج�سدة يف منوذج حماكاة لواقع
عاي�شه وقا�ساه مئات من الب�شر ا�ستقلوا قاربا
�صغريا جاء من م�صر متج ًها �إىل ال�سواحل
االيطالية ،واجتاز م�سافة طويلة وخطرية
يف وجود �أطفال ون�ساء وكبار يف ال�سن كانوا
ي�أكلون وي�شربون وينامون يف قارب ال يت�سع
لربع عددهم يف واقع الأمر ،من جانب �آخر

�أراد املنظمون �إ�شعار املغرتبني ب�أنهم مو�ضع
ترحيب يف وطنهم الثاين الذي و�صلوا �إليه،
وهم الذين اتخذوا من اللجوء طريقا الختيار
وطن �أف�ضل ،معر�ضني حياتهم وحياة عائلتهم
و�أطفالهم �إىل اخلطر لي�صل للجانب الآخر
بحثا عن ب�صي�ص من الأمل.
من اجلهات التي �شاركت يف هذه املبادرة:
Karitas, Deutsches Rotes Kreuz,

 ASB, Diakonie, Paritätischeوغريها
من املنظمات الكبرية يف �أملانيا.

تناقلت بع�ض و�سائل الإعالم والتوا�صل
االجتماعي احلديث عن حزمة جديدة من
قرارات مرتقبة للربملان الأوروبي متعلقة
بالتعامل مع طلبات اللجوء يف دول االحتاد،
حيث �ص ّوت الربملان الأوربي بالأغلبية يوم
اخلمي�س املوافق  16نوفمرب  2017على تغيري
كامل قواعد دبلن وقواعد اللجوء املعمول بها.
كانت جلنة احلريات املدنية بالربملان الأوروبي
 وهي اللجنة امل�سئولة عن �صياغة قواننيدبلن – قد تقدمت بحزمة تعديالت جديدة
ُو ِزّعت على كافة �أع�ضاء الربملان ،و�سيتم يف
اجلل�سات املقبلة مناق�شة تلك التعديالت
املقرتحة بهدف الت�صويت عليها الحقا لتكون
ال�صيغة النهائية ملزمة جلميع دول االحتاد
الأوروبي ،يف التعديالت اجلديدة �ستتغري �أهم
قواعد قانون دبلن حيث مل تعد اليونان �أو
�إيطاليا البلد الأول امل�سئول عن طلبات اللجوء،

مبعنى �أن ب�صمة هذه الدول �سيكون غري
معرتف بها ،وهذه ب�شرى عظيمة لالجئني يف
اليونان خ�صو�صا ،كذلك �سيكون على جميع
دول االحتاد االوروبي �أن تقبل ن�صيبها العادل
من امل�سئولية عن ا�ست�ضافة طالبي اللجوء،
و�سيرتتب على هذا تغرمي الدول التي ترف�ض
ا�ستقبال الجئني تغرميا ماليا و�ستفر�ض
عليها �ضرائب عن كل الجئ ترف�ضه.
�إذن ح�سب القانون اجلديد �إذا و�صل الالجئ
ب�شكل غري �شرعي �إىل اليونان �سيتم �أوال �أخذ
ب�صماته وتقييد بياناته ،وبعدها �ستعطى ورقة
ت�سجل فيها اختيارات لأربع دول يختار منها
الالجئ دولة يرغب يف �أن يقدم طلب اللجوء
لديها ،بعدها �سيتم حتويل ملف الالجئ
بالكامل �إىل تلك الدولة التي اختارها ،و�إذا
وافقت �إحدى هذه الدول على قبول طلب
اللجوء �سيتم نقل الالجئ �إليها على الفور.

من �ضمن التعديالت �أي�ضا �أن يح�صل الالجئ
على �إقامة موحدة بجميع دول االحتاد الأوربي
و�ستكون مدتها خم�س �سنوات ،على خالف
املعمول به حتى الآن يف بع�ض الدول مثل
�أملانيا التي تعطي �إقامة لالجئني مدتها ثالث
�سنوات ،بينما هناك دول �أخرى مثل بلجيكا
تعطي �إقامة مدتها خم�س �سنوات ،لذلك
من �ضمن امل�سودة املقرتحة �أن تكون الإقامة
موحدة يف جميع دول االحتاد الأوربي وهي
خم�س �سنوات ،هذا وقد متت املوافقة على
مناق�شة تلك امل�سودة حتى يت�سنى �إ�صدارها
ب�شكل نهائي ،ومن اجلدير بالذكر �أن �إ�صالح
قواعد دبلن ي�أتي بهدف خلق نظام �أكرث عدال
جلميع الالجئني ومن �أجل رفع الغنب عن
الدول التي يتكد�س فيها العدد الأكرب من
الالجئني مثل اليونان و�إيطاليا.

HALA Magazin

Neue Dublin-Regeln in
Vorbereitung: Was bedeutet
?das für die Flüchtlinge in 2018
ب�صمة دبلن وقانون توطني جديد لالجئني 2018
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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 zahlen, welcher das Ticket für den Regionalen Bus- und Bahnverkehr in
ganz NRW enthält.
Die Sprachkurse an der WWU bereiten die zukünftigen Studierenden auf
die Deutsche Sprachprüfung für den
Hochschulzugang – besser bekannt
als DSH – vor. In ein bis drei Semestern können die Sprachschüler verschiedene 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 informieren. In Studienwahlworkshops können die zukünftigen Studierenden
mehr über die Angebote erfahren
und wie man sich für einen passenden Studiengang entscheiden kann.
In Treffen mit den Fachschaften
(Studierenden der WWU) kann man
Fragen zu den Studiengängen stellen und so mehr Informationen über
den Studienalltag bekommen.

Eine wichtige Frage ist für Geflüchtete die Möglichkeit der Finanzierung der studienvorbereitenden
Sprachkurse und des Studiums. Für
die meisten ist die staatliche Unterstützung für Studierende, das sogenannte „BAföG“, die beste Möglichkeit. Dies ist ein staatlicher Kredit für
das Studium, den man nach einigen
Jahren im Berufsleben teilweise wieder an den Staat zurückzahlt. Auch
die zukünftigen Studierenden in den
Sprachkursen der WWU können bereits BAföG-Unterstützung erhalten.
Fragen dazu werden im Internationalen Zentrum „Die Brücke“ von Iris
Beckmann-Wewer beantwortet. Für
die Förderung durch BAföG gibt es
verschiedene allgemeine Regelungen wie Altersgrenzen oder Kontinuität in der Studienwahl. Informationen
zur Studienfinanzierung erhalten Geflüchtete bereits bei der Erstberatung
und auch während der Deutschkurse
der WWU regelmäßig bei den Ansprechpartnerinnen des International
Office.
Weitere Informationen zu den
Sprechstunden und Angeboten gibt
es auf der Webseite der WWU:
www.uni-muenster.de/studieninteressierte/fluechtlinge
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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 Geflüchtete reserviert, die sich auf ein
Studium an der Uni Münster vorbereiten möchten. Die Sprachkurse geben den internationalen Studierenden die Möglichkeit ihre Sprache zu
verbessern und Einblicke in den Studienalltag zu bekommen – wie ist es
in einer Vorlesung mitzuschreiben,
wie kann ich akademische Fachartikel gut verstehen oder selbst einen
Text für das Studium schreiben.
Um an diesen Kursen teilzunehmen,
ist eine Bewerbung notwendig. Diese geben Geflüchtete wie alle internationalen 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 Universität bekommen. Dana Jacob und Thi
Sam To vom international Zentrum
„Die Brücke“ bieten einen Einstufungstest und einen Termin für die
gemeinsame Bewerbung an – so
können die Sprachkursbewerber die
noch ungewohnten Abläufe zur Bewerbung an der Universität kennen-
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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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Integrationsherausforderungen
für akademische und hoch
ausgebildete MigrantInnen in
Deutschland
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حتديات �إندماج حاملي ال�شهادات
العليا يف املجتمع االملاين
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�أحلقت �سنوات احلرب الطويلة ال�ضرر بحياة ماليني النا�س يف �سوريا
وبع�ض الدول العربية وم�صاحلهم .كما ا�ستنزف اللجوء مقدراتهم
ومدخراتهم ،و�أفقدهم فر�ص حت�سني �أو�ضاعهم االقت�صادية� ،أو تعليم
ّ
�أبنائهم .فدول اللجوء الرئي�سة تعاين م�شكالت اقت�صادية ،واجتماعية،
وتنت�شر فيها البطالة� ،إ�ضاف ًة �إىل غالء املعي�شة فيها .وجاء خ ْف�ض الأمم
املتحدة م�ساعداتها ،وال �سيما يف ما يتعلق بال�صحة ،ودعم التعليم،
ويهدد م�ستقبل �أبنائهم.
لي�ضاعف معاناتهم ،ويعر�ضهم للعوز ال�شديد،
ّ
ويف املقابل� ،ش ّكل ترحيب �أملانيا التي �أعلنت نيتها ا�ستقبال االف
الالجئني خالل عام  2015حاف ًزا قو ًيا دفع كثريين من طالبي اللجوء
�إىل �إعادة النظر يف خططهم امل�ستقبلية ،و�ش ّد الرحال �إىل �أوروبا ،هر ًبا
من �أو�ضاع اللجوء القا�سية.

Dr. Ing. Hosni Ibrahim

النادرة على الغالب.
وفقا ال�ستطالعات �أجرتها مراكز بحثية
متخ�ص�صة يف �ش�ؤون الالجئني وكذلك وفقا
للممار�سة احلياتية اليومية ميكن �أن نلخ�ص
جملة العقبات التي يواجهها الالجئون
الباحثون عن عمل:
العقبة الأوىل هي اللغة الأملانية ،فهي لغة
�صعبة ن�سبيا وخا�صة حلاملي ال�شهادات
والتخ�ص�صات التي تتجاوز اعمارهم الأربعني
عاما ،كما �أن املرء يحتاج �إىل وقت طويل
حتى يح�صل على لغة مب�ستوى  C1وما فوق
لكي ت�ؤهله لدخول �سوق العمل متا�شيا مع
متطلبات العمل الذي يطمحون يف االلتحاق
به ،مقابل ذلك �سيكون املرء م�ضطراً لقبول
مهن ذات م�ستوى منخف�ض� ،أو مهن ال يحتاج
فيها املرء �إىل �إتقان اللغة.
العقبة الثانية هي �صعوبة معادلة ال�شهادات
اجلامعية يف �أملانيا ،خا�صة تلك التي مت
احل�صول عليها يف دول ال ترتبط باتفاقيات
مع �أملانيا يف هذا املجال ،كما �أن هناك مهن،
كالتدري�س والطب واملهن الق�ضائية ،ال ميكن
ممار�ستها يف �أملانيا �إال بعد التخرج من معاهد
�أملانية علياً ،معرتف بها من قبل الدولة.
�أما العقبة الثالثة التي تقف حائ ً
ال �أمام
اندماج �أ�صحاب ال�شهادات املتو�سطة والعليا
والأكادمييني من الالجئني واملهاجرين يف

�سوق العمل الأملانية فتكمن يف عدم توافر
دورات تدريبية تخ�ص�صية يف �أملانيا ت�ساعد
الوافدين على ممار�سة تخ�ص�صاتهم يف
املجاالت الهند�سية والأكادميية «فاملهند�س
الذي در�س على �سبيل املثال يف البلدان
العربية �أو دول االحتاد ال�سوفيتي �سابقا �أو
تركيا �أو �إيران ،ال ميكنه ممار�سة املهنة دون
دورات تدريبية تخ�ص�صية علمية للت�أهيل
و�إتقان امل�صطلحات والربامج الهند�سية
والأكواد واملقايي�س واملعايري الأملانية التي
تو�ضح ومتهد الطريق ملمار�سة مهنة الهند�سة
هنا يف �أملانيا ،و�أما ما يخ�ص االخت�صا�صات
الطبية فيمكن القول �أنه ثمة دورات علمية
طبية عامة ق�صرية وخجولة لت�أهيل الأطباء
مدتها ترتاوح بني �شهرين �إىل ثالثة �أ�شهر
ويف كثري االحيان ال ترتقي اىل م�ستوى طموح
الأطباء لك�سب املعلومات الطبية الوافية
والالزمة للتقدم �إىل امتحان اللغة الطبي
التخ�ص�صي �أو ملعادلة ال�شهادة الحقا ،ومع
الأ�سف �أحيانا يغلب عليها الطابع النفعي
التجاري يف كتري من املدار�س اخلا�صة �أكرث
من ك�سب املعرفة والعلم.
واجلدير بالذكر وب�إعرتاف اجلهات ال�سيا�سية
الر�سمية والثقافية ومنظمات املجتمع املدين
الأملانية يف كثري من املنا�سبات وعلى �أعلى
امل�ستويات ويف الإعالم ب�إن ن�سبة عالية
جدا من الالجئني اللذين قدموا �إىل �أملانيا
يف ال�سنوات اخلم�س االخرية وخا�صة من
�سوريا وبع�ض دول ال�شرق الأو�سط هم يف
�سن ال�شباب وذوو كفاءات ومهارات ويحملون
م�ؤهالت وخربات مهنية وعلمية �أكادميية
عالية ولذلك يجب �إيجاد الظروف املالئمة
لت�أهيلهم لدخول �سوق العمل يف �أملانيا .
ومن البديهي للحكومة ولل�شركات الأملانية
�أن يوفر تدفق الوافدين فر�صاً للم�ساهمة
يف دعم االقت�صاد الأملاين ،فعلى الرغم
من �أن حجم البطالة املعلن ر�سميا يقارب
الـ 2.8مليون ن�سمة� ،إال �أن جمتمع الأعمال
مازال يف حاجة ما�سة للعمالة ،وكل الجئ
�أو مهاجر ينخرط يف �سوق العمل �سيخفف
من ا�ستنزاف اخلزينة العامة ،وب�شكل عام
فاالقت�صاد الأملاين يعتمد على الهجرة� ،سواء
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يف الواقع �أملانيا كانت بلد هجرة منذ منت�صف
�ستينيات القرن املن�صرم ،وتبدى ذلك من
خالل جتاوزها لعتبة املليون عامل �أجنبي،
ولكن مع ذلك ،ف�إن البالد ال زالت تفتقر
�إىل وجود قانون هجرة معا�صر؛ لذا با�شرت
�أملانيا باتخاذ �إجراءات لال�ستفادة من مهارات
الالجئني القاطنني بالبالد ،ويف الأ�شهر
الأخرية ،عدّ لت احلكومة مراراً وتكراراً
املرا�سيم والأحكام القانونية لتي�سري �إدماج
طالبي اللجوء والالجئني يف �سوق العمل.
يقدر عدد املهاجرين يف �أملانيا الذين يحملون
�شهادات وكفاءات عالية ح�صلوا عليها يف
بلدانهم الأ�صلية ،بقرابة خم�سمائة �ألف
�شخ�ص .و�أغلب ه�ؤالء ال يجدون فر�ص عمل
تنا�سب م�ستوى كفاءاتهم ،ما ي�ضطرهم للعمل
يف جماالت �أدنى �أو البقاء دون عمل .
تو�صلت احلكومة الأملانية �إىل اتفاق حول
التفا�صيل النهائية لقانون االندماج ،والذي
يهدف �إىل دمج الالجئني يف �سوق العمل
واندماجهم يف املجتمع الأملاين ،حيث مينح
القانون الواليات الأملانية احلق يف توزيع
الالجئني املعرتف بهم على �أماكن �سكن
معينة كما يقت�ضي بتخفي�ض مزايا الالجئني
يف حاالت الرف�ض �أو االنقطاع عن دورات
تعليم اللغة بدون مربر مهم .وي�ساهم القانون
اجلديد اخلا�ص بدمج الالجئني يف جتاوز
العقبات الإدراية والقانونية �أمام طالبي
اللجوء ،ومنحهم فر�ص احل�صول على عمل
�أو تدريب مهني وتعلم درو�س اللغة الأملانية،
لكن هناك �أي�ضا بنود تق�ضي بعقوبات رادعة .
ر�صدت احلكومة الأملانية لالجئني نحو 19
مليار يورو 2014من موازنتها الفيدرالية لعام
 ،2017حيث �أطلقت احلكومة الأملانية برامج
لإدماج �آالف الالجئني باملجتمع ،ما �أثر على
حجم املوازنة املخ�ص�صة لهم  .وقررت وزارة
التعليم الأملانية تخ�صي�ص مائة مليون يورو
حتى عام  2019مل�ساعدة حوايل  180جامعة
ومعهد تُ�سهل الطريق �أمام االجئني الراغبني
يف الدرا�سة ب�أملانيا.
ولكن على الرغم مما تقدم ،ف�إن فر�ص حاملي
ال�شهادات املختلفة يف احل�صول على وظيفة
يف �سوق العمل الأملانية ما تزال من الأمور
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من �أوروبا� ،أو عن طريق اللجوء ،ومع تقل�ص
عدد ال�سكان الأملانَّ ،
تطرد معاناة ال�شركات
جراء عدم قدرتها على ملء العديد من
الوظائف ال�شاغرة ،والعمال املتخ�ص�صون
ي�صبحون مع الوقت عملة نادرة على نحو
متزايد ،وهذا املنحنى لن يزداد �إال اطراداً
وتفاقماً يف ال�سنوات القادمة ،كون التنمية
هي التي تقو�ض ازدهار البالد امل�ستقبلي.
تعاين �أملانيا وبع�ض الدول الأخرى التابعة
ملنطقة اليورو من ت�سجيل هزائم متوالية يف
ال�سباق العاملي لفوز باملوظفني والعمال من
ذوي الكفاءات واملهارات العالية ومبا يهدد
م�ستقبلها وقدراتها على املناف�سة االقت�صادية
وال�صناعية �إ�سوة بدول �أخرى مثل �أمريكا
وكندا وا�سرتاليا ،وقد تناول هذه الظاهرة
اخلطرية عدد كبري من االقت�صاديني ورجال
الأعمال يف م�ؤمتر مت انعقاده يف مدينة
ميونيخ عام .2015
وينقل تقرير ن�شرته �صحيفة (ذي وول �سرتيت
جورنال) عن هانز فرينري �سني اخلبري يف
معهد �إيفو االقت�صادي الذي يتخذ من ميونيخ
البافارية مقراً له قوله� :إن دوالً يف �أوربا
مثل اململكة املتحدة ،عرفت كيف ت�ستفيد
من موجات الهجرة التي نتجت عن امتداد
وتو�سع االحتاد الأوروبي يف �أوروبا ال�شرقية
فيما ف ّوتت دول �أخرى مثل �أملانيا الفر�ص
ال�سانحة لإغراء العمال الأكفاء واملوظفني
من ذوي املهارات العالية بالهجرة �إليها،
وي�شري الربوفي�سور �سني �إىل �أن الإح�صائيات
والدرا�سات امليدانية ب ّينت �أن �أملانيا وفرن�سا
و�إيطاليا اللتني تتمتعان ب�أقوى االقت�صادات

يف دول منطقة اليورو د�أبتا على اجتذاب
العمال املهاجرين من ذوي الكفاءات ال�ضعيفة
فيما حر�صت اململكة املتحدة و�إيرلندا
و�إ�سبانيا على ت�شجيع �أعداد �أكرب من ذوي
امل�ستويات العلمية العالية و�أ�صحاب اخلربة
على الهجرة �إليها .وي�ضرب الربوفي�سور �سني
مثاالً لذلك من خالل �إح�صائية ت�شري �إىل �أن
%45من املقيمني الأجانب يف �إيرلندا و%34
يف بريطانيا حا�صلون على �شهادات جامعية
عالية ،فيما ال تزيد هذه الن�سب عن %19
و %11يف �أملانيا و�إيطاليا على الرتتيب.
واجلدير بالذكر �أن احتاد �أ�صحاب العمل
 BDAقدم تقريرا يو�ضح ب�أن ال�سوق الأملانى
فى حاجة �إىل نحو  140000مهند�سا ومربجما
وفنيا ،كما و�ضح عدد من القطاعات املختلفة
مثل ال�صحة ب�أنه بنهاية عام � 2017ستفرغ
ما يقرب من  40000وظيفة داخل القطاعات
و�ست�صبح بحاجة �إىل عمالة مدربة ،الإ�ضافة
�إىل توقع املراكز البحثية �إىل ارتفاع نق�ص
العمالة �إىل ما يقرب من  1.3مليون بحلول
عام  ،2020وارتفاعها مرة �أخرى �إىل 3.9
مليون بحلول عام � 2040إذا مل يتم فعل �شئ
حيال ذلك ،ولهذا فعملية ا�ستقبال مزيد من
الالجئني تعترب عملية نافعة جدا بالن�سبة
لأملانيا وللم�ستثمرين.
ومتثل العمالة الأجنبية فى دول االحتاد
االوروبى ما يقرب من  %3.5من �إجماىل
قوة العمل باالحتاد� ،أى ما ي�ساوى نحو 7.5
مليون �أيدى عاملة طبقا لتقارير وبيانات
معهد االح�صاءات الأوروبى اليوور�ستات،
ولقد عربت امل�ست�شارة الأملانية �أجنيال مريكل

عن تفا�ؤلها ب�ش�أن ا�ستقبال وتدفق الالجئني
حيث �أن النتائج املرتتبة على ذلك �ستكون
�إيجابية ب�شكل كبري ،كما �أكد رئي�س احتاد
ال�صناعات الأملانى �أولري�ش جريللو ب�أن دمج
الالجئني فى املجتمع الأملانى وخا�صة يف
�سوق العمل �ستنعك�س نتائجه �سريعا ،لي�س
فقط على الالجئني مبفردهم ولكن على
االقت�صاد الأملانى ككل ،وكدولة رئي�سية فى
ا�ستقبال الالجئني قد بلغ عدد من ا�ستقبلتهم
�أملانيا يف موجة اللجوء الأوىل نحو 800000
�ألف الجئ ي�شكلون نحو  %0.7من القوة
العاملة فى �أملانيا.
ثمة ت�أثريان متابينان :الأول ق�صري املدى
والأخر طويل املدى ،وقد �سلط املعهد الأملانى
للبحوث االقت�صادية ال�ضوء على هذين
الت�أثريين الناجتني عن زيادة توافد الالجئني
وبني نتائج هذين الت�أثريين على الدولة وعلى
ن�صيب الفرد ،وهذا ما �سيتم تو�ضيحه كما
يلي:
 -1ت�أثري ازدياد عدد الوافدين على املدى
الق�صري:
• زيادة نفقات القطاع العام لتغطية �سبل حياة
الالجئني من �صحة وتعليم وبنية �أ�سا�سية
وم�ساكن .
• زيادة الآثار ال�سلبية على الأ�سر حيث
تنخف�ض الأجور بينما ترتفع نفقات املعي�شة،
ما ي�ؤدي �إىل حدوث خلخلة اقت�صادية
وجمتمعية .
 -2ت�أثري ازدياد عدد الوافدين على البيئة

بالإ�ضافة �إىل ما تقدم ،توجد العديد من
الإجراءات التي ميكن اتخاذها لتح�سني
�أو�ضاع الالجئني واملهاجرين:
بالتالزم مع تخفيف ال�ضغوط على �سوق العمل
ميكن يف الوقت ذاته �أن يتم �إلزام الراغبني يف
العمل بح�ضور دورات االندماج فور و�صولهم،
وذلك لت�سريع اندماجهم واال�ستفادة منهم
ب�سوق العمل.
كما ميكن �أي�ضاً اتخاذ �إجراءات عملية وفعالة
بعد دورة االندماج الإلزامية لالجئني من
حاملي ال�شهادات العليا واالخت�صا�صيني
والأكادمييينوذلك بدرا�سة م�ؤهالت كل
�شخ�ص بتمعن وتق�سيمهم اىل جمموعات
ح�سب االخت�صا�ص وار�سالهم اىل دورات
اخت�صا�صية ولغوية مكثفة يف اجلامعات
واملعاهد املخت�صة عو�ضا عن �ضياع الوقت
يف درا�سة اللغة االملانية ب�صيغة الن�صو�ص
واالداب والتي باملح�صلة تكون اال�ستفادة منها
عمليا غري ناجعة وخا�صة عند التقدم لوظيفة
�ضمن االخت�صا�ص .
ومن وحهة نظري ،الو�سيلة االكرث فعالية
لت�أهيل ا�صحاب ال�شهادات العليا بعد االنتهاء
او خالل الدورات التخ�ص�صية ار�سالهم اىل
دورات عملية ملدة التقل من ثالثة اىل �ستة
ا�شهر اىل ال�شركات وامل�ؤ�س�سات والدوائر
وامل�شايف وذلك ح�سب االخت�صا�ص  ،لالطالع
على كل اجلزئيات والربامج وا�سلوب االدارة
والتعامل وبالتايل االختالط واتقان اللغة
االملانية من كل اجلوانب .
.واخريا حبذا ان يكون برنامج «التدخل

الدكتور املهند�س ح�سني ابراهيم

وال�شركات النية لهم يف امل�ستقبل القريب
لال�ستفادة من تلك امل�ؤهالت  .ولذلك جند �أن
العديد من املبادرات من جانب ال�شراكات قد
متت لتدريب الالجئني على العمل فى ال�سوق
الأملانى كما حدث مثال فى بافاريا فى جنوب
�أملانيا وطالبت ال�شركات وا�صحاب االعمال
احلكومة ب�ضرورة تخفيف القوانني املتعلقة
بالعمل بالن�سبة لالجئني مع و�ضع ال�ضمان
ال�صحاب الأعمال بعدم ترحيل املثدربني
بعد تدريبهم بني ليلة و�ضحاها  ،يف حماولة
ل�ضمهم �إىل �سوق الأعمال التجارية.
يف هذا املكان متاماً وفيما يتجاوز جمرد
احل�صول على هذه الإح�صائيات الب�سيطة،
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واملجتمع على املدى الطويل :
• حدوث منو اقت�صادى كبري حيث نزيد
معدالت اال�ستهالك وترتفع ن�سبة العمالة
املدربة .
• زيادة معدالت اال�ستثمار ومنو ر�ؤو�س
الأموال.

املبكر» هو امل�شروع النموذجي الذي با�شرته
وكالة التوظيف االحتادية منذ بداية
عام  ،2014ويهدف �إىل �إدماج الالجئني
واملهاجرين يف �سوق العمل يف �أقرب وقت
ممكن ،ويعمل امل�شروع على حتديد الكفاءات
والأدوات واملوارد الإ�ضافية التي يحتاجها
الالجئون واملهاجرون لأداء عملهم ب�أكرب قدر
ممكن من الفعالية ،والذي يتجلى على تدريب
العمال ذو الكفاءات املهنية الالزمة لتعوي�ض
يف نق�ص العمالة يف ال�شركات واملعامل ،
اما بالن�سبة ال�صحاب ال�شهادات العليا و
االخت�صا�صات يتبني ب�أن احلكومة االحتادية

تقع احلكومة الأملانية بجهل تام يف و�ضع
الالجئني« ،ال توجد درا�سات متثيلية حول
الهيكل الت�أهيلي لطالبي اللجوء والالجئني»،
يقول هربرت بروكر من معهد نورمربغ
لبحوث التوظيف ،الذي قام بتحليل البيانات
القليلة املتوافرة حول م�ؤهالت طالبي اللجوء
والالجئني ،ويتابع مو�ضحاً ب�أن الهيكلية
الت�أهيلية لطالبي اللجوء والالجئني تختلف
ب�شكل جذري ما بني الجئ و�آخر ،فحوايل
خم�س الوافدين حا�صلون على درجة جامعية،
ولكن يف الوقت عينه� 50 ،إىل  %60من ه�ؤالء
ال يتمتعون ب�أي تدريب مهني ،ويردف بروكر
قائ ً
ال «الهجرة التي يحكمها قانون اللجوء
وتت�ضمن مل �شمل الأ�شخا�ص الذين ي�أتون �إىل
�أملانيا مع �أ�سرهم ،ت�ؤدي �إىل اال�ستقطاب»،
وامل�شكلة تتمثل ب�أن �سوق العمل الأملاين
ينق�صه املوظفني املهرة من ذوي امل�ؤهالت
املتو�سطة.
و�أ�شار اخلبري روالن بريجري املدير العام
ل�شركة )بريجري( اال�ست�شارية املتخ�ص�صة يف
�ش�ؤون �إدارة الأعمال� ،إىل �أن �أملانيا حتتاج الآن
ال�ستقطاب وت�شغيل �أعداد �أكرب من خريجي
اجلامعات �إن كانت تريد النجاح يف م�سعى
التح ّول �إىل نظام االقت�صاد املعريف.
واخريا ان الأمر الذي يزيد من املعاناة
الن�سداد الأفق ،فالقوانني املطبقة يف �أملانيا ال
تفرق بني ذوي ال�شهادات اجلامعية والأميني،
فكلهم �سوا�سية �أمام القانون .بينما لو
عمدت احلكومة الأملانية �إىل تطبيق التمييز
الإيجابي فهذا �سيجعلها ت�ستفيد من �أ�صحاب
ال�شهادات اجلامعية العليا �أف�ضل من بقائهم
عالة عليها.
�إننا نعاين من �صعوبات متزايدة للو�صول �إىل
�أنا�س يقدرون العمل» ،يقول ويبلر« ،من �ش�أنه
�أن ي�شجع ال�شركات الأخرى على توظيف
الالجئني ذو اخلربات وال�شهادات العليا
�أي�ضاً ،فاجلميع ي�ستحق فر�صة� ،سواء �أكانوا
من الالجئني �أم مل يكونوا».
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عن العن�صرية ال�صريحة
والعن�صرية املقنعة
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بنو �آدم والأ�سرة الواحدة
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«كلنا لآدم» مقولة تكاد تتفق على معناها كل الديانات والفل�سفات
املعروفة ،و ت�ؤكد على �أن الب�شر جميعا �أ�صلهم واحد وجن�سهم واحد،
الأمر الذي يجعل م�ساحة امل�شرتكات بينهم �شا�سعة ب�صورة تفوق كل
�ألوان االختالف وكل مظاهر التنوع املرتبطة بالبيئات واملجتمعات� ،إذ كل
هذه تعترب ظواهر الحقة على جوهر الإن�سان ككائن حي مفكر له نزعاته
واحتياجاته و�أحا�سي�سه و�أحالمه التي ال تختلف جوهريا من �إن�سان
لإن�سان �آخر ،لذلك ال �شك �أن الب�شر جميعا يبحثون عن املعاين الكربى
نف�سها ،فاجلميع يريدون ال�سالم والعدل ،وين�شدون ال�سعادة والرفاه،
ويبحثون عن احلب والدفء ،ويرنون �إىل الأُن�س واملرح ،وي�سعدون
باالعرتاف املتبادل واالهتمام الإيجابي والتعاطف واملعونة وقت احلاجة،
واجلميع كذلك يكرهون الظلم ،وينفرون من ال�شر ،ويرف�ضون االمتهان
والتجاهل والتهمي�ش� ،إىل غري ذلك من امل�شرتكات الإن�سانية الكربى.

Alsayed Alrahmany

على �أ�سا�س تلك امل�شرتكات الإن�سانية حدث
الت�أ�سي�س املعا�صر ملفهوم حقوق الإن�سان
الذي انبثقت عنه مفاهيم �أخرى لها �أهميتها
الكربى يف حياة النا�س ،ومن �أهم و�أرقى تلك
املفاهيم نبذ التمييز العن�صري بكل �أ�شكاله يف
حق كل الب�شر على حد �سواء ،وهو املبد�أ الذي
احتل املركز الثاين يف قائمة مبادئ «الإعالن
العاملي حلقوق الإن�سان» ال�صادر قبل 69
عاما يف العا�شر من دي�سمرب  1948بباري�س
واملعتمد من اجلمعية العامة للأمم املتحدة،
وقد جاءت �صياغة هذا املبد�أ كما يلي:
«لكل �إن�سان حق التمتع بكافة احلقوق
واحلريات الواردة يف هذا الإعالن ،دون �أي
متييز ،كالتمييز ب�سبب العن�صر �أو اللون �أو
اجلن�س �أو اللغة �أو الدين �أو الر�أي ال�سيا�سي �أو
�أي ر�أي �آخر� ،أو الأ�صل الوطني �أو االجتماعي
�أو الرثوة �أو امليالد �أو �أي و�ضع �آخر ،دون �أية
تفرقة بني الرجال والن�ساء .وف�ض ً
ال عما تقدم
فلن يكون هناك �أي متييز �أ�سا�سه الو�ضع
ال�سيا�سي �أو القانوين �أو الدويل للبلد �أو
للبقعة التي ينتمي �إليها الفرد �سواء كان هذا
البلد �أو كانت تلك البقعة م�ستقلة �أو حتت
الو�صاية �أو غري متمتعة باحلكم الذاتي �أو
كانت �سيادتها خا�ضعة لأي قيد من القيود».

من العن�صرية �أال تت�ضامن �إال
مع من تعرف
مل تكن هذه املادة هي الن�ص الوحيد بني
ن�صو�ص الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان
التي تتحدث عن نبذ العن�صرية والتمييز،
فقد جاءت املادة ال�سابعة منه لتعيد
الت�أكيد على هذه القيمة الكربى �أي�ضا،
حيث تقول:
«كل النا�س �سوا�سية �أمام القانون ولهم احلق

واملطلع على ن�صو�ص الإعالن العاملي حلقوق
الإن�سان يجد يف ديباجته ذكر املنطلق
الأخالقي والقيمي الذي يجعل نبذ العن�صرية
والتمييز مطلبا �أ�سا�سيا ال ميكن احلياد عنه،
لذا ورد فيه �أن «االعرتاف بالكرامة املت�أ�صلة
يف جميع �أع�ضاء الأ�سرة الب�شرية وبحقوقهم
املت�ساوية الثابتة هو �أ�سا�س احلرية والعدل
وال�سالم يف العامل ،و�أن تنا�سي حقوق الإن�سان
وازدرا�ؤها على مدار الع�صور قد �أف�ضيا �إىل
�أعمال همجية �آذت ال�ضمري الإن�ساين ،و�أن
غاية ما يرنو �إليه عامة الب�شر هو انبثاق
عامل يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة
ويتحرر فيه من الفزع والفاقة».

لو توحد الب�شر حقا �ضد كل
متييز عن�صري لتغري العامل
لكن �إىل �أي مدى تطبق مبادئ حقوق
الإن�سان يف واقع الب�شر� ،أفرادا وجماعات
ودوال؟ ثمة فارق كبري بني النظرية والتطبيق
يك�شف مقدار ال�صدق واالت�ساق يف جانب
التنظري ومدى االلتزام وال�سواء يف جانب
التطبيق واملمار�سة ،فيما يتعلق بالتنظري
والتوثيق ال �شك �أن الإعالن العاملي حلقوق
الإن�سان يج�سد واحدة من �أجمد حلظات
الوعي اجلمعي لدى الب�شر ،على الرغم
من �أن حكومات بع�ض الدول �أدارت ظهرها
للميثاق ورف�ضته �أو على الأقل حتفظت على
بع�ض مواده بذرائع خمتلفة يعك�س يع�ضها
مت�سكا ب�أفكار ومعتقدات منطوية على متييز
عن�صري ذي �أ�سا�س ديني �أو �أيديولوجي ما،
لكن هذا ال يغري من قيمة هذا الإعالن وال
ينتق�ص من �صبغته العاملية �شيئا ،حتى بعد
�أن تلته مواثيق حقوقية دولية عديدة لها
طابعها النوعي �أو الإقليمي ،هذا يف جانب
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العن�صرية وداء الت�صنيف

العن�صرية �شر حم�ض� ،إذ تعترب وقود الكراهية
و�شرارة ال�شقاق والعداوة بني الب�شر ،وتكمن
خطورتها الكربى يف كونها منطلقة من
الت�صنيف بنا ًء على الهوية ،وهذا �أخطر
يق�سم الب�شر بني عدو
�أنواع الت�صنيف ،لأنه
ّ
و�صديق� ،أو بني �إن�سان نبيل ب�أ�صله �أو بانتمائه
الطبيعي ،وبني �آخر و�ضيع ب�أ�صله �أو بانتمائه
الطبيعي ،وبطبيعة احلال يرتتب على ذلك
يف كثري من الأحيان تعميم املواقف والأحكام
على كل الأفراد املنتمني �إىل عن�صر �أو فئة
ما ،بحيث يو�ضع الكل يف خانة واحدة ت�أخذ
و�سما جماعيا واحدا� ،إيجابيا �أو �سلبيا ح�سب
النظرة العن�صرية.
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امليثاق العاملي ونبذ العن�صرية

يف التمتع بحماية متكافئة دون �أية تفرقة.
كما �أن لهم جميعاً احلق يف حماية مت�ساوية
�ضد �أي متييز يُخل بهذا الإعالن و�ضد �أي
حتري�ض على متييز كهذا».

التنظري والتوثيق كما �أ�شرنا� ،أما ما يتعلق
بجانب التطبيق واملمار�سة على مدار الأعوام
الـ 69التي م�ضت على �صدور هذا الإعالن
فالتاريخ والواقع ي�شهدان على �إخفاق املجتمع
الإن�ساين ب�شكل متكرر يف الق�ضاء الكامل
على كافة �ألوان التمييز العن�صري وما يتبعه
من ممار�سات تُهدر حقوق بع�ض ال�شعوب
والأمم والفئات التي ال زالت تن�شد العدل
والإن�صاف وامل�ساواة وتنا�ضل دون ي�أ�س يف
�سبيل ذلك ،وال�س�ؤال هنا :هل �أخفق الب�شر
يف نبذ العن�صرية وحتقيق العدل وامل�ساواة
ب�سبب نق�ص الوعي بتلك الق�ضية؟ �أم �أن
ال�سبب احلقيقي يف تلك الإخفاقات يكمن
بالأ�سا�س يف عدم الإميان الكامل مببد�أ نبذ
العن�صرية �أو يف عدم الرغبة يف �إعطاء كل
ذي حق حقه ل�سبب ما غري مو�ضوعي؟ هذا
�س�ؤال جدير بت�أمل كل �إن�سان مهتم مبا يجري
يف العامل من حوله ،وع�سى �أن تكون يف بع�ض
عبارات و�أفكار هذا املقال معونة �أو م�ساهمة
يف الإجابة عليه!
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هل �أنت عن�صري �أم مناه�ض
للعن�صرية؟
على م�ستوى الأفراد ي�ستطيع كل �إن�سان �أن
يخترب نف�سه ليعرف منها وعنها �إىل �أي مدى
هو عن�صري �أو العن�صري عندما ي�س�أل نف�سه
الأ�سئلة التالية:
هل يرف�ض املمار�سات واحلمالت العن�صرية
جتاه املختلف عنه يف العرق �أو اللون؟
هل ينتف�ض �ضد املمار�سات واحلمالت
العن�صرية جتاه املخالف له يف العقيدة �أو
الفكر؟
هل ي�شعر باال�ستياء من املمار�سات واحلمالت
العن�صرية جتاه املختلفني معه يف اللغة �أو
اللهجة؟
هل يقاوم املمار�سات واحلمالت العن�صرية
جتاه املختلفني معه يف العادات والتقاليد �أو
املنتمني �إىل طبقة اجتماعية �أخرى؟
هل ي�ساهم يف احلد من املمار�سات العن�صرية
جتاه املر�أة وما جتده من عنت وت�سلط
ذكوري؟ وكذلك جتاه الرجال �إن حتاملت
عليهم الن�ساء؟
هل يرتفع �صوته �ضد املمار�سات احلمالت
العن�صرية جميعها� ،سواء كانت ممار�سات
�أفراد �أو جماعات �أو م�ؤ�س�سات �أو دول ،دون
�أن يخ�شى �سطوة العن�صريني ونفوذهم �أيا
كانوا؟ هل يجر�ؤ على قول كلمة احلق عالية
يف وجه كل عن�صري �أيا كان؟ وهل يندد �أي�ضا
بداعمي عن�صريته �أيا كانوا؟

الالعن�صرية معناها �أن تكون
�شهما من�صفا على طول
اخلط ،ولو على نف�سك �أو
الأقربني
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العن�صرية بني امل�صالح اخلا�صة واالنت�صار
للحق والعدل
العن�صرية يف �أحد معانيها تعني �أن يكيل
املرء مبكيالني ،فيمار�س دور البطل النبيل
�إذا ارتُكبت جرائم �أو ب�شاعات هنا ،وي�سكت
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�إذا ارتُكبت نف�س اجلرائم والب�شاعات هناك،
وبو�صلته �ساعتها لي�ست بو�صلة الأخالقي
والقيم الإن�سانية ،و�إمنا بو�صلة امل�صالح املادية
اخلا�صة والتوازنات ال�سيا�سية �أو االجتماعية
املنحازة التي ال تكرتث بالإن�سان من حيث هو
�إن�سان.

�أو طائفته من �أحداث �أو نكبات �أو مظاهر
ظلم وا�ضطهاد ومالحقة ،بينما ال ي�سرتعي
اهتمامه �أو على الأقل انتباهه – ولو لربهة -
ما يقع من ظلم وا�ضطهاد يف حق ب�شر �آخرين
لي�سوا يف دائرة معارفه �أو انتماءاته مهما
كانت معاناتهم ومهما طالت.

والعن�صرية لها �أ�شكال و�صور �صريحة مبا�شرة
و�أخرى خفية �أو مقنعة ،ومن �أمثلة النوع الأول
�أن يعتقد املرء �أن هذا ال�شعب �أو ذاك هو
�شعب اهلل املختار� ،أو �أنه العن�صر الب�شري
الأوحد املتعايل على ما عداه من ال�شعوب
والأمم ومن ثم ت�أتي ت�صرفاته مع الأغيار
على هذا الأ�سا�س ،ومنها �أي�ضا �أن يعتقد املرء
�أن جن�س الرجل �أف�ضل من جن�س املر�أة ،و�أن
احلقوق والواجبات بينهما مبنية بال�ضرورة
على هذه التفرقة.

ال �شك �أن الأمثلة على مظاهر العن�صرية
اخلفية �أو املقنعة كثرية ب�صورة ت�ستع�صى
على احل�صر هنا ،لكن ب�شكل عام من املمكن
�أن يقال �إن العن�صرية املقنعة تعني �أن يعرف
الإن�سان ما له وما لباقي النا�س من حقوق
�أ�سا�سية �أو من ا�ستحقاقات عامة م�شرتكة
ثم ال يكرتث ب�شيء من ذلك وال يطالب به
�إال لنف�سه �أو لعن�صره وبني قومه فقط ،ال
ل�شيء �إال لتمركزه حول ذاته وان�شغاله بنف�سه
ومبحيطه ال�ضيق ،رغم معرفته مبا يجري
للآخرين.

ومن �أمثلة النوع الثاين� ،أي العن�صرية املقنعة
�أن ي�سكت الإن�سان عن �سن قوانني وت�شريعات
�أو عن �صدور قرارات وبيانات ت�صب يف �صالح
فئة من النا�س على ح�ساب فئات �أخرى.
ومنها �أن يقبل �أو �أن ي�سكت عما يالقيه
املختلفون عنه �أو معه من حمالت الت�شويه
والت�شهري اجلماعية التي تقوم بها بع�ض
و�سائل الإعالم التي تخلط احلابل بالنابل -
عمدا �أو خط�أ – وتن�شر الريبة والتحفز بني
النا�س.
ومنها �أي�ضا �أن يبحث املرء عن الفكاهة واملرح
يف ال�سخرية �أو التهكم على الآخرين �أو يف
�إلقاء النكات الالذعة امل�سيئة لهم فقط لأنهم
خمتلفون عنه يف جانب من جوانب احل�ضارة
�أو الثقافة ،في�ضحك ويقهقه ب�أريحية ال ي�شعر
معها بت�أنيب �ضمري ،بل دون �أن يالحظ �أدنى
مالحظة �أنه ثمة خط�أٌ ما يف هذا ال�سلوك.

ما من �إن�سان يولد عن�صريا

ومن �ألوان العن�صرية املقنعة كذلك �أال ينفعل
الإن�سان �إال مبا يقع لبني جن�سه �أو عن�صره

العن�صرية بني الفطرة والت�أثري
على الوعي

يف الأخري نقول �أنه ال �أحد يولد عن�صريا
ب�أي حال ،و�إمنا يكت�سب الإن�سان ا�ستعداداته
لل�سلوك العن�صري بعد �أن يولد� ،إذ يتلقى بذرة
التمييز على الهوية يف بيئته� ،أحيانا على �أيدي
من ر َّبوه �أو علموه ،و�أحيانا من خالل احتكاكه
بدوائر �أ�صدقائه �أو معارفه ،وقد ينجو الإن�سان
من الوقوع يف فخ العن�صرية حتى ي�شب ويكرب
لتتلقفه بعد ذلك و�سائل الإعالم املغر�ضة على
اختالف �ألوانها و�أنواعها لتعيد ت�شكيل وعيه
والت�أثري على فطرته وعاطفته و�سالمة �صدره
واتزانه تدريجيا فيحيد عن �صراطه امل�ستقيم
وينحرف عن قيمه الإن�سانية الراقية فيعادي
على الهوية وينحاز انحيازا طائفيا �أعمى ال
يفرق بني ظامل ومظلوم �أو مغت�صب و�صاحب
حق.
		ال�سيد الرحماين

إحتفال املرأة

Frauenfest
Seit mittlerweile anderthalb Jahren bietet der Verein
AFAQ e.V. sehr erfolgreich den monatlich stattfindenden Frauentreff an. In der dritten Kalenderwoche eines
jeden Monats laden wir Frauen mit Migrationshintergrund zu einem Tag des Austausches in unseren Räumlichkeiten ein.
Ein Highlight in diesem Jahr war sicherlich das Frauenfest des Monats Juli, welcher im Café Couleur der
„Brücke“ stattfand. Die Frauen genossen die Veranstaltung, bei der nur Frauen und Kinder anwesend waren,
sichtlich und unterhielten sich angeregt über ihre Erfahrungen und die Fortschritte, die sie in den vergangenen 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 Mitbürgerinnen auszutauschen und mit ihnen über einige Dinge
zu sprechen, die sie sonst nur aus der Sichtweise der
Medien erfahren.
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 ا�ست�ضافت جمعية �آفاق،خالل العام ون�صف العام املا�ضي
اجلل�سة الن�سائية ال�شهرية التي تنعقد ب�شكل دوري يف
 حيث تلتقي يف مق ّر اجلمعية،الأ�سبوع الثالث من كل �شهر
 منها العربية والكردية،ن�ساء من ثقافات وخلفيات متنوعة
والإفريقية والأملانية لتبادل الأفكار والتجارب واملواهب
.وللم�شاركة يف حما�ضرات عن ق�ضايا ته ّم املر�أة
ويف �شهر يوليو من هذا العام نظمت جمعية �آفاق حد ًثا
 وعقد هذا،”ن�سو ًيا مه ًما حتت عنوان “احتفال املر�أة
 وقد كان،االحتفال يف قاعة كولور يف مركز دي بروكه
خا�صا باملر�أة حيث مل يكن هناك �سوى ن�ساء و�أطفال
حد ًثا
ً
ت�شاركن فيه جتاربهن ويتحدثن فيه عن التقدم الذي
 وقد اغتنم البع�ض هذه،�أحرزنه خالل الأ�شهر املا�ضية
 مثل الق�ص�ص الق�صرية،الفر�صة لتبادل م�ساهماتهن الأدبية
 وق�ضني وقتًا ترفيه ًيا ممت ًعا بعيدًا عن �أعباء احلياة،وال�شعر
 يف اللقاء كانت بع�ض الن�ساء الأملانيات حا�ضرات.اليومية
كذلك واغتنمن هذه الفر�صة للتعرف على بع�ض القادمات
اجلدد والتحدث معهن عن �أمور �شتى تتعلق بثقافاتهن
التي ال ي�سمع عنها الأملان �شي ًئا �إال من وجهة نظر و�سائل
.الإعالم
ت�ستمر اجلل�سة الن�سائية باالنعقاد �شهر ًيا وترحب جمعية
.�آفاق بكل الراغبات باالن�ضمام

Als ich mein freiwilliges Praktikum
bei dem gemeinnützigen Verein begann, 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 Erfahrung. Im Nachhinein ist es äußerst
beeindruckend, dass ich die Menschen trotz dieser Umstände sehr
gut kennenlernte, doch was mich
noch viel mehr beeindruckt, sind
die enormen sprachlichen und persönlichen Fortschritte viele unserer
Team-Mitglieder innerhalb des letzten Jahres.
Und auch, wenn viele von Tag zu Tag
besser Deutsch sprachen, blieb ein
Satz fester Bestandteil des Arbeitsalltags: „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 persönlichen Herausforderungen. Ich stellte
schnell fest, dass auch andere, aus
meiner Sicht unorthodoxe, Arbeitsweisen zu tollen Ergebnissen führen
und mir wurde bewusst, dass es tatsächlich unzählige „Lösungswege“
für Probleme zu geben schien, wo
ich nur den geordneten und systematischen sah. Dies sind Erfahrungen, die ich nicht missen möchte,
ebenso wenig wie die alltäglichen
kleinen „Kulturschocks“…
Das ständige Treiben im Büro bedeutete für mich zu Beginn insbesondere in Verbindung mit dem ständigen
Klingeln verschiedener Mobiltelefo-

ne - ja, hier kann das Klischee absolut bestätigt werden - einen enormen Stressfaktor. Hinzu kam, dass
ich mich erst an die für mein Empfinden 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 Anliegen vorzubringen.
Letztlich machen wir alle sonderbare 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 harmoniert.
Während meiner Tätigkeit bei AFAQ
hatte ich nicht selten das Gefühl,
dass ich mich in einem Integrations-
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prozess befand, der inmitten meiner
eigenen Heimat stattfand. Diese
Erfahrung ist aus heutiger Sicht äußerst spannend, da meine Anwesenheit anscheinend auch viele Neuankömmlinge des AFAQ e.V. dazu
angehalten hat ein bisschen „deutscher“ zu werden. Beispielsweise
konnte ich das Stoßlüften im Winter
einführen und habe auch das Bewusstsein für den Stromverbrauch
einiger Mitglieder anscheinend nachhaltig 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 Gewohnheiten komplett abzulegen und sich
zu verändern, sondern darum voneinander zu lernen und die Interaktion mit anderen Kulturen als persönliche 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. Neben den tagtäglich zu bewältigenden
Hürden wird die Menschlichkeit in
dem Verein ganz groß geschrieben,
was sicherlich auch eine der bedeutendsten 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 einen kleiner Teil des Teams zu sein
und komme gern zur Arbeit, wo eben
nicht nur meine KollegInnen auf mich
warten, sondern auch meine Freunde.
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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 eines Teams zu sein, das sich aus unzähligen verschiedenen Kulturen zusammensetzt. Hierzu fällt mir häufig nur
ein Wort ein: abenteuerlich. Dies soll jedoch keineswegs
negativ gemeint sein. Durch meinen Job habe ich viele tolle Erfahrungen, insbesondere im Umgang mit Menschen,
sammeln können, die mir ein „normaler“ Bürojob höchstwahrscheinlich niemals ermöglicht hätte. Nach einem Jahr
bei AFAQ e.V. ziehe ich nun Bilanz.
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Zu Beginn meiner Zeit bei AFAQ hätte ich mir eine versteckte Kamera in Eingangsbereich gewünscht: Trotz oder
gerade wegen meines freundlichen „Merhaba“ zur Begrüßung in Verbindung mit meinen blonden Haaren schienen
viele irritiert zu sein.

Interview: Polizist Milad Ibrahim
informiert über die Aufgaben der
Ordnungshüter

شرطيون من أصول مهاجرة:

لقاء مع الشرطي ميالد إبراهيم
حاوره :سمير سفوك

أجــرت «هــا» حــوارا مــع الســيد ميــاد
إبراهيــم أحــد عناصــر شــرطة مدينــة مونســتر
للحديــث عــن آليــة عمــل الشــرطة يف مونســتر.
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نرحب بك سيد ميالد!
عندمــا قمنــا باإلعــان عــن مقابلتنــا معــك
أراد اجلمهــور أن يعــرف أكثــر عــن هويــة ميــاد
وكيــف أصبــح شــرطي ًا.
أنــا ميــاد ابراهيــم ،كــردي مــن ســوريا مــن
مدينــة رأس العــن ،أتيــت إلــى أملانيــا وأنــا
يف التاســعة مــن عمــري ،أمتمــت البكالوريــا
ومــن بعدهــا التحقــت بأكادمييــة الشــرطة
يف مونســتر إلــى أن التحقــت رســميا بالعمــل
كشــرطي.
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يف معظــم الــدول العربيــة تكــون العالقــة
بــن النــاس والشــرطة عالقــة خــوف ،فهــل
هــذا األمــر موجــود يف أملانيــا وخصوص ـ ًا يف
مو نســتر ؟
هنالــك مثــل أملانــي يقــول إنّ الشــرطة صديقــة
للنــاس ومعينــة لهــم علــى عكــس الصــورة
املتداولــة يف دول أخــرى ،وهــذا املثــل ينطبــق

علــى الشــرطة هنــا ،التــي تســاعد دائمــا
وأبــدا.
كم فرع للشرطة يف مدينة مونستر؟
هنــاك أربعــة أفــرع مقســمة علــى أربــع مناطــق
ســكنية يف مدينــة مونســتر.
إذا صــدر قــرار جديــد أو قانــون مــن وزارة
الداخليــة أو اإلدارة االحتاديــة كيــف يتـ ّـم إعــام
النــاس بذلــك القانــون أو القــرار؟
ال توجــد لــدى الشــرطة وســائل إعالميــة
خاصــة تخاطــب بهــا النــاس بشــكل مباشــر،
لكــن يتــم التواصــل بالطبــع مــن خــال وســائل
اإلعــام العامــة علــى اختــاف أشــكالها
وصورهــا ،لــذا علــى املواطنــن أن يســألوا
ويتابعــوا الوســائل اإلعالميــة مــن قنــوات
اخباريــة وجرائــد ،وأن يطالعــوا بعنايــة
كذلــك املطويــات واملنشــورات املطبوعــة
التــي تصدرهــا الشــرطة أحيانــا ،بالطبــع إذا
خالــف شــخص مــا قانونــا أو قــرارا جديــدا
فســيتعرض للمســاءلة القانونيــة ،يف هــذه
احلالــة ســيصبح لديــه تلقائيــا علــم بالقانــون

أو القــرار اجلديــد بعــد املخالفــة ،هــذا يعنــي
أنــه ســواء كنــت تعلــم أو كنــت ال تعلــم لــن تُعفــى
مــن املســاءلة والتغــرمي إذا خالفــت.
هــل لــدى الشــرطة يف مونســتر منشــورات أو
مطبوعــات تــوزع باللغــات االجنبيــة كالعربيــة
أو الكرديــة مثــا؟
نعــم ،تقــوم شــرطة مونســتر بــن احلــن
واآلخــر بتوزيــع مطبوعــات خاصــة علــى
املخيمــات او املســاكن املؤقتــة التــي يقطنهــا
الالجئــون اجلــدد وتكــون غالبــا بالعربيــة
والفارســية ،وتــوزع هــذه املطبوعــات مــن أجــل
إبــاغ النــاس بعمــل الشــرطة مبدينــة مونســتر
أو مبــا يســتجد مــن أمــور عامــة.
ولــي جتربــة خاصــة بهــذا املوضــوع حيــث
قمــت بزيــارة عــدد مــن مراكــز الالجئــن يف
مونســتر بهــدف توعيــة الالجئــن بأهميــة
االلتــزام بقواعــد قيــادة الدراجــات الهوائيــة
التــي تشــتهر بهــا مدينــة مونســتر ،فكمــا
تعــرف مونســتر تشــتهر علــى مســتوى أملانيــا
بعــدد الدراجــات الهوائيــة وعــدد ســائقيها

أيضــا ،لذلــك يجــب االلتــزام متامــا بقواعــد
قيــادة الدراجــات الهوائيــة.
متــى يجــب أن يتصــل الشــخص بالشــرطة؟
أو مــا هــي احلــاالت التــي يجــب علــى املواطــن
فيهــا االتصــال بالشــرطة؟
احلــاالت التــي ينبغــي فيهــا االتصال بالشــرطة
هــي التــي تكــون بهــا جرميــة أو حــادث أو
تهديــد أو ســرقة ،وال ينبغــي أن يكــون لــدى
املواطــن خــوف مــن االتصــال بالشــرطة ،كأن
يخــاف مــن غرامــة أو مســاءلة بســبب اتصالــه،
لكــن يف الوقــت نفســه ال يصــح االتصــال
بخصــوص أمــور لا أهميــة لهــا وال ضــرر
فيهــا ،وكمــا هــو معلــوم رقــم طلــب النجــدة هــو
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هنالــك مؤخــرا عــدة حــوادث انتحــال لصفــة
الشــرطة ،مثــا هنالــك اتصــاالت تــرد مــن
أشــخاص يعرفــون أنفســهم بأنهــم مــن
الشــرطة ويطلبــون مبالــغ ماليــة أو ارقــام
بنكيــة ،كيــف ميكــن للمواطــن أو املقيــم أن
يتأكــد مــن هويــة الشــرطي؟
الشــرطي معــروف بلباســه الرســمي ،ويف
حالــة ارتدائــه مالبــس مدنيــة عاديــة فهــو
يحمــل بطاقــة هويــة شــرطة ،وميكــن للشــخص
أن يطلــب مــن الشــرطي االطــاع عليهــا،
ويف حالــة الشــك ميكــن االتصــال علــى رقــم
النجــدة  110واالستفســار عــن الشــخص الــذي
جــاء إلــى املنــزل أو الــذي اعتــرض طريــق

نالحــظ وجــود فئتــن مــن الشــرطة يف
الشــارع األولــى هــي شــرطة حفــظ النظــام
 Ordnungsamtوالثانيــة iهــي الشــرطة
العاديــة مــا الفــرق بينهمــا وهــل يوجــد لــكل
منهــم وظيفــة محــددة؟
شــرطة حفــظ النظــام لهــا وظيفــة تتعلــق
بالنواحــي املدنيــة مثــل مخالفــات الســيارات
الواقفــة يف أماكــن خاطئــة ،وال يحــق لعناصــر
هــذه الشــرطة اعتقــال أو اقتيــاد أحــد إلــى
املخافــر الشــرطية ،ولكــن عنــد احلاجــة يتــم
اعــام الشــرطة العاديــة مــن أجــل اتخــاذ
التدابيــر الالزمــة ،والشــرطة العاديــة die
 Polizeiهــي املســؤولة عــن اجلرائــم
واالعتقــال وتولــي املهــام عنــد وقــوع حــوادث،
أمــا شــرطة حفــظ النظــام فمختصــة فقــط يف
املســائل املدنيــة واخلدميــة كمســائل املــرور
مثــا.
هنــاك بعــض األســئلة املوجهــة مــن جمهورنــا
ويرغبــون يف معرفــة إجابتــك عليهــا ،منهــا
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
فيمكنــك بعــد الصــف العاشــر أن تلتحــق
بتأهيــل ُشــ َر ِطي خــاص ،ولكــن العامــل
األساســي هــو اللغــة ثــم اللغــة ،إذ البــد أن
تكــون لغتــك ممتــازة مــن أجــل تعامــل ســلس
مــع النــاس.
مــا اإلجــراءات الالزمــة عندمــا يريــد الشــخص
التظاهــر؟ ومــا هــو الفــرق بــن املظاهــرة
والوقفــة االحتجاجيــة أو االعتصــام؟

يف حــال قــام أحــد الوافديــن أو الالجئــن
اجلــدد بارتــكاب مخالفــة قانونيــة ،كيــف
تعرفــون أن هــذه املخالفــة كانــت مقصــودة
أو غيــر مقصــودة إذا كان مرتكــب املخالفــة
جديــدا يف هــذا البلــد؟
كل النــاس هنــا متســاوون مهمــا كانــت
جنســياتهم ،املهــم أال يقومــوا بارتــكاب
مخالفــات وإثــارة مشــاكل ،بخصــوص
احملاســبة عندمــا يكــون الشــخص جديــدا يتــم
تنبيهــه للمــرة األولــى ،أمــا إذا كانــت املخالفــة
كبيــرة فــا مفــر مــن توقيــف املخالــف واتخــاذ
اإلجــراء القانونــي املناســب معــه بصــرف
النظــر عــن كونــه جديــدا أو مقيمــا هنــا منــذ
فتــرة.
الســؤال األخيــر :هــل حتــب ان توجــه كلمــة إلــى
اجلمهور؟
أدعــو اجلميــع ،خصوصــا الوافديــن والالجئني
اجلــدد ،إلــى االلتــزام بالقانــون ،وااللتــزام
بالقوانــن يحتــاج إلــى العلــم بهــا أوال ،لذلــك
البــد مــن تعلــم اللغــة األملانيــة ألنهــا حتمــي
مــن الوقــوع يف مشــاكل كثيــرة ســببها اجلهــل
بالقانــون ،وأملانيــا كمــا تعلــم هــي دولــة قانــون
مــن الطــراز األول.
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هــل ميكــن إلقــاء القبــض علــى أي شــخص
بــدون مذكــرة توقيــف أو قــرار مــن محكمــة؟
ال ،ال ميكــن إلقــاء القبــض علــى إي شــخص
بــدون مذكــرة ،ويف حالــة إلقــاء القبــض علــى
شــخص متلبــس مبخالفــة أو جرميــة يتــم
تســليم الشــخص الــى احملكمــة والقاضــي هــو
الــذي يبــت باملوضــوع.

املواطــن.

تنظيــم املظاهــرة يحتــاج إلــى تســجيل لــدى
مخفــر الشــرطة حســب احلالــة التــي يــراد
تســجيلها ،إذا كان اعتصامــا فالبــد أن
يكــون لــه مــكان محــدد ال يُســمح بتغييــره،
وإذا كان احتجاجــا متحــركا فيجــب إعــام
الشــرطة بخطــة التحــرك وعــدد األشــخاص
املشــاركني ويجــب أن ترافــق الشــرطة هــذا
االحتجــاج طــوال الوقــت حتــى انتهائــه ،واآلن
ميكــن التســجيل لتنظيــم االحتجاجــات أو
االعتصامــات عــن طريــق شــبكة االنترنــت.
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Voraussetzungen für die
Polizeiausbildung

املتطلبات األساسية
للتقدمي على وظيفة يف جهاز الشرطة األملانية
 العمر :لغاية  37عاما احلد األدنى للطول :املرأة ( )163cmالرجال ()168cm مؤشر قياس اجلسم :ال يقل عن  / 18ال 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  3سنوات من اخلبرة املهنية)  6سنوات على األقل دروس يف اللغة اإلجنليزيةرخصة قيادة من الدرجة ( Bحتى وقت استالم الوظيفة)
 شارة رياضة أملانية (برونزية) عدم وجود سوابق جنائية -ظروف معيشة مستقرة (ديون قابلة للسداد مثل ديون الدراسة )BaföG
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ميكنك تقدمي الطلب كتابة وعبر اإلنترنت (انظر الروابط أدناه).
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بعد قبول الطلب ،يتم إجراء اختبار ملدة  3أيام:
 )1اختبار على احلاسوب (يقيس التفكير التحليلي ،والذاكرة ،والقدرة على التعلم ،وما إلى ذلك) حوالي ساعتني
 )2مركز التقييم ( )ACالختبار الكفاءة االجتماعية والتواصل (تقمص األدوار ،محاضرة ،مقابلة)
 )3الفحص الطبي للشرطة
ملزيد من املعلومات ولتقدمي الطلب الرجاء زيارة الرابط
Ansprechpartner: Jörg Allkemper
joerg.allkemper@polizei.nrw.de

التاليwww.polizeibewerbung.nrw.de :

برنامج
لتعزيز اللغة الأم
من خالل قراءة الق�ص�ص
Mulingula

�شائع �أن على الأهل �أن يتحدثوا بالأملانية
مع �أوالدهم على قدر معرفتهم بها ،ولكن يف
احلقيقة �إن ذلك �سي�ؤدي �إىل تعلم الأطفال
اللغة الأملانية ب�صورة ركيكة ب�سبب خلط
الأملانية والعربية .فالطفل البالغ من العمر
� 3سنوات على �سبيل املثال ،على الأهل
�أن يتعاملوا معه يف البيت ب�شكل طبيعي
وي�ستخدموا اللغة الأم ،وهو تلقائ ًيا �سيتعلم
اللغة الأملانية يف الرو�ضة بطريقة �سل�سلة.
�أما عن تدري�س اللغة العربية على �شكل
ح�ص�ص فهو غري متوفر يف كل املدار�س،
فقط يف القليل منها حيث تخ�ص�ص ح�صة
�أ�سبوعية للعربية ،ولكن يف امل�ستقبل ممكن �أن
تتاح �إمكانية حل�ص�ص �أكرث وت�شمل عددًا �أكرب
من املدرا�س.
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�أجرت «هال» لقاء مع ال�سيدة فاطمة مراد،
معلمة لغة عربية للمرحلة االبتدائية د ّر�ست
� 12سنة يف �سوريا وهي الآن تعمل �ضمن
م�شروع  Mulingulaالذي يح ّفز الأطفال
يف املدار�س على تعلم لغتهم الأم من خالل
قراءة �أدب الأطفال.
وتقول ال�سيدة فاطمة �إنها تعرفت على
برنامج تعليم اللغة العربية كلغة �أم يف عام
 2008وا�شرتكت فيه منذ ذلك احلني مبعدل
ح�صتني �أ�سبوع ًيا ،وهي الآن تقر�أ الق�ص�ص مع
الأطفال يف �سبع مدار�س كطريقة لتقوية اللغة
العربية وليكون عندهم خمزو ًنا من مفردات
اللغة التي ت�ضاف �إىل ما يتعلمونه يف البيت.
يف كل مدر�سة جدول خا�ص ولكل منها يوم
معني من �أيام الأ�سبوع يتم فيه جمع الطالب
العرب يف �ساعة معينة من �أجل ح�صة القراءة
العربية .وتالحظ ال�سيدة فاطمة �أن الأطفال

يف جمموعات ال�صفوف الأوىل والثانية
يتقبلون اللغة العربية ويفرحون لتعلمها بنف�س
الوقت ،وكذلك ف�إن التعامل مع معلمة عربية
�أ�سهل بكثري من املعلمني الأملان مما ي�ساعد
على الإندماج و�إبراز ن�شاطاتهم يف املدر�سة.
وهي تعترب �أن اللغة هي �أ�صعب م�شكلة
بالن�سبة للأطفال الأجانب ،وتثني على جهود
الأملان يف جمال برامج تعلم اللغة الأملانية
التي يوفرونها للطالب لت�ساعدهم على
الإندماج .ولكنها ت�ضيف �أن هناك طالب
عرب يجتمعون فيما بينهم فقط ليتحدثوا
لغتهم ا�ست�سهاالً ،وهذا خط�أ كبري ،بل عليهم
اال�ستفادة من فر�ص م�ساندتهم يف تعلم
الأملانية لت�سهل عليهم الإندماج مع الطالب
الأملان.
وتن�صح ال�سيدة فاطمة �أن يتكلم الأهل مع
�أوالدهم باللغة التي يتقنونها ،وهناك خط�أ

Fatma Morad
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Nach spannenden 90 min wurde das
Spiel mit einem erfolgreichen 7:1 für
die Polizei und bei einer anschließenden Siegerehrung mit Pokalvergabe beendet. Anschließend gab es
eine gemeinsame Grillparty. Es war
ein sehr schöner Abend mit vielen
netten Leuten, der ohne die viele Hilfe so nicht möglich gewesen wäre.
Zu diesem Anlass sagte der Polizeipräsident 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, miteinander 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 deutsche Polizei ist sehr offen, sehr demokratisch und die kennenzulernen,
das ist uns sehr wichtig.“
Von seiner Seite hat sich Deler Saber, Vorsitzender des AFAQ e.V. geäußert: “Heute soll nicht nur das Fußballspiel im Vordergrund stehen. Es
geht darum, dass eine Freundschaft
zwischen unseren Neuankömmlingen und der Münsteraner Polizei entstehen 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 Gespräche nach dem Spiel dazu beitragen,
dass diese Mauern ein wenig abgebaut werden können und ein neuer
Eindruck über die Münsteraner Polizei entstehen kann.”
Die Organisatoren bedanken sich
für die Unterstützung dieser Veranstaltung bei: Friedensbüro, Integrationsrat, Koordinierungsstelle für
Migration und interkuturelle Angelegenheiten.
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Fußball verbindet
Geflüchtete fordern die Münsteraner
Polizei spielerisch heraus
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Im September fand ein ganz besonderes Fußballspiel des
Austausches zwischen den Flüchtlingen und der Polizei Münster an der Sentruper Höhe statt. Dabei stand für die Gäste
und Zuschauer weniger der mögliche Sieger des Spiels, sondern viel mehr das Zusammenkommen von verschiedenen
Kulturen und die Kommunikation zwischen allen im Mittelpunkt. Vor allem für die Flüchtlinge sei die Polizei nicht immer
als ein Freund und Helfer bekannt und gerade deshalb wollten die Organisatoren, AFAQ e.V. und die Polizei Münster,
mit diesem Spiel die Möglichkeit zu einem friedlichen Zusammentreffen schaffen.

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

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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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
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Sprache lernen
leicht gemacht!?
Ein Selbstversuch

Dana Jacob, Leiterin „Die Brücke

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.
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العربية
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Department of Arabic und Near Eastern Studies an der
American University of Beirut und hielt zuvor den
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الدكتور بالل الأرفه يل همزة و�صل يف
الدرا�سات العربية
ي�شغل الدكتور بالل الأرفه يل الأ�ستاذ
امل�شارك يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت
من�صب رئي�س دائرة اللغة العربية ولغات
ال�شرق الأدنى بعد �أن �شغل كر�سي �صوفيا
للدرا�سات العربية يف جامعة �أوهايو
الأمريكية ،وهو ع�ضو يف جمال�س علمية
ودوريات عاملية متعددة كما �أنه ي�شارك يف
عدد من امل�شاريع البحثية والتوا�صلية يف
ال�شرق الأو�سط و�أوروبا .اهتماماته تركز
على التقاطع بني جماالت الأدب والدرا�سات
القر�آنية والت�صوف والفل�سفة والتاريخ واللغة
لت�شكل كوكبة من العالقات املتداخلة بحيث
ي�صبح من ال�صعب حتقيق فهم دقيق لإحداها
مبعزل عن كل املجاالت الأخرى.
�أجرت معه „هال“ اللقاء التايل ليحدثنا �أكرث
عن �أبحاثه ون�شاطاته.
دكتور الأرفه يل! نعرف ب�أن اهتماماتك
البحثية مت�شعبة وم�شاركاتك يف امل�شاريع
العلمية وامل�ؤمترات متعددة ،نبد�أ معك ب�س�ؤال
حميم رمبا ،وهو ما هي �أقرب املو�ضوعات
البحثية �إىل قلبك وملاذا؟

يُطلب مني غالبا مقاالت و�إ�سهامات يف
مو�ضوعات حمدّدة لكني �أحاول قدر امل�ستطاع
�أن �أربط هذه املقرتحات باهتماماتي
ال�شخ�ص ّية� .أح�ضر حال ًي�أ لكتاب عن ال�شعر
ال�صويف املب ّكر وهو مو�ضوع قريب �إىل قلبي،
ففي هذا امل�شروع يتقاطع اهتمامي بالأدب
باهتمامي بالت�صوف املبكر ،وال�شعر الذي
�أعاجله غاية يف الرقة واللطف والإ�شارة
ويعب عن الدور الذي لعبه ال�شعر يف احلركة
ّ
ال�صوفية.
طبعا ما زالت مقامات الهمذاين ت�شغلني
�إىل حد كبري و�أكاد �أقول �إنها قد �سرقتني
ون�ص الهمذاين بديع
من م�شاريعي الأخرى،
ّ
و�ساحر وعميق ويكاد يلهو بجميع علوم
احل�ضارة العربية-الإ�سالمية ،مازلت كذلك
�أهوى حتقيق الن�صو�ص و�أرى فيها نوعا من
الت�أمل .من يتعامل مع الرتاث املخطوط
ن�ص ما ومدى �صعوبة
يعرف معنى تركيب ّ
ذلك واللذة املت�أتية منه.
�أنت مطلع على �أحوال الدرا�سات العربية
على اخلارطة العاملية� ،سواء يف ال�شرق �أو
يف الغرب ،ما هو تقييمك للحقل لناحية

االجتاهات يف التخ�ص�ص والق�ضايا التي يتم
حولها �إقامة البحوث وامل�ؤمترات؟
تطور حقل الدرا�سات العربية كثريا يف
العقدين الأخريين ،طبعا هناك توجه متزايد
نحو الدرا�سات الإ�سالمية وف�صلها عن
الدرا�سات العربية ،وهو �أمر ال �أ�ست�سيغه
�شخ�صيا و�أرى فيه خطورة كبرية ،فالدرا�سات
الإ�سالمية مثال يف �أمريكا ال�شمالية تكاد
تق�ضي على الدرا�سات العرب ّية �أو تبتلعها،
والأمر خمتلف مثال يف �أوروبا ويف �أملانيا
حتديدا ،ال ّ
�شك �أنّ هناك عودة حممودة يف
حقلنا �إىل الفيلولوجيا ،ولدى الفيلولوجيني
اجلدد عدّة تكنولوجية ال يُ�ستهان بها تخولهم
�إجناز م�شاريع كانت يف عداد امل�ستحيل
�ساب ًقا ،خذي مثال املعجم التاريخي للغة
العربية الذي مي ّوله معهد الدوحة للدرا�سات
العليا �أو م�شروع حتقيق كليلة ودمنة الذي
تقوم به بياتري�س غرندلر �أو املدونة القر�آنية
التي ت�شرف عليها �أجنلكا نويفرت ،والأمثلة
كثرية ،وثمة تغري �آخر حممود هو توافر
الرتجمات باطراد ،انظري مثال ترجمات
املكتبة العربية ال�صادرة عن جامعة نيويورك
�أبو ظبي ،مل يعد با�ستطاعة من ال يعرف �أو

ال يتقن العربية جتاهل امل�صادر املرتجمة
كما كان يحدث يف ال�سابق� .أ ّما بالن�سبة
للق�ضايا مو�ضوع امل�ؤمترات والبحوث فتتغري
بتغري املوقع وهناك تباين بني ال�شرق والغرب
(�إذا جاز ا�ستعمال هذين امل�صطلحني) يف
الق�ضايا التي يتم تناولها ،لكنّنا على كل
املرجعي يف
التوحد
حال مطالبون ب�أن نعزّر
ّ
ّ
حقلنا و�أن مند ج�سور التوا�صل ونعزّز �أطر
التفكري امل�شرتك ،فبدلأ من درا�سة الآخر
نحتاج �إىل التفكري والدرا�سة مع هذا الآخر،
نحتاج يف حقلنا �أي�ضا �إىل مدّ اجل�سور بينه
وبني احلقول املجاورة كالدرا�سات الثقافية
ودرا�سات الرتجمة والأدب املقارن وغريها،
الأمر يتطلب الكثري من الوقت واجلهد
والتمويل بالطبع ،لكن الأمل كبري مب�ستقبل
واعد للحقل.
كما ع ّرفنا القارئ يف البداية� ،أنت �أ�ستاذ
الأدب العربي يف اجلامعة الأمريكية يف
بريوت ورئي�س دائرة اللغة العربية ولغات
ال�شرق الأدنى ومنذ �أن ا�ستلمت م�س�ؤولية هذا
املن�صب قمت بتغيريات جذرية �أعادت �إحياء
الدائرة ،بل جمال الدرا�سات العربية بجميع
تفرعاته .ما هي �أهم التغيريات التي �أجريتها
وما هي ر�ؤيتك للدائرة؟
لدائرة العربية ولغات ال�شرق الأدنى يف
اجلامعة الأمريكية يف بريوت تاريخ عريق
وف�ضل كبري على الدرا�سات العربية ،وحني
تر�أ�ست الق�سم كان ه ّمي الأكرب تر�سيخ هذا
الأثر .يف �سنتني فقط ان�ضم �إىل فريقنا عدد
من الأ�سماء الالمعة يف احلقل� ،ضاعفنا
مبرات عدد الفعاليات التي يقوم بها الق�سم
من حما�ضرات وور�شات عمل وم�ؤمترات
دولية ،قمنا بتفعيل جملة الأبحاث ومن�شورات
برنامي املاج�ستري
اجلامعة عموما ،عززنا
َ
والدكتوراه مبنح جديدة� ،أعدنا الزخم

نعلم �أن عالقتك العلمية ب�أملانيا وطيدة.
ف�إىل جانب م�شاركاتك العديدة يف ندوات
وم�ؤمترات وور�ش عمل وحما�ضرات يف
خمتلف املدن الأملانية� ،أنت � ً
أي�ضا ع�ضو نا�شط
جدًا يف �أكادميية ال�شباب الأملانية  -العربية
للعلوم والإن�سانيات ( .)AGYAهل تذكر لنا
م�س�ؤولياتك ون�شاطك داخل الأكادميية؟
تعزز الأكادميية العربية الأملانية للعلماء
ال�شباب التعاون البحثي بني الباحثني
البارزين من جميع التخ�ص�صات الذين
ينتمون �إىل م�ؤ�س�سة بحثية يف �أملانيا �أو �أي
بلد عربي ،كما توفر فر�صا لبناء ال�شراكات
ومتويل لدعم امل�شاريع املبتكرة لأع�ضائها يف
خمتلف جماالت البحث وكذلك يف جمال
العلوم والتعليم ،ومنذ العام  2013مت اختيار
�أكرث من  50ع�ضوا من العلماء العرب والأملان
لالن�ضمام �إىل الأكادميية ،حققوا من خاللها
م�شاريع مبادرات م�شرتكة يف �إطار �ستة
جمموعات عمل متعددة التخ�ص�صات يف
التعليم العربي والأملاين ،الرتاث امل�شرتك
والتحديات امل�شرتكة ،الطاقة واملياه والبيئة،
ال�صحة واملجتمع ،والريادة .كنت من الأع�ضاء
امل�ؤ�س�سني يف الأكادميية وكنت ع�ضوا يف
اللجنة التوجيهية لها ومازلت ع�ضوا يف عدد
من جمموعات العمل ويف هذا الإطار �ساهمت
يف تنظيم م�ؤمترات دولية عن “الطعام كم�ؤ�شر
ثقايف” و”بوذا كقدي�س �إ�سالمي م�سيحي”
و”و�سائل الن�شر املتغري عرب التاريخ” و”الرتاث
العربي الأملاين يف زجنبار” و”مفهوم املاء يف
الإن�سانيات والعلوم” ،كما �شاركت يف تنظيم
مدر�سة �صيفية بعنوان “درا�سات عربية
بر�ؤى متعددة” وهو مبادرة لطريقة جديدة
يف التدري�س والبحث يف جمال الدرا�سات
العربية ،و�شاركت يف عدد كبري من امل�ؤمترات
والفعاليات التي قامت بها الأكادميية.
علمنا كذلك ب�أن الأكادميية تقوم بدور
اجتماعي �إىل جانب عملها الأكادميي،
وخا�صة يف ما يتعلق مبو�ضوع الالجئني .هل
لك �أن تطلعنا باخت�صار على لك؟
تقوم الأكادميية مبجموعة كبرية من امل�شاريع
والندوات وور�ش العمل يف هذا املجال ،لعل

ما هي �أعمال د� .أورفلي الأكادميية وم�شاريعه
الأخرية وامل�ستقبلية للعام 2018؟
�صدرت يل م�ؤخرا مقالة عن “ال�شعرية
ال�صوفية” ومقالة عن “هجاء املدن العربية”.
�أعمل حاليا على كتاب عن تاريخ مقامات
الهمذاين و�أعكف على حتقيق هذه املقامات.
�أنهيت م�ؤخرا حتقيق الهوامل وال�شوامل
للتوحيدي وم�سكويه و�أعمل على حتقيق
كتابني غري من�شورين للثعالبي بعنوان “خا�ص
اخلا�ص يف الأمثال” و”الأنوار البهية” ،كما
بد�أت بتحقيق عقالء املجانني للني�سابوري.
�أعمل على �إ�صدار عدد جديد من جملة
الأبحاث و�أنظم م�ؤمترا دوليا عن فن االختيار
�أو الأنثولوجيا يف الرتاث العربي.
وختا ًما� ،إن م�شروع جملة وراديو هال انطلق
من مدينة مون�سرت يف �أملانيا� .أخربنا قليال عن
عالقتك باملدينة.
زرت مون�سرت مرارا و�أحبها كثريا .طبعا
الدرا�سات العربية يف مون�سرت مزدهرة بف�ضل
جهود العامل توما�س باور وفريق عمله .لدي
�أ�صدقاء كرث يف املدينة �أزورهم با�ستمرار.
�شك ًرا جزي ً
ال
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مل�ساقات الرتجمة والكتابة الإبداعية ،حاولنا
ربط الدائرة مبحيطها اجلغرايف املحلي
والإقليمي عرب ا�ست�ضافة كتاب مرموقني،
ونعكف حاليا على تطوير الإطار البيداغوجي
لتدري�س العربية .طبعا كان ال بدّ من �إقناع
�إدارة اجلامعة بهذه الر�ؤيا للدرا�سات العربية
يف اجلامعة �إذ ال ميكن للجامعة �أن تدعم كل
االخت�صا�صات على قدم ال�سواء ،وكان �أن
وجدنا عند �إدارة اجلامعة �أذ ًنا �صاغية.

�أهمها هو �إ�صدار “تقرير ال�سيا�سة العامة
للم�ؤمتر الدويل املعني بالهجرة والتعاون
العابر للحدود الوطنية يف جمال التعليم
والبحث واالبتكار” ،كما هناك مث ً
ال م�شروع
“تبنى �أكادمي ًيا” وهو برنامج عربي�-أملاين
لتوجيه الأكادمييني الالجئني والباحثني
املبعدين.
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beteiligt, die alle einen Migrationshintergrund besitzen und aus verschiedenen deutschen Städten zusammengekommen sind.
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وت�ستند �سل�سلة «ال�صدمة» على مبد�أ الكامريا
اخلفية ،ولكنها تتناول الق�ضايا االجتماعية
الهامة وتعد حماولة لن�شر التعاطف بني
النا�س وتذكريهم بالقيم االن�سانية .ويف
احللقات التي ّ
مت ت�صويرها مون�سرت ،كان من
املهم دح�ض ال�صور التي وزعتها ال�صحافة يف
الأ�شهر الأخرية عن الطريقة التي تعامل بها
املجتمع امل�ضيف الأملاين مع القادمني اجلدد.
وقد بينت احللقات �أن النا�س من مون�سرت
على وجه اخل�صو�ص يرحبون بالالجئني و�أن
التعاي�ش بني الثقافات املتنوعة ميكن �أن يكون
ناجحا.
منوذجا
ً
ً
وقد مت التح�ضري لت�صوير احللقات خالل
ب�ضعة ا�سابيع بالتعاون مع مدينة مون�سرت
ودائرة ال�شرطة .فكان هناك فريق عمل
من �أكرث من  14م�صو ًرا و  7فنيني وعدد
ال يح�صى من اجلهات الفاعلة املعنية ،كلهم
من �أ�صول وخلفيات مهاجرة وتوافدوا �إىل
مون�سرت من مدن �أملانية خمتلفة.
كان لتجربة الربنامج نتائج مر�ضية للغاية
يف ال�شارع الأملاين ،وخا�صة ردود فعل بع�ض
املارة جتاه مظاهر الكراهية �ضد الأجانب
والالجئني والتي ميكن و�صفها ب�أنها مدعاة
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فخر ملدينة مون�سرت! فقد �أثبت املواطنون
�أن التعدد الثقايف يف املدينة قيمة يقدرها
املجتمع الأملاين وال ينبغي التمييز �ضد �أحد
ب�سبب خلفيته الثقافية .على �أن هذا الواقع ال
ينطبق فقط على مدينة مون�سرت ،ففي جميع
�أنحاء �أملانيا ،هناك العديد من احلاالت التي
ال ميكن ت�صورها حيث الأملان واملهاجرون
يت�ساندون ويقفون جن ًبا �إىل جنب ،وكان هدف
احللقات ن�شر هذه احلقيقة.
واملهم �أنّ هذه الر�سالة مل ت�صل فقط �إىل
النا�س الذين يعي�شون يف العامل الناطق باللغة
العربية ،بل �إىل كل البالد التي ينت�شر فيها
مهاجرون من �أوروبا والواليات املتحدة وهم
متابعون لقناة �أم بي �سي .وترى جمعية
«�آفاق» �أنه من املهم اال�ستفادة من �أفكار من
هذا القبيل لت�سجيل مواقف �ضد العن�صرية
والتمييز ،ويف الوقت نف�سه ت�سليط ال�ضوء
على اجلوانب الإيجابية للحياة يف �أملانيا.
ويف اخلتام هناك طرق ال تعد وال حت�صى
للم�ساهمة يف التعاي�ش ال�سلمي يف مون�سرت،
ولكن �أي�ضا يف �أملانيا ب�شكل عام ،علينا �أن
ن�سلكها م ًعا.

Die Ergebnisse der Aufnahmen waren äußerst zufriedenstellend – insbesondere die Reaktion einiger Passanten auf fremdenfeindliche Aussagen gegenüber Geflüchteten kann
als Werbung für die Stadt Münster
bezeichnet werden! Sie machen
deutlich, dass die Interkulturalität in
der Stadt von der deutschen Bevölkerung geschätzt wird und niemand
aufgrund seiner kulturellen Herkunft
diskriminiert werden sollte. Dies gilt
jedoch nicht nur für die Stadt Münster. Deutschlandweit gibt es tagtäglich unvorstellbar viele Situationen,
in denen Deutsche und MigrantInnen
gegenseitig füreinander eintreten.
Unser Ziel war es, dies mithilfe des
vorgestellten Projektes in die Öffentlichkeit zu tragen.
Diese Botschaft hat jedoch nicht nur
Menschen erreicht, die in dem arabischsprachigen 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 dieser ein Zeichen gegen Rassismus
und Diskriminierung zu setzen und
gleichzeitig die positiven Seiten eines Lebens in Deutschland hervorzuheben.

Der Schock:
Deutsche und MigrantInnen in
Münster treten gegenseitig füreinander ein
AFAQ e.V. hat zwei Folgen
der internationalen TV-Sendung „Schock“ gedreht, die
im Juni 2017 ausgestrahlt
wurden und für sehr viele positive Reaktionen sorgten.
Die beiden Folgen wurden über
verschiedene Kanäle wie Facebook, Youtube und TV verbreitet. Allein bei der TV-Übertragung 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 besitzen.
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Die Serie „Schock“ basiert auf dem
Prinzip der versteckten Kamera,
spricht jedoch gleichzeitig auch wichtige gesellschaftliche Themen an. Im
Falle der Münster-Folgen war es uns
ein Anliegen, mit den Bildern aufzu-

ال�صدمة

إيجابية يف مون�سرت

räumen, die von der Presse in den
letzten Monaten bezüglich des Umgangs der deutschen Aufnahmegesellschaft mit den Neuankömmlingen
verbreitet wurden. Wir wollten zeigen, dass insbesondere die Münsteraner Bevölkerung die Geflüchteten herzlich willkommen heißt und
dass das bunte Zusammenleben gut
funktionieren kann.
Es waren insgesamt 14 Kameraleute, Techniker und Schauspieler

�أخرجت جمعية «�آفاق» حلقتني
خا�صتني ب�أملانيا من الربنامج
التلفزيوين الدويل «ال�صدمة» الذي
 وكانت له،2017 بث يف رم�ضان
الكثري من الأ�صداء االيجابية يف �أملانيا
.والبالد العربية
ومت ن�شر احللقتني عن طريق قنوات
 واليوتيوب �إىل،خمتلفة مثل الفي�سبوك
جانب عر�ضها عرب حمطة التلفزيون
 فو�صلت �إىل مئات املاليني،�أم بي �سي
.من امل�شاهدين

إرتريا

ERITREA:

Reise in der Geschichte und
Kultur

عروس التعايش يف إفريقيا
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عندما تُقتَلَع الأ�شجار من جذورها وتنمو فروعها يف بالد �أخرى،
تظل ترى عالم ًة لها يف مكان ميالدها .هكذا هي رحلتي يف الغربة.
�أحمل ذلك الوطن البعيد القريب «�إرتريا» بني جوانحي .فب�سبب
ق�ساوة طاحونة احلرب الإرترية الإثيوبية كان خروجي الق�سري يف
�أعوام طفولتي الأوىل ،مراحل احلنني الطويلة التي يعود جزء كبري
يف ت�شكيلها حلكايات �أمي الناب�ضة بع�شق الوطن .و كذلك ،كمعظم
البيوت االرترية ،كان هناك انت�ساب جلزء كبري من �أ�سرة والدي يف
معارك الن�ضال والتحرير بالداخل ،باحلراك الحتاد الن�ساء والطلبة
الإرتريني يف خارج �إرتريا .بلغت احلرب ثالثني عا ًما و مازالت �آثارها
يف وجدان ال�شعب لكرب الت�ضحيات وب�سالة الثورة الإرترية العارمة،
والتي جاءت نتيج ًة للممار�سات القهرية يف �أوان االحتاد الفيدرايل مع
�إثيوبيا يف عهد االمرباطور هيلي �سيال�سي و قد انتهت عام ١٩٩٢م،
واعرتف العامل باال�ستقالل لإرتريا عام ١٩٩٣م.

Fatma Moussa

جارة البحر ،هكذا يعرف الكثريون �إرتريا ومن
هذا البحر الأحمر ت�ستمد �إرتريا وجزرها
العديدة موقعها اال�سرتاتيجي املهم على
باب املندب لتعد حلقة الو�صل بني القارات،
خ�صو�صا بعد �شق قناة ال�سوي�س عام ١٨٩٦م.
ً
هذا املوقع اال�سرتاتيجي واجليو�سيا�سي
جعلها مطم ًعا للقوى اال�ستعمارية العاملية
والإقليمية .تعر�ضت �إرتريا حلمالت
الربتغاليني وعا�صرت الوجود العثماين
الذي �سلَّم �إدارتها للخديوي امل�صري حتى
عام ١٨٩٠م .من بعد ذلك ،ب�سط االحتالل
الإيطايل وجوده بعد ت�ضييق اخلناق واحتكاره
لكل احلركات الوطنية للمقاومة الداخلية،
فاتَّبع نظام الف�صل العن�صري حيث مت نقل
العا�صمة من م�صوع البحرية ال�شديدة احلرارة
بال�صيف �إىل �أ�سمرا اجلبلية املعتدلة الطق�س
وهكذا ر�سمت احلدود احلالية لإرتريا ،حيث
كان طموح الإيطاليني هو ج ْعل �أ�سمرا مركزا
للإمرباطورية الإيطالية التي امتدت �إىل
ال�صومال الإيطايل يف �شرق �إفريقيا .بعد
هزمية الإيطاليني عام ١٩٤١م يف احلرب
العاملية الثانية على يد قوات التحالف
الدويل� ،أ�صبحت �إرتريا حممي ًة بريطاني ًة.
حاول الربيطانيون تق�سيم �إرتريا على �أ�س�س
دينية وقبلية ف�أرادوا �ضم الق�سم امل�سلم
لل�سودان وامل�سيحي لإثيوبيا على غرار تق�سيم
الهند الربيطانية .لكنَّ هذا التق�سيم قوبل
بالرف�ض من معظم ف�صائل ال�شعب الإرتري
الذي يجيد التعاي�ش مع بع�ضه البع�ض منذ
قدم الزمان ويطمح بت�أ�سي�س دولته واملحافظة

الثقافة

تطل �إرتريا يف كل حني عندما ي�س�ألني
عنها اجلريان وكل من تربطني به �صداقة
�أو معرفة .ويف لقاءات الإرتريني باملهجر
حت�ضر �إرتريا با�ستمرار يف م�شروب الإرتريني
املف�ضل :القهوة ،رفيقة الفنجان واحلكايات.
وتعد طريقة حت�ضري القهوة العبقة برائحة
النب امليقظة من �أكرث العادات الإرترية
املتوارثة والتي يحملها معهم الإرتريون �أينما
كانوا .فمنذ القدم يفوح عبق النب م�صاح ًبا
�أحلان الربابة والأ�شعار التي تتغنى ب�أ�شواق
اجلوى وببطوالت الفر�سان و قوافل ال�شهداء
و �شهيدات الن�ضال .لل�شعب الإرتري لغات
ت�سعة متنوعة للقبائل التي ت�شكل مزيج هذا
ال�شعب ،واللغتان الر�سميتان بالبالد هما
التجرنية والعربية .وتتمتع �إرتريا كذلك
بتاريخ عريق ذاخر بالفلكلور ال�شعبي والآثار
واحلكايات� .أجد �صوت �أمي يف طفولتي
وهي ت�سرد لنا جمال الطبيعة و�شموخ اجلبال
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املوقع والتاريخ

على وحدة �أر�ضه .يف عام ١٩٥٢م قامت
بدعم من الأمم املتحدة ب�ضم �إرتريا
بريطانيا
ٍ
�إىل �إثيوبيا حتت احتاد فيدرايل لإر�ضاء
حليفها الإمرباطور هيال�سيال�سي ،غري
مبالني بتطلعات ال�شعب الإرتري للإ�ستقالل
واحلرية .من املنا�ضلني الإرتريني البارزين يف
تلك املرحلة ال�شيخ �إبراهيم �سلطان وال�شهيد
عبد القادر كبرياي اللذان حاوال جاهدَين
الت�صدي لهذا املخطط والذي بدا جل ًيا بعد
�أن قامت �إثيوبيا بحل االحتاد واعتُربت �إرتريا
جز ًءا من امرباطوريتها.

ولذة الفاكهة ،وخا�صة ثمار التني واملاجنو.
�أتذكر ق�ص�صها وهي تروى لنا عن ال�صدف
على طول �شاطئ مدينة م�صوع والذي كانت
جتمعه لتزين به �أواين الفخار ،حيث ال�ساحل
الرملي الطويل على البحر الأحمر ميتد لألف
كليومرت بالإ�ضافة للجزر اخلالبة التي تتناثر
كالدر على �صفحاته الرائقة .ومن البحر
فتحت على �إرتريا منذ القدم املالحة البحرية
والتجارية ،وقد ر�ست �سفن الفراعنة القدماء
يف عهد امللكة حت�ش�سبوت وهي حمملة
باملحا�صيل و�أوراق الربدي لتعود حمملة
بالبخور والعاج والذهب .كذلك الإغريق
مار�سوا تبادل التجارة على ميناء عدلوي�س
العتيق الذي ما تزال �آثاره موجودة .ولتنوع
الآثار يف �إرتريا يعود تنوع احل�ضارات على
مر احلقب الزمنية� .إرتريا كاملثلث يف القرن
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الإفريقي يحدها من ال�شمال الغربي ال�سودان
ومن اجلنوب �إثيوبيا ومن اجلنوب ال�شرقي
جيبوتي� .سواحلها كانت بوابة الهجرات
القدمية من �شبه اجلزيرة العربية لإفريقيا
بعد �سقوط �سد م�أرب .دخلت �إليها الديانات
ال�سماوية مبك ًرا حيث دخلت امل�سيحية
عن طريق قِ �س م�سيحي �سوري مع بداية
انت�شارها ،وجاءت الديانة الإ�سالمية عام
٦١٤م �إبان هجرة ال�صحابة الأوائل يف طريق
هجرتهم الأوىل �إىل النجا�شي هربا من فتك
قري�ش.و قد مت بناء �أول م�سجد للإ�سالم
على �ساحل م�صوع .م�شاركة الإحتفاالت
والأعياد الدينية منا�سبات قومية تعني الكثري
لغاليية ال�شعب الإرتري.
امل�شهد الثقايف الإرتري متنوع وقد ت�شكل منذ
قدم التاريخ عرب تعابري الق�صائد واملالحم
ال�شعرية ال�شفوية مبختلف اللغات الت�سعة،
كلغة قبائل قوميات ال�ساهو والبلني والعفر
والتجري والكوناما والنارا ،فيتغني بها
ال�شعب وهى ت�صاحب �أحلان الربابة والطبل
وحتكي ق�ص�ص الكفاح والبطولة واحلنني� .أما
دواوين ال�شعر املدون واحلراك الأدبي الثقايف
لل�شعب الإرتري فى امل�شهد العربي ،فقد بدء
�أيام الن�ضال الطويل �ضد الإحتالل الإثيوبي.
فخالل فرتة الثورة الإرترية يف �ستينيات
القرن املا�ضي ظهر �شعراء و�أدباء كال�شاعر
املرحوم حممد عثمان كجراي الذي لقب
ب�شاعر القطرين ،والذي يعد من م�ؤ�س�سي
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ال�شعر احلديث يف ال�سودان و�صو ًتا مداف ًعا
عن حق ال�شعب الإرتري فى الإ�ستقالل
واحلرية .وكذلك ال�شاعر �أحمد �سعد الذى
ظهر له �أول ديوان مطبوع فى ال�سبعينيات� .أما
�أول رواية عربية خطت فكانت بيد املنا�ضل
حممد �سعيد ناود رحمه اهلل بعنوان ق�صة
�صالح «رحلة ال�شتاء» ،وكانت ت�سلط ال�ضوء
على فرتة الأربعينيات فى �إرتريا .كذلك
�أنتجت الهجرة الإجبارية ب�سبب احلرب جي ً
ال
ينظم ال�شعر عن هذه املعاناة والغربة وعن
الأ�شواق للوطن كال�شاعرة الإرترية اجليبوتية
املرحومة �شريفة العلوي .ورواية «تيتانيكات
�إِفريقية» تن�ضم ً
اي�ضا لأدب املنفي والتغريبة

الكربى ،وهى للروائي املخ�ضرم �أبو بكر
حامد كهال وترجمت حدي ًثا للغتني الإجنليزية
والرتكية .و�شكلت الرواية �أفا ًقا جديدة مع
حجي
ظهور جيل روائي جديد منهم الأ�ستاذ ّ
جابر والأ�ستاذ حامد الناظر ،الذين كتبوا عن
احلنني والوطن و حالة الالحرب و الال�سلم
مع �إثيوبيا وقد فازوا بجوائز عربية �أدبية
تقديرية �ساعدت فى �إي�صال احلرف العربي
الإرتري للقارئ العربي .القيم اجلمالية يف
الأدب الإرتري العربي رغم ق�صة الكفاح
الطويل موجودة ،والن�صو�ص بهية اللغة وال
تخلو من الرومان�سية والواقعية ال�سردية
ولواعج الأ�شواق واحلنني.

Das 2. Internationale Friedenfest des
Integrationsrates der Stadt Münster:

احتفالية السالم من تنظيم استشارية األجانب
نظمت ا�ست�شارية الأجانب يف مون�سرت لل�سنة الثانية على التوايل احتفالية ال�سالم وقد ح�ضرها ما
من كوريا اجلنوبية وفرقة تاميلية .وهذه االحتفالية هي فر�صة لتالقي الثقافات وخا�صة �أن مدينة
مون�سرت حتتوي �أكرث من  150ثقافة خمتلفة.

HALA Magazin

يقارب � 300شخ�ص .و�أحيا هذه الأم�سية املميزة هذه ال�سنة فرقة مو�سيقية من ايران وفرقة راق�صة
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Adventszeit

موسم عيد امليالد
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تقاليد تتميز بها أملانيا
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يُعد مو�سم عيد امليالد  Adventszeitمن موا�سم الأعياد الهامة يف
�أملانيا والتي تختلف يف توقيتها عن �أعياد امليالد لدى الكنائ�س ال�شرقية
والعربية.
هذا املو�سم ميتد لأربعة �أ�سابيع قبل يوم عيد امليالد ،ويعود �أ�صل
الت�سمية الأملانية �إىل الكلمة الالتينية «�أدفنتو�س» ومعناها «الو�صول»
�إ�شارة �إىل قدوم عيد امليالد ،وبح�سب ترجيحات بع�ض امل�صادر ف�إن
بدايات االحتفال مبو�سم الإعداد لعيد امليالد ترجع �إىل القرن اخلام�س
ترجح �أنها
امليالدي يف منطقة رافينا الإيطالية ،وثمة م�صادر �أخرى ّ
بد�أت يف �إ�سبانيا و�شمال فرن�سا و�أنها تعود �إىل نهايات القرن الرابع
امليالدي ،لكن هناك يُقت�صر على االحتفال ملدة ثالثة �أ�سابيع فقط
م�صحوبة بطقو�س ال�صيام والتبتل.

امليالد Advent:

مو�سم اال�ستعداد لقدوم عيد
�إكليل القدوم
تقومي قدوم عيد امليالد Adventskalendar:
Adventkranz:
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يبد�أ العام الكن�سي مع الأحد الأول من جمموع
�أربعة �أيام �آحاد ت�سبق عيد امليالد ،ويكون
الأحد الأول هو يوم الأحد يف عطلة نهاية
الأ�سبوع التي تلي يوم ال�ساد�س والع�شرين من
نوفمرب ،ويتغري طول هذا املو�سم من �سنة
�إىل �أخرى ،وخالل املو�سم ت�ستعد الكنائ�س
لعيد امليالد ،فتُكر�س �أيام الأحد يف الكني�سة
للكرازة والوعظ يف مو�ضوعات دينية خمتلفة،
�إىل جانب تالوة الرتاتيل والرتانيم التي تب�شر
بقدوم ي�سوع امل�سيح.
ومن التقاليد املعمول بها يف هذا املو�سم
�أن تتجمع الأ�سرة حول �إكليل عيد امليالد
الذي يرمز �شكله
Adventskranz
الدائري �إىل متا�سك امل�ؤمنني ،ويرى البع�ض
�أن الإكليل ميثل الكرة الأر�ضية� ،أي العامل
الذي ينتظر اخلال�ص.
واالجتماع حول �إكليل القدوم هو عرف حديث
ن�سب ًيا د�شنه املربي ورجل الدين الإجنيلي
يوهان هايرني�ش في�شرن حوايل عام ،1838
حيث كان ي�ضيء �شمعة كل يوم خالل فرتة
مو�سم عيد امليالد من ذلك العام وي�ضعها يف
�إكليل من الزهور لرتمز �إىل النور الذي ي�ضيء
العامل ،ف�أ�صبح عدد ال�شموع التي �أ�ضاءها
في�شرن � 24شمعة ،واليوم يقوم التقليد
على �إ�ضافة �شمعة يف الإكليل كل يوم �أحد،
فانخف�ض عدد ال�شموع �إىل �أربع فقط.
ثمة تقليد �آخر من تقاليد مو�سم عيد امليالد
وهو لوحة الروزنامة �أو التقومي املجدول
 Adventskalendarالذي ظهر للمرة
الأوىل عام  ،1902وهو اليوم من التقاليد
املحببة لدى الأطفال الذين يرتقبون االحتفال

باملو�سم ،وتعتمد فكرة لوحة الروزنامة على
فتح باب ورقي �صغري يف غالف اللوحة تختبئ
خلفه قطعة من ال�شوكوالته ،وقد اتخذت
لوحة الروزنامة �أ�شكاالً متعددة مبتكرة مبرور
الوقت.
�أ�سواق عيد امليالد
بد ًءا من القرن الثالث ع�شر امليالدي �أ�صبح
لعيد امليالد �أ�سواق يجتمع فيها النا�س وكانت
تلك الأ�سواق مماثلة لأ�سواق عيد امليالد
التي نعرفها اليوم ،ويف القرن ال�سابع ع�شر
امليالدي كان من املعتاد ال�سماح للحرفيني -
مثل ن�ساجي ال�سالل و�صانعي اللعب واحللوى
 ب�إقامة �أك�شاك ومعار�ض يف الأ�سواق قبلقدوم مو�سم االحتفال مبا�شرة ،ويف الأ�صل
كانت الكنائ�س ت�أمل يف جذب الزوار من خالل
ال�سماح ب�إقامة تلك الأ�سواق قري ًبا من دور
العبادة.
وعادة ما يتم بناء �أ�سواق عيد امليالد يف رحاب
املواقع التاريخية ،مثل الكنائ�س والقالع

القدمية� ،أو يف الأحياء التاريخية باملدينة،
وقد حافظت العديد من �أ�سواق عيد امليالد
على مفهومها التقليدي حتى يومنا هذا،
لذا تتمتع ب�شعبية �أكرب من �شعبية الأ�سواق
احلديثة ،وتعد مدينة دري�سدن وكذلك مدينة
نورمربغ من املدن ذات التقاليد العريقة
فيما يتعلق ب�أ�سواق عيد امليالد التي تتوفر
فيها منتجات الكثري من احلرف التقليدية
بجانب �أ�شجار عيد امليالد الكبرية وغريها
من املظاهر الرتاثية ،ويق�صد النا�س �أ�سواق
عيد امليالد ل�شراء الزينة �أو للت�سامر وتناول
�شراب الغلوواين  Glühweinوال�شوكوالته
ال�ساخنة وغريها من امل�شروبات واحللوى
اخلا�صة بالأعياد.
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حفل إبداع عراقي

تكرمي االبداع العراقي للسنة الثانية على التوالي
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Ibdaa-Veranstaltung:
Zusammenkommen von kreativen Fachkräften und
WissenschaftlerInnen der irakischen Community in
Deutschland
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�إىل كولن توجه املئات من �أحفاد الر�شيد من �أبناء اجلالية العراقية
للم�شاركة يف حفل «�إبداع عراقي» يف ن�سخته الثانية .وقد �أبدع منظمو
احلفل ،وهم مركز ابداع ،يف اختيار املكان والزمان ،فمدينة كولن التي ال
تنام تعترب عا�صمة مقاطعة �شمال الراين الثقافية� ،أما الزمان فهو ثالث
�أيام عيد الأ�ضحى وهو �أف�ضل منا�سبة للقاء الأحبة والأ�صدقاء.
�صالة ممتلئة بجماهري ح�ضروا من العديد من املدن الأملانية ال لي�شاهدوا
حف ً
ال فقط� ،إمنا لي�شاركوا يف �صناعة منرب لعر�ض ودعم طاقات ومواهب
و�أفكار واجنازات ملبدعني عراقيني ،وللتعرف عن كثب على م�شاريعهم
وم�سريتهم العلمية كما قال منظم االحتفال املهند�س فرا�س الأحمدي.
و�أ�ضاف الأحمدي �أنه �أحب �أن يكون هناك يف هذه ال�سنة مبدعون يف
جوانب كثرية يف علوم الفلك وعلوم الطب مميزون جدًا لي�س على م�ستوى
العراق و�أملانيا فقط �إمنا على امل�ستوى العاملي.
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فقرات االحتفال كانت متعددة وغنية  ،وقد
مت الرتحيب بالعلماء واملفكرين بح�ضور
القن�صل العراقي الذي �شارك يف االحتفال،
و�إن غاب دعم احلكومة للفعالية .علماء فلك
و�أطباء ومهند�سون �إ�ضافة اىل كتاب تواجدوا
يف كل �أطيافهم بعيدًا عما يفرقهم ليجتمعوا
حتت ا�سم واحد :العراق.
من جهتها قالت الإعالمية �سناء احلمداين �أن
�أجمل �شيئ ر�أته يف احلفل هو «اجلمعة» و�أن
ترى نف�سها بني نا�سها وبني �أهلها العراقيني.
و�شددت على �أن اجلالية يف �أملانيا بحاجة �إىل
حفالت كهذا احلفل الإبداعي «لنتعرف على
بع�ضنا وعلى �إبداعات البع�ض منهم ،و� ً
أي�ضا
لال�ستفادة من بع�ضنا البع�ض .ف�أرى يف هذه
فر�صة لكل �شخ�ص عراقي ي�أتي لهذا املكان

وي�أخذ االفادة».
مل يكن هذا احلفل فقط للتكرمي بل ف�سحة
� ً
أي�ضا مل�شاهدة �أجمل اللوحات الفنية التي
ر�سمها فنانون عراقيون وحتف فنية عادت
بذاكرة احلا�ضرين �إىل تاريخ عريق كان فيه
 1300موقع �أثري و�أ�سواق ك�سوق ال�صفافري
وال�شورجا ،وكان لكوب ال�شاي فيها نكهة
ال مثيل لها يف �أي بقعة من العامل بالن�سبة
للعراقيني.
�أما الفنانة زهراء ح�سون فقالت لهال« :الآن
نحن نقف �أمام لوحة الفنانة مي القي�سي
التي نرى يف لوحاتها الفن العراقي ب�صورة
ت�شكيلية جدًا جميلة .وجند يف املعر�ض
من لوحات الأ�ستاذ قا�سم ما يذكرنا بتاريخ
العراق والثقافات العراقية وال�صور العراقية

واحل�ضارة العراقية يف نوع من ال�سرد
احلديث».
االحتفال كان حتدي بالن�سبة ملنظمي االحتفال
جلهة تو�سيع االخت�صا�صات والتكرمي وهي
لي�ست بالأمور ال�سهلة ،ولكن ثمة �أمل ب�أن
تتوجه هذه اجلهود الفردية ب�أخرى جماعية
ت�شجع وتتيح لأكرب عدد ممكن من املبدعني
واملفكرين تقدمي كل ما هو مميز وجديد
ويدعو للفخر بهذه الأعمال.
وعلق دلري �صابر رئي�س جمعية �آفاق الذي كان
� ً
أي�ضا حا�ض ًرا« :الأجواء جميلة جدًا ولي�س
من ال�سهل �أن يجمع هذا العدد الكبري من
املبدعني حتت �سقف واحد و�أن ينظم حفل
بهذا ال�شكل ،وحتية من كل قلبي لكل من
�ساهم يف �إجناح هذا احلفل �سواء من كانوا
خلف الكوالي�س �أو من نظم �أو قدم ا�ست�شارة
او من ح�ضر».
وكما هي العادة �أبى �أحفاد الر�شيد �إال ان
ي�صبغوا املكان بطابعهم املميز املتمثل يف
الغناء العراقي الأ�صيل ومو�سيقى لفرقة رائعة
�أبدعت يف و�صالتها املو�سيقية ،ليختتم احلفل
يف النهاية الفنان العراقي ح�سن الر�سام الذي
�ألهب اجلمهور على �أ�صداء نغمة «اجلوبي»
العراقية امل�شهورة.
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Hosam Atlam:
Die Kunst der Nostalgie

�أعمال الفنان ح�سام عتلم

األسطورة وخبايا احلنني يف الفن
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تقرير :فاطمة مو�سى
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احلنني من امل�شاعر الإن�سانية العميقة التي حترك الوجدان وتوقظ
الذكريات والأ�شواق.
قد تكون حالة احلنني الدائمة لدى الفنان امل�صري الت�شكيلي ح�سام عتلم
لبلدة ميالده العتيقة يف ريف دلتا النيل ،كفر خ�ضر بطنطا ،رفيقه يف
الت�شكيل والنحت والتعبري ،ففي طفولته كانت حكايات اجلدة العجائبية
امللهمة ت�شكل وعيه وكذلك الطبيعة الريفية ورائحة الطني.
والرغيف الطازج و�ألوان اجلدران وجرار املاء يف بيت الأ�سرة الكبري
بقيت كلها متجذرة يف �أعماقه ،تعد منطقة الدلتا النيلية منبع �أ�سطورة
�إيزي�س و�أوزيري�س ومهد احل�ضارة الفرعونية.

HALA Magazin

الفنان ح�سام عتلم من مواليد ١٩٦٣م بطنطا
وخريج كلية الفنون اجلميلة بالأ�سكندرية وقد
تابع الدرا�سة يف �أملانيا ،وتخرج من جامعة
كولونيا يف جمال الفن والرتميم وثم عاد
بعدها �إىل الإ�سكندرية وح�صل على الدكتوراه
يف علوم الرتبية والفن من جامعتها.
�شارك الفنان ح�سام عتلم يف معار�ض فنية
عديدة يف مدن م�صرية� ،أملانية وعاملية ،وله
كذلك معر�ض دائم مبدينة كولونيا حيث
اللوحات الفنية عبقة بالرموز والألغاز التي
تخاطب الوعي لدى الرائي وتثري الذهن

واخليال و ك�أنها تخبئ �س ًرا وجود ًيا �أو حكاية
تكوين .
هكذا يحاول وعي الناظر وحد�سه تتبع خيوط
احلكاية يف اللوحة و�إيجاد الأجوبة بني �أبعاد
العمل الذي هو ذاخ ٌر بالرموز كاحلروف
الهريوغلوفية �أو الأ�شعار العربية واحلجب
والأحجيات ليجد نف�سه �أمام لغة كونية مذهلة
غائرة يف التاريخ و�ضاربة يف احلداثة ،جتعل
جتربة الفنان ح�سام عتلم ملهمة ومهمة يف
الفن الت�شكيلي املعا�صر.
�أعمال الفنان ح�سام عتلم وخربته يف الرتميم

والنحت لها طابع فريد يعتمد فيه الفنان
على املزج بني اخلامات يف العمل الفني حيث
ي�ستخدم موادًا كالقما�ش والأخ�شاب والألوان
والعجني والق�ش ،ويربطها بحروف وكتابات
ورموز تنتج لوحات جت�سيدية غام�ضة مثرية
للخيال جتعل امل�شاهد يغو�ص يف عوامل م�صر
الأ�سطورية وخبايا الروح الب�شرية ،وهكذا
يظل الفن النابع من دلتا الريف امل�صري
يخاطب الوجدان و يرف�ض الت�أثر ب�أي تيار
زمني �أو مكاين.
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متفرقات

Verschiedenes

غرفة �صالة لأتباع الديانات املختلفة

يف حماولة لتقريب الثقافات الدينية مت افتتاح غرفة �صغرية لل�صالة جلميع الأديان ،حيث حتتوي هذه الغرفة على الرموز الدينية الهامة
ملختلف الأديان من كتب �سماوية ك�سجادة �صالة للم�سلمني و�صليب للم�سيحيني وما �شابه ذلك ،وجاء حتقيق هذه الفكرة باقرتاح من
�أحد امل�سئولني يف امل�شفى الإجنيلي مبدينة مون�سرت  Evangelisches Krankenhausحيث ر�أى �أحد الأ�شخا�ص مرة وهو ي�صلي يف
�إحدى ممرات امل�شفى يف مكان غري خم�ص�ص لل�صالة ،وقد حازت الفكرة �إعجاب عدد من امل�سئولني عن امل�ؤ�س�سات الدينية داخل مدينة
مون�سرت.

�إح�صائيات جديدة عن املدار�س يف مون�سرت

�شهد عدد الطالب الذين �سجلوا يف مدار�س الثانوية العامة  Gymnasienيف مون�سرت انخفا�ضا ملحوظاً ،فيما بقي الت�سجيل يف
املدار�س الثانوية املهنية  Hauptschulenم�ستقراً ،هذا ما ذكرته الإح�صائية اجلديدة بعد ت�سجيل الطالب للعام الدرا�سي ،2018/2017

حيث بلغ عدد الطالب امل�سجلني يف الثانوية العامة يف املدينة حوايل  1048طالبا ،ويذكر �أي�ضا من خالل الدورة الثانية للت�سجيل
باملدار�س باملدينة �أن حوايل  733تلميذا مل يجدوا �أماكن لهم يف املدار�س االبتدائية .Grundschulen

مركزان لإيواء الالجئني يف مون�سرت يتحوالن �إىل �شقق
�سكنية

�أعلن عمدة مدينة مون�سرت ماركو�س لِيڤِه � Markus Leweأن جمل�س املدينة قد �أنهى

املحادثات بخ�صو�ص �شراء مقري ت�سجيل الالجئني يف كل من �أوك�سفورد

Oxford

ويورك كازيرنِه  York Kaserneوذلك بعد مباحثات مع م�سئويل املدينة ومفو�ضية
الالجئني بها فيها ،و�سي�ستمر العمل يف ثكنة �أوك�سفورد حتى نهاية العام احلايل،
بينما �ستغلق ثكنة يورك كازيرنِه بحلول مار�س  ،2018وت�ستهدف حكومة املدينة بناء
حوايل  ٣٠٠٠منزل مكان الثكنتني ،هذا وتعترب مدينة مون�سرت مركزا رئي�سيا يف
املنطقة لت�سجيل الالجئني والتدقيق يف طلبات جلوئهم �إ�ضافة �إىل تويل م�س�ألة �إبعاد
الالجئني املرفو�ضة طلبات جلوئهم.

�إفطار يف كني�سة �سانت بيو�س.

يف مبادرة جت�سد روح التعاي�ش يف مدينة مون�سرت �أقامت كني�سة �سانت بيو�س  St. Piuskircheللناطقني باللغة العربية يف رم�ضان املا�ضي
�إفطا ًرا �شارك فيه عدد من �أبناء اجلاليات الإ�سالمية وامل�سيحية املختلفة ،وجاءت هذه املبادرة للت�أكيد على ال�سمات التاريخية والثقافية

واالجتماعية امل�شرتكة لأتباع الأديان والطوائف املختلفة ولتعزيز مبادئ التفاهم والتالحم على �أ�سا�س املحبة واالحرتام.

اليوم ال�سنوي التا�سع مل�شاريع املهاجرين الذاتية

�شارك عدد كبري من منظمات وجمعيات مدينة مون�سرت يوم اخلمي�س املوافق � 5أكتوبر  2017يف فعاليات اليوم ال�سنوي التا�سع مل�شاريع
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املهاجرين الذاتية حتت عنوان “الت�أهيل ل�سوق العمل” والذي �أقيم يف ميدان برينسيپال ماركت مبدينة مون�سرت ،حيث ا�شتمل على
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العديد من الفعاليات التي تدور حول اندماج املهاجرين ،خا�صة اجلدد يف خمتلف القطاعات واملجاالت املتعلقة ب�سوق العمل اجلديد،
�إذ يُعترب ت�أهيل القادمني اجلدد �إىل �أملانيا لالندماج يف �أ�سواق العمل حجرا �أ�سا�سيا يف بناء املجتمع الأملاين وعالقته باملهاجرين.

2017 Sommerfest
ASV der WWU Münster
نظمت ممثلية الطالب الأجانب يف جامعة مون�سرت  ASVاالحتفال ال�صيفي الدويل ال�سنوي يف ال�شهر ال�سابع
بالتعاون مع املركز الدويل � ،Die Brückeشارك يف هذا االحتفال كوكبة من اجلمعيات واملجموعات الطالبية
وتخلل الربنامج عرو�ض مو�سيقية وراق�صة من خمتلف البلدان ،منها فرقة الدبكة وفرقة الرق�ص البلغاري
وفرقة للرق�ص ال�شرقي .وقدمت اجلعيات املختلفة م�أكوالت تقليدية من بالد متعددة منها العربية والأوروبية
والإفريقية والأمريكية بثقافاتها املت�شعبة ،وكان هناك ن�شاطات ترفيهية للأوالد مثل الألعاب والر�سم ،ح�ضر
االحتفال عدد من �أهلي مدينة مون�سرت من الطالب وال�سكان.

�أو�سمة مون�سرت للعمل التطوعي 2017

كرم جمل�س مدينة مون�سرت اثنتي ع�شرة �شخ�صية نا�شطة يف جمال العمل التطوعي
والإن�ساين يف املدينة يف حفل ر�سمي �شهدته كوكبة كبرية من ممثلي منظمات
املجتمع املدين ور�ؤ�ساء اجلمعيات واملهتمني بالعمل العام يف مون�سرت وما حولها،

حيث قام عمدة مدينة مون�سرت ال�سيد ماركو�س ليڤه مبنحهم و�سام مون�سرت ال�شريف
 Münster Nadelل�ست �سيدات و�ستة رجال تقديرا جلهودهم وم�شاركاتهم الفعالة
لفرتات طويلة يف املجاالت الإن�سانية واالجتماعية املختلفة ،وحتتفل املدينة منذ
عام  1993باملتطوعني العاملني يف جمال املجتمع املدين والإن�ساين ،ومتنحهم
�شهادة فخرية �إ�ضافة �إىل و�سام مون�سرت ،وتكتب �أ�سماءهم وت�سجل توقيعاتهم يف
الكتاب الذهبي اخلا�ص باملدينة.

ر�أ�س ال�سنة الأمازيغية 2968
�أ�سكا�س �أماينو!

يحتفي الأمازيغ بقدوم ال�سنة اجلديدة  2968يوم  12يناير ،وثمة روايات
عديدة عن �أ�صل التقومي الأمازيغي الذي يبد�أ من �سنة ت�سعمائة وخم�سني قبل

امليالد .فثمة رواية تربط بدء التقومي بانت�صار امللك الأمازيغي �شي�شناق يف
معركة دارت وقائعها على �ضفاف نهر النيل على امللك الفرعوين رم�سي�س،
وتو ّليه �سدة احلكم يف املنطقة امل�س ّماة ثامزغا ،وقد ّ
مت اعتماده كتاريخ النت�صار

�إرادة ال�شعب الأمازيغي .ويعتقد آخرون أنه تقومي مبني على الطبيعة واملناخ،
حيث ميثل هذا اليوم فا�صال زمنيا ومناخيا بني فرتتني ،فرتة الربد القار�س

وفرتة االعتدال ،كما يعترب بداية ال�سنة الفالحية ،ومن هنا جاءت ت�سمية ر�أ�س ال�سنة الأمازيغية بر�أ�س ال�سنة الفالحية ،وهو حدث لديه
رمزية كبرية لدى الأمازيغ الذي يعتمد ن�شاط غالبيتهم على الفالحة.
التقليدية والعرو�ض امل�سرحية وعرو�ض الفرو�سية .و�ضمن العادات الأمازيغية يف الأعياد ارتداء الن�ساء املالب�س التقليدية املطرزة ذات
الألوان الزاهية التي يطغى عليها الأحمر والأ�صفر ،و�إعداد الطعام وترديد الأغاين التقليدية القدمية التي تثني على اخلريات التي يجلبها
معه «يناير» ،الذي ميثل رديفاً للوفرة والرخاء.
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يحتفل الأمازيغ بحلول ال�سنة اجلديدة ب�إعداد �أطباق �شهية كبرية مثل الك�سك�سي بالدجاج �أو حلم ال�ض�أن ،وبالأهازيج والرق�ص والألعاب
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صحة وهال

Noura Brauckmann

لفائف عيد امليالد
إعداد نورا
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املكونات:
40غ برتقال جمفف
 300غ زبيب
 70غ لوز مك�سر
 42غ خمرية عادية
 100مل حليب دافئ
 1ملعقة �أكل �سكر فانيال
 500غ طحني
 60غ �سكر
ر�شة ملح
 10غ خليط بهارات 10 :غ جوزة الطيب  5 +غ هيل  1 +غ قرفة  1 +غ قرنفل  3 +قطرات من مركز اللوز احلار
ملعقة �صغرية ق�شر حام�ض
 1بي�ضة
 3مالعق كبرية قرفة و�سكر
 3مالعق �سكر ناعم

50

طريقة التح�ضري
ن�ضع قبل بيوم الربتقال املجفف+اليمون املجفف ونقطعهم قطع �صغرية مع الزبيب وننقعهم مع ملعقتني ماء
يف اليوم التايل نحم�ص اللوز مبقالة بدون دهن ونرتكه حتى يربد
نذوب اخلمرية مع 50مل من احلليب الدافئ ونخلط معه �سكر فانيال ومعلقتني طحني ونغطي اخلليط يف مكان دافئ ملدة  15دقيقة
نخلط الطحني�+سكر+ملح+خليط البهارات+مركز اللوز احلار ق�شر احلام�ض واحلليب املتبقي مع البي�ضة 200+غ زبدة وخليط اخلمرية
واحلليب مع الكل ونعجن العجينة ملدة  5دقائق حتى ت�صبح عجينة متما�سكة
نخلط اللوز املحم�ص مع اخلليط قبل بيوم ونخلطهم جيدًا ونرتكه يف مكان دافئ ملدة �ساعة
نعجن العجينة مرة اخرى ونلفها بال�شوبك ون�ضعها يف �صينية فرن مغطاة بورق فرن ونرتكها مدة  30دقيقة حتى ترتاح
ن�ش�شغل الفرن على حرارة  210درجة
ندخل ال�صينية اىل الفرن ونخف�ض درجة احلرارة اىل  180درجة ونرتكها ملدة  40دقيقة
نذوب 150غ زبدة يف طنجرة وندهن كل ال�صينية بالزبدة ونر�شها بالقرفة وال�سكر وبعدها ال�سكر الناعم ونرتكها تربد ليلة كاملة

دورات اللغة والثقافة العربية
للموظفني احلكوميني يف مون�سرت
بعد جناح دورات اللغة العربية للمتطوعني والعاملني يف
جمال اخلدمة االجتماعية التي �أطلقتها جمعية �آفاق يف عام

 ،2015قدمت اجلمعية يف  2017دورات يف اللغة والثقافة

العربية ملوظفي الإدارات العامة يف مدينة مون�سرت.
هذه الدورات هدفها التقارب والتفاهم بني القادمني اجلدد
من املناطق العربية وامل�س�ؤ�ؤولني عن �ش�ؤونهم الر�سمية
يف امل�ؤ�س�سات احلكومية .ت�ستمر الدورات يف عام 2018
وتالقي �إقباالً وا�س ًعا من املوظفني الر�سميني ،فقد حجزت
كل الأماكن للدورة الأوىل من العام القادم.

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

