نسخة مختصرة عن البرنامج
تفاصيل البرنامج هنا
االثنين 19/6
افتتاحية اسبوع العمل  /الساعة  06:00مساءا  /المكان Friedrichsplatz
المسرح – مسرحية الفتى االخضر  /الساعة  08:00مساءا  /المكان Studio Lev
الثالثاء 20/6
ورشة العمل حول الكتابة  /الساعة  03:00مساءا  /المكان Nordstadtpark
جولة موجهة حول موضوع "ضد العنصرية"  /الساعة  04:00مساءا  /المكان Erzberger Str.
جولة في المدينة "الرحلة واللجوء"  /الساعة  05:00مساءا  /المكان Hauptbahnhof
كل انسان يستحق االنقاذ من محنة البحر  /الساعة  07:00مساءا /المكان Nordstadtpark
المسرح  -مسرحية الفتى االخضر  /الساعة  08:00مساءا  /المكان Studio Lev
االربعاء 21/06
جولة موجهة حول موضوع "ضد العنصرية"  /الساعة  10:30صباحا  /المكان Erzberger Str.
فعالية " افعلها بنفسك"  /الساعة  03:00مساءا  /المكان Nordstadtpark
مسرح اليدورادو -اوربا  /الساعة  08:00مساءا  /المكان Nordstadtpark
الخميس 22/06
المنصة المفتوحة  /الساعة  045:00مساءا  /المكان سيتم االعالن عنها الحقا
جولة موجهة حول موضوع " ضد العنصرية"  /الساعة  04:30مساءا  /المكان Erzberger Str
من محنة االنقاذ من البحر الى مدينة التضامن  /الساعة  07:00مساءا  /المكان Nordstadtpark
عروض لفلم قصير في المدينة  /الساعة  10:00مساءا  /المكان سيتم االعالن عنه الحقا
الجمعة 23/06
ورشة عمل مدينة التضامن  /الساعة  / 01:00المكان Nordstadtpark
المساحات المتنازع عليها -مرور  20سنة على حرية التنقل  /الساعة  07:00مساءا /المكان Nordstadtpark
عروض لفلم قصير في المدينة  /الساعة  10:00مساءا  /المكان سيتم االعالن عنه الحقا
السبت 24/06
مظاهرة حول حملة " ال احد غير شرعي"  /الساعة  05:00مساءا  /المكان يبدا من Rathaus
نشاط للتفاعل حول التنقل بين الحدود  /الساعة  07:00مساءا  /المكان Königsplatz
الحفلة الختامية  /الساعة  07:00مساءا  /المكان Nordstadtpark
االحد 25/06
فن الشوارع "حرية التنقل"  /الساعة  11:00صباحا  /المكان يبدا من Friedrichsplatz
كل يوم ابتداءا من  19الى  25من شهر حزيران
اجتماع لتنظيم اسبوع العمل  /الساعة  02:00مساءا  /المكان Nordstadtpark

تفاصيل البرنامج
االثنين 19/06
افتتاحية اسبوع االعمل  /الساعة  06:00مساءا  /المكان Friedrichsplatz
افتتاحية اسبوع العمل " مرور  20سنة على انطالق حملة (ال احد غير شرعي) " .مشاركتكم سيكون لها تأثير
رائع (سيتم اعطاء المعلومات الضرورية في الموقع) ,فمرحبا واهال وسهال بكم .
المسرح  -الفتى االخضر  /الساعة  08:00مساءا  /المكان Studio Lev
عنوان المسرح Grüner Weg 40, 34117 Kassel :

نبذة مختصرة عن احداث المسرحية:
ماهي التجارب التي واجهها الفتى االخضر حين انطلق للبحث عن حل اللغز؟ انطلق هذا الفتى وهو يرتدي كل ما
يملك ومع هذا ما يزال يبحث عن ذاته في هذا العالم .فقد واجه الرياح العاتية في مسيرته باالضافة الى قطعه
مسافات طويلة بين الرمال العميقة التي كادت تصل الى ركبتيه .كان يسير ويسأل كل سؤال يخطر بباله حتى انه
سقط عدة مرات اثناء سيره فلم يبقى شيء على االرض وحتى وكاد ان يكون حجرة عثرة في طريقه حتى ظله
امسى كذلك .وتذكر هذا الفتى حبه الذي عاشه في بلده وكيف اصبح هذا الحب ملعونا ومنبوذا في تلك البالد وكيف
سيحمله على عاتقه اينما ذهب وال يعرف نهاية لهذا التعب والضنى
سيتم اداء هذه المسرحية من قبل  Freie Waldorfschule Kasselوالتي تحاكي كيفية تطور الذات وماذا يعني ان
االنسان يترك بلده ويهاجر الى مكان اخر

الثالثاء 20/06
ورشة عمل حول الكتابة  /الساعة  03:00مساءا  /المكان | Nordstadtpark
كان قد اطلق البيان الرسمي الذي يخص قضية االشخاص الغير الشرعيين عام  .1997هذا الحدث كان قبل
عشرين عاما وما يزال يذاع بشكل ملفت للنظر الى يومنا هذا او ربما ال؟ خالل هذه المناسبة نحن نود تحديث
البيان ليعكس واقع حال اليوم  .نحن نشجع المشاركين وخصوصا الالجئين لمشاركة ارائهم وتجاربهم في قضية
اللجوء .جميع الكتابات التي سيقوم المشاركون بكتابتها سيتم عرضها وبهذا العمل سوف يرتفع البيان الى مستوى
اعلى بسبب تعدد االصوات.
جولة موجهة حول موضوع " ضد العنصرية"  /الساعة  04:30مساءا  /المكان Erzberger Str.
تبدا من  , Erzberger Straße Bushaltestelle :الخريطة
سوف نقوم بزيارة اماكن في مدينة كاسل وخصوصا حول  Kulturbahnhofوهناك سوف نقوم بمناقشة ابعاد
مختلفة تخص موضوع العنصرية .ان الهدف من هذه المناسبة ليس فقط للتحدث عن الموضوع بشكل عام وانما
لمعرفة وجهات نظر االشخاص المتضررين وتعلم االبعاد المختلفة للعنصرية وتطوير استيراتجيات معينة البطال
هذه الفكرة .هذه الجولة مقامة من قبل مجموعة من االشخاص الذين يسعون لتطوير برنامج تعليمي للطالب على
المدى البعيد .نحن نتطلع للتجربة والمناقشة معكم حول موضوع هذا الموضوع.
جولة في المدينة "السفر واللجوء"  /الساعة  05:00مساءا  /المكان Hauptbahnhof
تبدا منHauptbahnhof Kassel, Gleis 9 :

سيتم التحدث في الجولة باللغة االلمانية.
معا سوف نقوم بمتابعة قضايا الهجرة واللجوء في المدينة والى اي مدى يصل تاثير حالة السفر بالنسبة لقضية
الهجرة؟ من يحصل على حق اللجوء ولماذا؟ وماذا يعني الترحيل بالنسبة للمتضررين؟ سنذهب بجولة في المدينة
لمعرفة ايضا ماذا يعني ان نعيش مع بعض رغم تعدد اللغات .باالضافة الى ذلك سنلقي نظرة على اسباب الهجرة
وكيف ان بلدان الشمال والجنوب مرتبطة مع بعض .وباالخير سنعكس االماكنيات المتاحة لدعم الالجئين.
مالحظة :بلدان الشمال والجنوب تعني الدول المتقدمة والدول الفقيرة.

كل شخص يستحق ان ينقذ من محنة البحر  /الساعة  07:00مساءا  /المكان سيعلن عنه الحقا
" عندما يتعرض الناس للغرق في البحر فهم بحاجة للمساعدة ,عندما يواجهون محنة عبور البحر ,فيجب عليك ان
ترسل قارب لمساعدتهم" منذ عام  2016قامت منظمة ( )Jugend Rettetباستعمال عدد قليل من قوارب النجاة
الواقعة في البحر المتوسط وفي اخطر بقعة حدودية في العالم وهي (الحدود الخارجية لالتحاد االوربي) .لقد وقف
هؤالء الناشطين الشباب من اجل اوربا والتي هي بدورها غضت الطرف عن ما يحدث من ماساة هناك .ستقوم
المنظمة بتقديم نفسها باالضافة الى العمل التي قامت به .سيكون المتحدث الرسمي :السفير Thomas Schmidt
لمنظمة  Jugend Rettetفي بريمين.
المسرح – الفتى االخضر  /الساعة  08:00مساءا  /المكان Studio Lev
العنوان: Grüner Weg 40, 34117 KasselStudio Lev :

التفاصيل عن المسرح هي نفسها المشروح عنها لفعاليات يوم االثنين

االربعاء 21/06
جولة موجهة حول موضوع " ضد العنصرية"  /الساعة  10:30صباحا  /المكان Erzberger Str.
تبدا الجولة من  ,Erzberger Straße Bushaltestelle :الخريطة

تجدون التفاصيل نفسها في فعالية يوم الثالثاء

فعالية (افعلها بنفسك)  /الساعة  03:00مساءا  /المكان Nordstadtpark
ورشة عمل حول تعلم طباعة الشاشة الحريرية وتعلم صنع العالمات.
مسرح ايلدورادو – اوربا  /الساعة  08:00مساءا  /المكان Nordstadtpark
بعد مرور وقت طويل مصحوب باالمل والخوف وصل سامي اخيرا الى وجهته المقصودة :اوربا! ومع ذلك فأنه
واجهة واقع مختلف تماما في اوربا عن ما كان يتوقعه سابقا .بعد هروبه من مجتمع متحجر في شمال افريقيا يجد
سامي نفسه يعيش حياة يومية ش ّكلها االنتظار بطريقة توحي بأن ال نهاية له وانعدام وجهات النظر باالضافة الى
التجريم والعنصرية.
في هذه المسرحية "ايدورادو – اوربا " يصف رياض بن عمار بشكل واضح كيف تؤثر سياسة الهجرة االوربية
على حياة الشباب في بلدانهم في شمال افريقية وايضا في اوربا.
رياض هو فنان من اصل تونسي وناشط ايضا في .Afrique-Europe-Interact

الخميس 22/06

المنصة المفتوحة  /الساعة  04:00مساءا  /المكان سيعلن عنها الحقا

فكرة المنصة المفتوحة هي العطائكم الفرصة للتحدث عن قصصكم ,افكاركم .يمكنكم استخدام نموذج معين
للتمثيل بطريقة تجعلكم تشعرون بالراحة على خشبة المسرح كأن تكون القاء قصة او اغنية او رقصة او عرض
صور او فديوهات.
واذا كنتم تشعرون بعدم الراحة في الصعود على خشبة المسرح ولكنكم ما زلت تودون المساهمة بقصصكم
وتجاربكم او قضايا معينة فنحن سنعطيكم الفرصة لمشاركة بها معنا مسبقا في ورشة العمل الخاصة بالكتابة
وبعدها سنقوم بعرض قصصكم بالنيابة عنكم في فعالية المنصة المفتوحة .نحن نتطلع لمشاهدة ادائكم.
للتسجيل وللمزيد من المعلومات زوروا هذا الموقع m.dierauf[AT]posteo.de
جولة حول موضوع " ضد العنصرية"  /الساعة  04:30مساءا  /المكان Erzberger Str.
تبدا الجولة من  ,Erzberger Straße Bushaltestelle :الخريطة
جميع التفاصيل مذكورة في فعالية يوم الثالثاء الخاصة بالجولة.
فعالية :من االنقاذ من البحر الى مدينة التضامن  /الساعة  07:00مساءا  /المكان Nordstadtpark
محاضرات حولة " مرور  20سنة على اطالق حملة ال احد غير قانوني" والوضع الحالي:
فعالية مع المساهمة حول االوضاع في البحر المتوسط (استفسر ممثل عن منظمة  )See Watchخالل الصراع
ضد عملية دبلن-للترحيل ) (Lampedusa in Hanauفضال عن االعتراف بمدينة التضامن (kein mensch
)ist illegal Hanau

عرض فلم قصير في المدينة  /الساعة  10:00مساءا  /المكان سيعلن عنه الحقا
وسيتم اإلعالن عن المكان المحدد على الموقع.
سنعرض البيان الرسمي الخاص بحملتنا باالضافة الى عدة فديوهات قصير في انحاء مختلفة في المدينة والتي
تتناول مواضيع الهروب والهجرة والعنصرية .سوف نقوم بجولة حول المدينة وسنعرض المشروع على جدران
المنازل وسندعوكم للحضور ويمكنكم البقاء كما يحلو لكم وسنناقش كل ما يدور حول موضوع الجولة.
الجمعة 23/06
ورشة عمل حو مدينة التضامن  /الساعة  01:00مساءا  /المكان Nordstadtpark
تبدا من Openborder Osnabrück
معا نريد ان نفكر كيف يجب ان تكون مدينة التضامن ,ما هي االمور التي ستعرف مدينة التضامن كواحدة من
المدن المتحضرة وكيف يمكن تنفيذ ذلك في المانيا وخصوصا في مدينة كاسل.
االراضي المتنازع عليها –  20سنة من اجل حرية التنقل!  /الساعة  07:00مساءا  /المكان Nordstadtpark
نقاش مفتوح للتطلع للمستقبل :مع ناشطين من هامبروغ ,برلين ,هناو والذين ساهموا في تأسيس حملة "ال احد
غير شرعي" عام .1997

عروض لفلم قصير في المدينة  /الساعة  10:00مساءا  /المكان سيعلن عنه الحقا
جميع التفاصيل مذكورة في فعالية يوم الخميس
السبت 24/06
مظاهرة حول " ال احد غير شرعي"  /الساعة  05:00مساءا  /المكان Rathaus

ستبدأ المظاهرة في  Rathaus Kasselتفاصيل اكثر ستضاف الحقا
تفاعل من اجل التنقل عبر الحدود  /الساعة  / 07:00المكان Königsplatz
تفاصيل على الراديو يوم  24/06في الساعة  07:00مساءا على التردد 105,8 MHz
الحفلة الختامية  /الساعة  07:00مساءا  /المكان Nordstadtpark
سيعلن عن التفاصيل عن قريب
االحد 25/06
موسيقى واداء الشوارع "حرية التنقل"  /الساعة  11:00صباحا  /المكان Friedrichsplatz
الهدف من االداء او الفعالية هو اثارة الوعي حول التعسف او االستبداد حول موضوع الحدود والتنقل عبرها
واالثار الناجمة عن ذلك.
كل يوم من  19الى  25من شهر حزيران
االجتماع التنظيمي  /الساعة  / 02:00المكان Nordstadtpark
كل يوم من الساعة  02:00مساءا سنعقد اجتماع تنظيمي السبوع العمل .نحن نقوم بهذا العمل لتنظيم ايام الحفل
المتتالية باالضافة الى المناقشة واالجابة على اسئلتكم.

