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 الواليات المتحدة مستاءة بعد التصويت على قرار ترامب

تدرس الواليات المتحدة حالياً اتخاذ تدابير ضد الدول التي صوتت في الجمعية العمومية لألمم المتحدة ضد قرار الرئيس 

بإعادة النظر في  وزارة الخارجية األمريكية، حث فوض فريق الرئيس ترامب ترامب اعتبار القدس عاصمة إلسرائيل

العالقات المستقبلية والمساعدات الخارجية التي تقدمها الواليات المتحدة لهذه الدول. وكان ترامب قد هدد بقطع هذه 

المساعدات. وكانت مئة وثمانية وعشرون دولة قد انتقدت اعتراف الواليات المتحدة بالقدس عاصمة إلسرائيل واعتبرته 

 يف التي تمارسها الواليات المتحدةاطالً، في حين تحدثت كل من تركيا وإيران عن رسالة واضحة ضد محاوالت التخوب

 

 ال جديد في الخارطة السياسية في كاتالونيا

 رت نتائج الفرزظهاالنتخابات الجديدة في كاتالونيا عن أي تغيير في الوجهة السياسية في اإلقليم المأزوم، حيث أ سفرلم ت

النهائية إحراز الوطنيين الكاتاالنيين  مجدداً لألغلبية المطلقة في البرلمان. يشار إلى أنه تم نزع السلطة عن االنفصاليين 

من جانبه تحدث رئيس الحكومة المخلوع من منفاه في بلجيكا عن  من قبل الحكومة في مدريد بعد تصريح االستقالل

في األفق جمهورية كاتالونيا قد انتصرت على المملكة. يشار إلى أنه ال يلوح  هزيمة للحكومة المركزية، مشيراً إلى أن

 أي مخرج من أزمة الحكومية األسبانيةحالياً 

 

 اإلفراج عن مواطن ألماني آخر في تركيا

 األلماني تم اإلفراج عن معتقل ألماني آخر في السجون التركية وهو عاد األن إلى بيته. من جانبه قال وزير الخارجية

زيغمار غابرييل بأن هذه الخطوة تعتبر رسالة إيجابية جديدة من الجانب التركي. وتجدر اإلشارة إلى أن هذا هو سادس 

يتم إطالق سراحه من السجون التركية أو يسمح له بمغادرة البالد. وكان المواطن األلماني قد اعتقل في  مواطن ألماني

الحج من موطنه شفيرين إلى القدس. يشار إلى أن  أداءى سجن الترحيل، حيث كان يريد أنطاكيا في أبريل ومن ثم أودع إل

اإلفراج عن الصحفية  يوم االثنين هذه هي المرة الثانية التي يطلق فيها سراح مواطن ألماني خالل هذا األسبوع، حيث تم

 ميسالي تولو بعد اعتقالها في السجن االحترازي لمدة سبعة أشهر
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 مات ضد الالجئينتراجع الهج

أفاد تقرير إعالمي أن االعتداءات ضد الالجئين قد تراجعت بشكل واضح هذا العام، حيث بلغ عدد هذه الهجمات ما يزيد 

ب إفادة مكتب الجنايات االتحادي، في حين بلغت العام الماضي س، بحالحالي عن مئتين وستين حتى منتصف شهر ديسمبر

. وأضاف 2014و 2013يلة هذه الهجمات تفوق األعداد التي سجلت في عامي نحو تسعمائة وتسعين، غير أن حص

وتشمل هذه االعتداءات جنح التحريض واألضرار  طابع يميني متطرف على األغلب االمكتب أن بواعث هذه الهجمات له

 المادية والعنف

 

 ألمانيا تحقق تقدماً في مجال الوقاية من التطرف اإلسالمي

خبير في شؤون اإلسالم بأن ألمانيا قطعت شوطاً طويالً في مجال الوقاية من التطرف اإلسالمي صرح ميشائيل كيفر ال

والحيلولة دون انحدار الشبيبة إليه. ويشمل ذلك إنشاء مرافق إرشادية واستشارية وإعداد المعلمين للتعامل مع ظاهرة 

قليل المخاطر إلى حد كبير. يشار إلى أن معظم اإلسالموية. وأضاف إن من شأن هذا العمل الوقائي الواعي والمختص ت

الواليات األلمانية تقدم سلسلة من العروض الوقائية التي تتصدى للتطرف السلفي وتقدم المشورة للمعنيين باألمر وأسرهم 

الخطر.  ومحيطهم. كما تقدم الواليات برامج تعنى بالعائدين من سوريا الذين تعتبرهم األجهزة األمنية على قدر كبير من

هذه جدير بالذكر أن والية نورد راين فيستفاليا التي يقيم فيها نحو ثالثة آالف من بين عشرة آالف من السلفيين تقدم 

 البرامج لمناهضة اإلسالموية

 

 الكنيسة البروتستانية تقدم دورات لتثقيف الالجئين في الدين المسيحي

تسعى الكنيسة البروتستانية في دوسلدورف إلى نشر تعاليم الدين المسيحي لدى الالجئين من خالل برنامج "دورة االندماج 

تحفيز االهتمام الموجود بكثرة لدى الالجئين بالتعرف  إلىسعى نالمسيحي". وقال قسيس الكنيسة أوفه فيتر إننا ككنيسة 

 يتيح لهم. وأضاف "إننا نزودهم بشيء بالديانة المسيحية أن ذلك ال يعني التبشيرعلى تعاليم الدين المسيحي، مشيراً إلى 

التقرير بأنفسهم عما إذا كانوا سيساهمون في كنيستنا مستقبالً وبأي السبل"وأشار إلى أن الدورة التي بدأت في الخريف 

ين شاركوا في هذه الدورة ينحدرون من . وقال القسيس إن معظم الالجئين الذ2018كمل خالل العام المقبل تالماضي ستس

 إيران، وأن عددهم بلغ في البداية اثنا عشر مشاركاً وأعمارهم تتراوح ما بين الثالثين والخمسين

 

 

 

 

 

 

 

Refugee Radio in Funkhaus Europa – daily at 11:55 am and 11:55 pm 

Frequencies: NRW: 103,3 MHz (WDR) | Bremen: 96,7 MHz (Radio Bremen) |  

Bremerhaven: 92,1 MHz (Radio Bremen) | Berlin und Brandenburg: 96,3 MHz (rbb) 

 


