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 جندي سابق هو مرتكب مذبحة الكنيسة في تكساس

 في كنيسة بوالية تكساس هو جندي تابع أمس أفادت تقارير إعالمية بأن مرتكب المذبحة التي وقعت

لسالح الجو األمريكي، كان قد طرد من وظيفته في القوات المسلحة بطريقة شائنة قبل عدة سنوات. 

 وكان الرجل قد أطلق النيران مساء أمس على مرتادي القداس الذي أقيم في إحدى كنائس مدينة 

األقل. وذكر المصدر أن منفذ  على  اً شخص وعشرين   مصرع ستة  عن  أسفر سوثرالند ، مما 

  د في وقت الحق مقتوالً في سيارتهالعملية وج

 
 

 لجنة الشؤون الداخلية في برلين تدرس انتهاكات أكاديمية الشرطة

 

تقدمت أحزاب المعارضة في برلين وهي الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الديمقراطي 

يخص االتهامات الموجهة إلى أكاديمية الشرطة  الحر وحزب بديل من أجل ألمانيا بطلب فيما

في برلين في جلسة خاصة للجنة الشؤون الداخلية. وذكرت مصادر مجهولة أن أكاديمية 

واستخدام العنف، وخصوصاً فيما يتعلق  ةسلوكينتهاكات الشرطة شهدت مشاكل تتعلق با

ي يبلغ حوالي ألفاً ومئتبالمتدربين من ذوي األصول األجنبية. يشار إلى أن عدد المتدربين 

متدرباً، أربعون في المئة منهم من أصول أجنبية. وذكرت السلطات المختصة أن بعضاً من 

 رتكبوا في الماضي مخالفات جنائيةالمتدربين قد ا

 

 
 

 

 

 تدني فرص الالجئين في الحصول على شقق سكنية

 

 حوالي مليون ومئتي ألفقامت البلديات والمجالس البلدية خالل العامين الماضيين بإيواء 

الجىء في مساكن جماعية، سمح لهم بمغاردتها في حال حصلوا على تصريح إقامة من قبل 
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الدائرة االتحادية لشؤون الهجرة والالجئين، األمر الذي يجعل البحث في سوق الشقق والمساكن 

. ألف شخص تحو أربعمائة 2016أكثر إلحاحاً. ويبلغ عدد من يبحثون عن شقق منذ مطلع عام 

يشار إلى أن الشقق متوسطة األجرة تعتبر نادرة في المدن الكبرى، وفي الوقت نفسه تبقى 

عجز . وتشير التقديرات إلى أن الللغاية محدودة في الحصول على شقق سكنية فرص الالجئين

سة اإجماالً. وذكرت در  االتحادي المستوى   على شقة   مليون  حوالي يبلغ   الشقق  أعداد  في

عقارية نشرت في شهر مايو الماضي بأن ما تم التوصل إليه من توقعات وتقديرات فيما يخص 

الطلب على الشقق كان ليس دقيقاً. وكان الخبراء قد توقعوا انكماشاً في عدد  السكان ولم يأخذوا 

  ا الكم الهائل من أعداد الالجئينبعين االعتبار هذ

 
 

 مساكن الالجئينهجوم واحد يومياً تقريباً على 

 

ال يزال يشن هجوم كل يوم تقريباً على مسكن لالجئين رغم تراجع وتيرة الهجمات. وذكرت 

صحيفة أوزنابروكر تسايتونغ أن عدد االعتداءات التي وقعت خالل الشهور التسعة األولى من 

 جناياتهذا العام بلغ مئتين وأحد عشر اعتداءاً، وذلك استناداً إلى إحصائية أعدها مكتب ال

االتحادي. وعليه فإن هذه األعداد تبقى مستقرة إلى حد كبير، وتقدر بنحو سبعين هجوماً في 

كل ثالثة شهور. يشار إلى أن معظم هذه الهجمات لها خلفية يمينية متطرفة. وتشير اإلحصائيات 

حيث  ،2014عدد الهجمات في هذا العام بلغ أكثر منها ما قبل أزمة الالجئين في عام إلى أن 

بلغت آنذاك مئة وتسعاً وتسعين فقط. غير أن منحى هذه االعتداءات آخذ في التراجع بشكل 

كبير مقابل العام المنصرم. فقد قدر عدد الهجمات خالل الشهور التسعة األولى من العام 

ـ ثمانمئة وستة وستين هجوماً أي ما يزيد عن أربعة أضعاف العدد خالل الفترة نفسها  الماضي ب

أي في أوج أزمة الالجئين  2015العام الحالي، في حين بلغ عدد االعتداءات خالل العام من 

تسجيل نحو ألف واقعة من بينها حوادث  2016وثالثين هجوماً، بينما تم في العام  األفاً وواحد

 الحريق ماعتداءات وتفجير وإضرا

 
 

 الكنيسة الكاثوليكية توصي باستقبال ودمج الالجئين

  

سية الكاثوليكية في ألمانيا بالحرص على استقبال الالجئين، حيث صرح األسقف أوصت الكن

شتيفان هيسه مفوض الالجئين لدى مؤتمر األساقفة بأنه يتعين على األلمان كمواطني دولة 

مستقرة مد يد العون لالجئين الذين يعانون البؤس والشقاء. يشار إلى أن  الكنسية الكاثوليكية 

في كولونيا اليوم مؤتمر القمة حول الالجئين. ويرى هيسه أن ألمانيا ال تزال في في ألمانيا تقيم 

 وأن االندماج يعتبر عامالً طويل طور البداية فيما يخص دمج الالجئين في النسيج المجتمعي

وحذر في الوقت نفسه من  األمد. وأن قضية الالجئين ستشغل ألمانيا على مدى عقود طويلة. 

لالجئون في مجتمعات موازية. مؤكداً على ضرورة دمج هؤالء الالجئين مغبة أن ينصهر ا
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كحل أمثل. وأضاف إن هذا الطريق يطرح علينا السؤال حول مكونات هذا البلد وما تراهن 

ومذاهب  القادمين من ثقافات عليه من قيم وكيفية التواصل والتالقح الفكري والديني مع البشر

  أخرى

 
 

Refugee Radio in COSMO – daily in Al-Saut Al-Arabi at 10:30 pm on the radio and at 6 

pm via Livestream.     

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) 


