رشاكات التعليم والعروض الرتبوية

الداعم والعمل التطوعي
نحن يف حاجة إىل الدعم للتمكن من تطبيق أهداف الجمعية الطموحة يف
املستقبل أيضا .فرشاكات الدعم والتربعات العينية واملادية لها نفس أهمية
األشخاص الذين يدعموننا تطوعا بالنصح والعمل.
معا فقط ميكننا النجاح يف تحقيق املعرفة باملايض لتشجيع السالم والتفاهم بني
الشعوب باعتبارهام قيمة يف مجتمعنا.
نرجوا منكم دعم عملنا التثقيفي!

منذ عام  1995تعمل جمعية  Mahnmal Kilianبالتعاون مع املدارس
واملعاهد العليا والكنائس ومؤسسات التكوين السيايس وكذلك مع النصب
واألماكن التذكارية.
تم التوقيع عىل أول رشاكة
مدرسية ملزمة يف عام
 2016مع مدرسة Kieler
.Hebbelschule
يف عام  2017ت ّم تنظيم أول
معرض بالقاعة التاريخية
لجامعة  Christian-Albrechtsيف مدينة كيل.
فئة الشباب فئة مهمة جدًا ،ألن استعدادها للتعبئة واهتاممها بالحرية
والدميوقراطية هام أساس مجتمع الغد .يوفر حصن ،Flandernbunker
باعتباره مكانا للتعلم خارج املدرسة ،آفاقا جيّدة للتعلم التاريخي  -مع
شهداء عىل العرص ،إذا أمكن ذلك.
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نقل التاريخ من أجل تشجيع السالم والتفاهم بني الشعوب
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جمعية .Mahnmal Kilian e. V
Kiellinie 249, 24106 Kiel
الهاتف+49-431-26-06-309 :
الربيد اإللكرتوينinfo@kriegszeugen.de :

„وهكذا تم إخالؤنا نحن أطفال املدارس يف
كيل… وبذلك بقيت منفصلة عن أرسيت ملدة
تسعة أشهر .مل أكن أعرف ملدة طويل :هل ال
يزالون عىل قيد الحياة؟“
إليزابيت هامن ،ولدت سنة 1933
„ال يهم أننا خرسنا الحرب ،املهم أنها أصبحت من
املايض .كان ذلك أهم يشء .أن ينتهي هذا الركض
املميت يف الحصن“.
أنغو بورغ ،ولدت سنة 1935
„يحاول والداي تهدئتنا :مادام الحصن يتحرك،
فلن يحدث يشء“.
راينهولد شتاين،
ولد سنة ( 1934تويف سنة )2013
„غالبا ما كنت أجد أنا ووالديت الحامية يف حصن
…Flandernbunkerلقد تأرجح وانطفأ النور.
كنا نعلم :ك ّنا ُمستهدفون .ال أحد كان يرصخ .كان
الصمت مطبقا“.
ليزا دروغه ،ولدت سنة 1928
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جمعية M A H N M A L K I L I A N

شهود واقتباسات

ففي ورشات العمل وأيام املشاريع يتم تلقني األحداث التاريخية ويتم دعم
التعلم االجتامعي .حيث يتم بطرق مختلفة ربط الحياة اليومية يف الحقبة
النازية مع الحياة الحالية للشباب .فبالتامرين واملناقشات ميكنهم بحث
أهمية األحداث التاريخية يف حياتهم .حيث يتم التحدث عن التسامح
تتغي.
والشجاعة األدبية وعن كيف تنشأ القيم وكيف ميكن أن ّ
نحن نقدم :جوالت  -ورشات عمل  -مشاريع طويلة األمد
ندعوا املعلامت واملعلمني إىل االتصال بنا

تعي عىل فيتو البارحة االنضامم
„ابني إنها الحرب! ّ
إىل الجنود واليوم الحرب!“ „أمي ،ما هي الحرب وما
الذي يتعني عىل الجنود فعله؟“
إما إفريت ،ولدت سنة ( 1926توفيت سنة )2016
كعامل سخرة لحصن الغواصة كيليان قبِل طعاما
قُدم له ،فتم االعتداء عليه بالرضب ونُقل إىل
معسكر الرتبية يف نوردمارك .املمرضة„ :إذا مل
تقم ،فستحصل عىل حقنة الهواء“.
ستانيسالف بوز ،بولونيا،
ولد سنة ( 1924تويف سنة )2013

تفويض بالخصم من الحساب يف منطقة التداول باليورو
رقم هوية الدائن:
DE97Z7-Z00000460137
أُفوض جمعية  Mahnmal Kilianبتحصيل املدفوعات من حسايب بواسطة
الخصم من الحساب .كام أطلب من املؤسسة املرصفية السامح لجمعية
 Mahnmal Kilianبالخصم من حسايب.
إشارة :ميكنني يف ظرف مثانية أسابيع طلب اسرتداد املبلغ الذي تم خصمه بد ًءا من
تاريخ الخصم .ت ُطبق يف ذلك الرشوط املتّفق عليها مع مؤسستي البنكية.
نوع الدفع :دفع متكرر.

االسم الشخيص واسم العائلة لصاحبة الحساب ،صاحب الحساب
املؤسسة البنكية ،أو الرمز املعرف للبنك
رقم الحساب ورمز املرصف (برنامجنا يأخذ بعني االعتبار رمز املرصف)

DE
رقم الحساب املرصيف الدويل
املكان ،التاريخ
توقيع امللزم بالدفع
جمعية .Mahnmal Kilian e. V
املرصفBIC: NOLADE 21 KIE Fördesparkasse Kiel :
IBAN DE 33 2105 0170 0022 0036 28
رمز املرصف 70 501 210
رقم الحساب 628 003 22
www.mahnmalkilian.de
مؤسسة غري ربحية ،التربعات قابلة للخصم من الرضائب

#
العضوية من أجل تشجيع السالم
والتفاهم بني الشعوب
جمعية Mahnmal Kilian e.V
Kiellinie 249 · 24106 Kiel

إقرار العضوية

أنا أدعم أهداف جمعية „ “Mahnmal Kilianوأرغب يف االنضامم كعضو دائم.

اسم العائلة ،االسم الشخيص
يرجى كتابتها بأحرف كبرية

تاريخ الوالدة

الجرأة عىل التذكر :مع „مرشوع شهود الحرب“
ميكن فهم „الجرأة عىل التذكر“ حرفيا ألنه ليس من السهل عىل كل شخص
التحدث عن التجارب الخاصة حول
الحرب أو النازية .يشجع مرشوع
شهود الحرب األشخاص املسننني عىل
الحديث عن مصريهم الشخيص خالل
الحرب العاملية الثانية لتتمكن األجيال
الشابة من استيعاب هول هذه الفرتة
ويتعرفوا عىل قيمة السالم والحرية
والدميوقراطية .يتم نسخ املحادثات أو
املقابالت امل ُص ّورة امل ُسجلة مع شهود
العرص كتابيا ويتم تقييمها وحفظها يف
األرشيف .تستخدم املواد عند العمل
يف حصن  Flandernbunkerويف
املنشورات ويف املعارض ويف أماكن أخرى أيضا.

الشارع ،رقم
الرمز الربيدي ،املدينة

جوالت ومعارض يف حصن Flandernbunker
خالل جولة مصحوبة مبرشد يتم التعريف بحصن  Flandernbunkerوبوظيفته
وكذلك بالطريق إىل الحرب العاملية األوىل والثانية وبالحقبة النازية .يف بعض
األحيان يحيك شهود عىل العرص عن تجاربهم الشخصية .ويف الختام يتم ربطها
بالحارض.

يف املعارض يتم رشح األحداث التاريخية بالصور والنصوص والفيديوهات :حصن
 Flandernbunkerنفسه والعالقة بني كيل والبحرية وتشييد امليناء البحري
القيرصي يف عام  1871والثورة العاملية وثورة البحارة يف نوفمرب/ترشين الثاين
 1918إىل غاية ديكتاتورية النظام النازي والحرب العاملية الثانية يف كيل ومدنها
الشقيقة الحالية.

يورو

التاريخ ،توقيع امللزم بالدفع

يسمح باستخدام بيانايت لنشاط الجمعية فقط ،ولن يتم إعطائها لطرف ثالث.
يرجى تدوين بياناتكم البنكية يف الخلف وإرسال إقرار العضوية إىل:
Verein Mahnmal Kilian e.V.
Kiellinie 249 · 24106 Kiel

“حصن ،متفجرات ،أشخاص”- ،معرض خاص مبرشوع شهود الحرب -ميكن رؤيته
يف حصن  .Flandernbunkerإذا كنتم ترغبون يف نقل تجاربكم الخاصة عن فرتة
الحرب (حتى الفرتة التي تسبق الحرب والتي تليها مبارشة أو تجارب عن الحروب
الراهنة) فيسعدنا أن تتصلوا بنا أو ارسلوا لنا برسالة! ميكن إجراء مقابلة لديكم يف
املنزل أو لدينا يف املكتب.
ميكنكم االتصال بنا:
مرشوع شهود الحرب
الهاتف09 63 260 / 0431 :
الربيد اإللكرتوينinfo@kriegszeugen.de :
Mahnmal Kilian e.V. · Kiellinie 249 ·24106 Kiel

حصن Flandernbunker
حصن  Flandernbunkerهو حصن بحري قديم يف القاعدة العسكرية لكيل فيك.
لُقب بهذا االسم يف عام  1943من أجل تعزيز أسطورة البطل يف الدولة النازية
نظرا ملجاورته „لساحة الفالندرز“ مع „متثال الفالندرز“ الذي ش ّيد يف عام 1927
تخليدا لذكرى ضحايا „فالندرز القوات البحرية“ يف الحرب العاملية األوىل يف „ميناء
تريبيتزهافن“.

أنا أدفع:
اشرتاك الدعم السنوي:
 20يورو
االشرتاك السنوي املنتظم:
االشرتاك السنوي املنتظم املخفض
 12يورو
يف حالة الدخل الزهيد:

التوعية وتشجيع السالم .من هنا يتم خلق وتر التشويق بني التجربة الشخصية
كل
وبني تاريخ العامل .لهذا السبب تعرض جمعية  Mahnmal Kilianالتعاون مع ّ
املؤسسات االجتامعية والعاملني يف قطاع الثقافة.

مقاطع فيديو لشهود الحرب وضحايا النظام النازي يُق ّربون الواقع يف تلك الفرتة.
عروض مختلفة للتالميذ تتعلق بذلك .يف الطابق الثاين تتواجد معارض حديثة
حول التاريخ والثقافة .عرب درج حديدي نصل إىل سطح الحصن مع منظر
بانورامي ملضيق كيل  -من امليناء العسكري إىل النصب التذكاري يف البو.
كل أول يوم أحد يف الشهر عىل الساعة ( 11:30ماعدا شهر
جوالت منتظمة ّ
كل وقت (تقريبا) حسب الطلب.
يناير /كانون الثاين) ،بالنسبة للمجموعات يف ّ
كل الصور ©Mahnmal Kilian
ّ

تم بناء الحصن من  1943إىل يونيو/حزيران  1944باستخدام عامل السخرة .وهو
يتكون من ثالثة طوابق متتد عىل مساحة  550مرت مربع .سمك الجدار 2,5 :م،
السقف 4 :م .يف الحرب العاملية الثانية كان الحصن مكانا لحامية جنود أسطول
الغواصة الخامس ،واستخدم كمركز اتصاالت السليك ومبنى قيادة الجيش لكيل وقناة
كيل ومنطقة بحر البلطيق بأكملها .كام فتح أيضا يف وجه املدنيني الباحثني عن
الحامية بشكل محدود .بعد الحرب استخدم املبنى املش ّيد من الخرسانة املسلحة
لتخزين املواد الغذائية والبضائع .ويف عام ُ 1950جعل غري صالح لالستعامل عسكريا
بسبب الفتحات العديدة وت ُرك كأنقاض لالنهيار .بعد أن اشرتت جمعية Mahnmal
 Kilianحصن  Flandernbunkerبهدف نقل التاريخ وتشجيع السالم أُدرج يف عام
 2004كنصب تذكاري تاريخي وتم ترميمه بعناية.

حصن كنصب تذكاري ومركز تعليمي
رمز يف املدينة ض ّد الحرب واالضطهاد والعنف
كانت عاصمة الوالية الحالية كيل تُعرف منذ  1871يف جميع أنحاء العامل يف عهد
اإلمرباطور األملانية كميناء حريب .وتم تطويرها خالل الحرب العاملية الثانية لتصبح
حصنا للحفاظ عىل وظيفتها كميناء حريب ومركز لصنع األسلحة.
عىل الضفة الرشقية ملضيق كيل تم تشييد حصن بطول  175مرت ُسمي „”Kilian
كبناء لحامية الغواصات من القنابل وتم استخدام ما يقارب ألف عامل من عامل
السخرة ومعتقيل الحرب لبنائه .بعد الحرب تم تفجريه من طرف الحلفاء يف عام
 .1946وأُعلنت األنقاض الظاهرة كرصح معامري تاريخي يف عام  .1987ونظرا
لخطر الهدم الذي كان يُهدده بسبب مشاريع توسعة امليناء ،ت ّم تأسيس جمعية
 Mahnmal Kilianيف عام  1995التي عملت من أجل الحفاظ عىل الحصن
كنصب تذكاري وكأثار وكقرب حرب .وحصلت من أجل ذلك يف عام  1999عىل
الجائزة األملانية لحامية اآلثار التاريخية  -إالّ أنه تم تهديم األثر الحريب يف عام
.2000

التعلم من التاريخ للمستقبل
أهداف جمعية Mahnmal Kilian
يف عام  2001اشرتت جمعية „ Mahnmal Kilianحصن ”Flandernbunker
وهو شاهد حقيقي من الحقبة النازية وفرتة الحرب العاملية الثانية.
ويستخدم اليوم كمكان للتعلم والتالقي لنقل التاريخ بشكل واضح .فباعتباره
أنقاضا يوثق الحصن لجنون الحرب وللهزمية يف نفس الوقت  -إنه رمز يف „مدينة
امليناء الحريب لإلمرباطورية“ القدمية كيل ض ّد الحرب واالضطهاد والعنف من أجل

