
 
 

 

 

Die Geschichte von Lava Sheikh Ahmad:                                                                                               

 

لعام على شهادة الثانوية العامة لتبدأ رحلة دراستها الجامعية حصلت هذا ا .عاما   22عمرها  الفا الشيخ أحمد فتاة سورية

 هندسية االقتصادية وااللكترونية.اإلدارة الفي فرع  2022في تشرين األول 

 

 أخبرينا من فضلك عن عملك الطوعي في ألمانيا

 

جمعية الجالية التركية في كذلك و مثل كوبوس وبيراميديا ى منظماتلد سنوات تقريبا  أمارس العمل الطوعي منذ أربع 

  أحدهمافي مشروعين مساهمة طوعية العام الماضي على سبيل المثال كانت لي  شتوتغارت. مدينة بادن فوتمبرغ. في

مغادرة المنزل  بإمكانهن /ن بإمكانهمالذين لم يك ار الّسنكبل بالتسوقباكنانغ، حيث قمنا  مدينة في “Tafel to go„يدعى 

من شبان لطالبات والطلبة ل كذلك األمر نقدم المساعدةلهن. و /كنا نقوم بإيصال المشتريات لهم. خالل فترة وباء كورونا

اضطرار بعد تي  لصعوبات التعلم النظرا  الدراسية  احتاجوا إلى حصص تقوية في بعض الموادوشابات وأطفال ممن 

 .الجائحة ق أبوابها بسببإغال المدارس إلى

 نظمت وأشرفت على كمشرفة. هذا العام مثال   ر رحالت ومرافقتها بنفسيتنظيم وتحضيمنذ العام الماضي أيضا  ب لقد بدأت

، ألنها مكنتني بالنسبة لي . هذه التجربة كانت بالغة األهميةكولونمدينة هامبورغ والثانية إلى مدينة إحداهما إلى  رحلتين،

 تاح لي اختبار مشاعر جيدة.ة عن كامل المجموعة التي رافقتها، وهو األمر الذي أأن أكون مسؤولمن اكتساب خبرة ون م

 بالنسبة لي غريبا   شعورا  وقد كان  األلمان في برلين. والمسافرات قبل ذلك أشرفت على مجموعة صغيرة من المسافرين

ولكن كلغة أجنبية.  ، في حين أتكلمها أناكلغة أم ون األلمانيةأن أكون مسؤولة ومشرفة على مجموعة أفرادها يتكلم

. ولكن هذا العام ، مما حدَّ بدوره من عنصر الغرابةا  سنّ  مني أصغرالمجموعة كانت تتكون آنذاك من قاصرين وقاصرات 

عاما ،  27لى ويصل عمر بعضهم/ بعضهنَّ إ تفوقني سنا  مجموعة عمرية المشتركون والمشتركات في الرحلتين من كان 

قد أشرفت على الرحلة ووضعت برنامجها بنفسي. وكنت مسؤولة عن لمما أشعرني بإحساس كبير جدا بالمسؤولية. 

وأعمل على أال يكون تي خالل البرنامج، وأن أقدم مساعد دائما   حاضرةحاولت أن أكون  جوالت التعريفية بالمدينة. كماال

 .مستبعدا   أفراد المجموعةأحد 

 

 ؟تمارسين العمل الطوعيلماذا 

وحتى اآلن. منذ أربع سنوات  واالستمرار به لعمل الطوعين األسباب التي دفعتني لممارسة ام أعتقد أن هناك الكثير

. في المشاريع يتوجب على مسؤولة ومستقلة بنفسيأن أكون لتعرف على الكثير من الناس، واالدافع األول كان رغبتي ب

إدارة المشاريع هي إحدى از المهام في الوقت المحدد لها. إن بالمسؤولية وأن تكون لديه القدرة على إنجالمرء أن يتحلى 

لي. هذا سبب جوهري النخراطي في العمل  تنمية هذه اإلمكانيات مهمة جدا بالنسبة ، وبالتالي فإناهتماماتي المهنية أيضا  

اعد وليس أن أتلقى سأريد أن أ  . كذلك األمر فأنا جمع الخبراتواهيك عن رغبتي في تطوير لغتي األلمانية . نالطوعي

 المساعدة فقط.

 

 ما هي الفوائد التي عادت عليك جراء ممارسة العمل الطوعي ؟ 

ختلفة التي قمت بها على كم ساهمت األعمال الطوعية الم ـ للدراسة الجامعيةوالسيما خالل فترة التقدم ـ  يحضرني اآلن

لمؤسسات. ااستطعت استقطاب اهتمام  في إغناء سيرتي الذاتية. من خالل العمل الطوعي ربع الماضيةمدار السنوات األ

كيف خطر ببالك أن تكوني ناشطة في العمل  خالل مقابالت العمل هو: يتم طرحه عليَّ فالسؤال األول الذي عادة ما 

 الطوعي إلى هذا الحد؟ 

. تضيف الفا الخبرات تماعية طوعية يتيح للمرء تعلم الكثير واكتسابومشاريع اجأرى أن القيام بأنشطة السبب لهذا 

 . لم يكن يقضي الوقت منشغال  بهاتفه المحمول ذلك إظهار أن المرءضاحكة، وك

أو بادن فموتمبرغ( )لهجة ألمانية محكية في والية  *لهجة الشفابيةمثل دورات تعلم ال ،بهاإن المشاريع التي شاركت 

في برلين  . لقد كنت عدة مرات بالفعلكثيرا  وساعتدني التعرف على البلد  ، أتاحت لية إلى برلين مثال  الرحالت السياسي

بحكم عملي الطوعي في مادة التاريخ في المدرسة. لقد اطلعت  ساعتدني كثيرا  وقمت هناك بالعديد من النشاطات التي 



 
 

 

 رغم كونني غير ألمانية الميالد.  ،على معلومات كثيرة عن ألمانياأيضا  

 البعض يريد ممارسة العمل الطوعي ولكن مخاوفه بسبب اللغة تجعله يتردد في ذلك، ماذا تقولين لهؤالء الناس؟ 

تتحسن لغتك. ال تقل إن بحيث  ، انشط. على العكس تماما  اوفك اللغوية تدفعك إلى االنسحابال تجعل مخأقول ببساطة: 

 بالفعل. أنها ستصبح أفضل من متأكدة ابحيث تتحسن ألمانيتك. وأن ،بل افعلألمانيتك سيئة، 

 

Das Interview wurde im Rahmen des Projekts „Pyramidea Goes Public“ durchgeführt.        

Das vollständige Interview lässt sich auf Deutsch auf YouTube finden: 

https://www.youtube.com/watch?v=8KhJYdazTAY 

 


