
 
 
 

 مدينة لودفيجز هافن

 على نهر الراين

 

 معلومات عامة 

خالل أألشهر السابقة حضر الكثير من البشر  إلى جمهورية ألمانيا أإلتحادية فارين 

 خوفا من ألمالحقة .

و مثل الكثير من المجتمعات فإن مدينة لودفيجز هافن عليها إستقبال الفارين و طالبى 

 حق أللجوء .

مدينة فى الصفحات التاليه يوجد الكثير من المعلومات المهمة بخصوص هذا الموضوع . كم من طالبى حق أللجوء تستوعبهم 

؟ سوف يتم ذلككيف لودفيجز هافن ؟ و أين سيقيم البشر عندئذ ؟   

أألسئلة أألخرى . أإلجابة على  و كذلك   
 

 طالبي حق اللجوء
و الهاربين عقب وصولهم إلى لودفيجز هافن . هذا يمثل أحد التحديات الكبيرة للمجتمع  التعامل مع أألشخاص طالبى حق أللجوء

 فى المدينة .
 و هذا ال يتعلق فقط بتوفير المبنى السكنى و لكن أيضا التكامل و أإلندماج المجتمعى للبشر .

 
أ من القانون أألساسى  61المادة   

اللجوء .طاردين سياسيا فى التمتع بحق م( حق ال1)  
 خالل أألشهر السابقة حضر الكثير من البشر  إلى جمهورية ألمانيا أإلتحادية فارين خوفا من ألمالحقة .

 و مثل الكثير من المجتمعات فإن مدينة لودفيجز هافن عليها إستقبال الفارين و طالبى حق أللجوء .

ظام التوزيع .أإلستيعاب طبقا للمعطيات المتفق عليها فى مدن  الراين من حيث ن  

شخص  من  1111تتوقع المدينة وصول  العدد إلى  4112شخص إلى المدينة  و حتى نهاية عام  221حضر  4112فى عام  

 طالبى و طالبات حق اللجوء اللذين أجبروا على ترك ديارهم .

سكنية خاصة  لهم من المواطنين و بالنسبة لهؤالء أألشخاص المطلوب توفير مكان إقامة لهم و فى بعض أألحوال يتم  تأجير شقق 

 المواطنات . و الجزء أألكبر يجب أن تستوعبه المدينة . 

 و لهذا الغرض يوجد بأجزاء كثيرة من المدينة إمكانية شقق جديدة تخصص للالجئين .

 
 حوار و معلومات و شفافية 

ت عن مكان تواجد هذه أألماكن السكنية الجيدة .مدينة لودفيجز هافن تدير حوارموسع لتقديم المعلومات للمواطنين و المواطنا  

فى مدينة لودفيجز هافن يتواجد الكثير من الرغبة فى المساعدة حيث يقوم المواطنين و المواطنات بإصطحاب ألالجئين فى 

بإعادة الطبع  ألجهات الحكومية أو مساعدتهم على التعامل باللغة أأللمانية و بصفة خاصة تقوم الكنائس و الروابط أإلجتماعية

للبشر. فى الكثير من أألماكن فى المدينة يقوم العمد و العمدات بمبادرة ترتيب  ما يسمى بالمائدة المستديرة و التى تقوم بتقديم 

 المساعدة و الدعم و التنظيم للقائات الممكنة .

قبل المواطنين . مديرو و مديرات الحوارات بقدر عالى من المعلومات و الشفافية و أيضا عن مجابهة  المشاكل و التخوفات من 

 من الجهات الحكومية يتولون معالجة هذه الحاالت .

 

 راغبى اللجوء لمدينة لودفيجز هافن 



شخص فى الوقت  1411تعلق باإلسكان تم إيواء و تسكين الشقق المؤجرة من قبل المدينة و إمكانات المدينة فيما ي موزع مابين

 الحالى .

عدد أألشخاص القادمين إلى مدينة لودفيجز هافن من نقطة أإلستقبال أألولى فى تزايد مضطرد و يتصاعد مع الوقت .فقد كان فى 

شخص تقريبا . 221إلى  4112شخص ووصل فى عام  461  4112عام   

ألعدد أألغلب يصل وافدا من سوريا و الصرب و الصومال  و مقدونيا  و لكن أيضا من دول مثل كوسوفو و باكستان و إيران و 

 العراق و إريتيريا و غينيا و البلدان أألخرى .

 

 معلومات لطالبى حق أللجوء .
حق اللجوء يكون فى الغالب قد عانى من مشقات كثيرة تستدعى الشكوى من يأتى إلى مدينة لودفيجز هافن كهارب أو طالبا ل

 خالل الطريق .

بعد فترة فى النقطة أألولى للوصول إلى البلد يتم تحويل طالبى حق أللجوء إلى مدينة لودفيجز هافن و يتم ترحيلهم إلى مدينة 

 لودفيجز هافن بواسطة أألتوبيس  .

ض و من الجهات  المرحا حاجياتأإلحتياجات أألساسية مثل كيس للنوم ,كوبونات للطعام و هنا يتلقون  لفة صغيرة تحتوى على 
 الخارجية يتلقون  مستند يستطيعون من خالله إثبات شخصيتهم و مبين به مكان أإلقامة المحالين إليه .

 
 تقديم النصيحة و المساعدة 

لتعلم أللغة أأللمانية .إعتبارا من تقديم النصيحة الوافية و تقديم دورات دراسية   

من قبل إيه دبليو أو  واالندماج الهجرةعلى وجه الخصوص من خالل المدارس الحكومية يتم تقديم  الخدمات الفنية فيما يتعلق ب
 و كاريتاس و دياكونى .

 
AWO Arbeiterwohlfahrt 

Maxstraße 65 
67059 Ludwigshafen 

Telefon: 0621 51 80 15 
Fax: 0621 5 29 21 56 

Shpresa Cellmer 
Telefon: 0621 5 29 20 47 

E-Mail: cellmer@awo-lu.de 
Maria Khanian Lish 

Telefon: 0621 5 29 21 07 
E-Mail: khanian@awo-lu.de 

Ekaterine Degen 
Telefon: 0621 51 17 06 

E-Mail: degen@awo-lu.de 
Seçkin Durusoy 

Telefon: 0621 51 58 01 
E-Mail: durusoy@awo-lu.de  

 
Caritas Zentrum Ludwigshafen 

Ludwigstraße 67-69 
67059 Ludwigshafen 

Telefon: 0621 59802-0 
Fax: 0621 5 98 02 22 

Stephanie Gutting 
Telefon: 0621 5 98 02 26 

E-Mail: stephanie.gutting@caritas-speyer.de 



Margareta Topalovic 
Telefon: 0621 5 98 02 16 

E-Mail: margareta.topalovic@caritas-speyer.de 
Jutta Hofmann 

Telefon: 0621 5 98 02 25 
E-Mail: jutta.hofmann@caritas-speyer.de 

 
Haus der Diakonie Ludwigshafen 

Falkenstraße 17-19 
67063 Ludwigshafen 

Telefon: 0621 5 20 44-0 
Fax: 0621 5 20 44 69 
Marit Unger-Fellmann 

Telefon: 0621 5 20 44 16 
E-Mail: marit.unger-fellmann@diakonie-pfalz.de 

Claudia Hahn 
Telefon: 0621 5 20 44 61 

E-Mail: claudia.hahn@diakonie-pfalz.de 
 

Café Asyl in Mundenheim 
Kirchplatz 3 

67065 Ludwigshafen 
Telefon: 0621 65 82 07 26 

E-Mail: info@respekt-menschen.de 
E-Mail: uwe.lieser@evkirchepfalz.de 

opening hours: Tuesday 3.30 pm to 5.30 pm 
 

Café Welcome in Oggersheim 
Im Adolph-Kolping-Haus 

Mannheimer Straße 19 
67071 Ludwigshafen 

Telefon: 0621 67 89 99 und 0621 67 58 65 
opening hours: Wednesday 4.30 pm to 6 pm 

 
Café Willkommen in West 

im Bürgertreff West 
Valentin-Bauer-Straße 18 

67059 Ludwigshafen 
opening hours: every other Thursday from 4.30 pm to 6 pm 

 
Café Freundschaft in der Pfingstweide 

Opening on 3 November 2015. 
Prot. Gemeindezentrum Pfingstweide 

Brüsseler Ring 59 
67069 Ludwigshafen 



Telefon: 0621 6 68 49 33 
opening hours: at the first Tuesday of each month from 4 pm to 6 pm 

 
Projekt Inprocedere 
Haus der Diakonie 

Falkenstraße 19 
67063 Ludwigshafen 

Telefon: 0621 5 20 44-0 
Fax: 0621 5 20 44 69 

Andreas Vögele 
Telefon: 0621 5 20 44 64 

E-Mail: andreas.voegele@diakonie-pfalz.de 
Veronika Frietsch-Musulin 
Telefon: 0621 5 20 44 63 

E-Mail: veronika.frietsch-musulin@diakonie-pfalz.de 
 

CJD Anerkennungsberatung 
Counselling for the recognition of foreign exams 

Ludwigstraße 44 
67059 Ludwigshafen 

Telefon: 0621 5 91 32 90 
E-Mail: cjd.ludwigshafen@cjd.de 

www.cjd-ludwigshafen.de 
 

IHK Welcome Center 
Ludwigsplatz 2-4 

67059 Ludwigshafen 
Telefon: 0621 5 90 40 

E-Mail: info@pfalz.ihk24.de 
 

Jeder Mensch hat Potenzial BA 
Arbeitsagentur 

Employment agency 
Berlinerstraße 23 A 

67059 Ludwigshafen 
Telefon: 0800 4 55 55 00 

telephone lines open: Monday to Friday 8 am to 6 pm 
opennig hours: Monday to Friday 8 am to 12 am 

Tuesday 1.30 pm to 4 pm 
 Thursday 1.30 pm to 6 pm 

 
Internationaler Frauentreff 
International womens club 

Westendstraße 7 
67059 Ludwigshafen 

Rosanna Cavallaro 



Telefon: 0621 504-2576 
E-Mail: rosanna.cavallaro@ludwigshafen.de 

opening hours: Monday to Friday 9 am to 12 am 
 Monday to Thursday 2 pm to 5 pm 

 
Soziale Stadt 

Soziale Stadt Oggersheim West 
Comeniusstraße 10 

67065 Ludwigshafen 
Reimar Seid 

Telefon: 0621 6 71 97 94 
E-Mail: reimar.seid@ludwigshafen.de 

 
Soziale Stadt Bürgertreff West 

Valentin-Bauer-Straße 18 
67059 Ludwigshafen 

Martin Armingeon 
Telefon: 0621 5 29 92 96 

E-Mail: martin.armingeon@ludwigshafen.de 
 

Kinderbetreuung im Heinrich Pesch Haus 
Child care at Henrich Pesch Haus 

Frankenthalerstraße 229 
67059 Ludwigshafen 

Telefon: 0621 5 99 92 21    
E-Mail: schmitz-huebsch@hph.kirche.org 

opening hours: Tuesday 9 am to 11 am 
 Thursday 4 pm to 6 pm 

 
 

 ألدورات الدراسية لتعلم أللغة 
طالبى / طالبات حق اللجوء المهتمين بتعلم اللغة لديهم الفرصة متاحة لإللتحاق بالدورات الدراسية . و لتحديد مستوى المعرفة 

 فى اللغة ليتم توزيع المستويات حسب التقديرات .
 

Volkshochschule 
Adult education centre 

 Bürgerhof 
 67059 Ludwigshafen 

Telefon: 0621 504-2632 
www.vhs-lu.de 

    Counselling takes place in room 7: 
    Monday: 9 am to 12.45 am (in German, Hungarian, Romanian, English, French) and 2 

pm to 4.15 pm (in German, Arabic, Greek, French, English) 
   Tuesday: 9 am to 12.45 am (in German, Farsi, Greek, French, English) and 2 pm to 

4.15 pm (in German, Farsi, Arabic, English) 



    Thursday: 9 am to 12.45 am (in German, Farsi, Lithuanian, Russian, English) and 2 
pm to 5 pm (in English, Turkish, Russian, Lithuanian) 

 
Caritas language courses 

 Ludwigstraße 67-69 
67059 Ludwigshafen 

Stephanie Gutting 
Telefon: 0621 5 98 02 26 

 www.caritas-zentrum-ludwigshafen.de 
 

 الشئون الصحية 
قه الطبيعى الحصول على الرعاية الطبية .فى حالة ما إذا كان طالب / طالبة حق اللجوء يعانى من أى مرض فإن من ح  

 و سوف تتحمل المدينة مصاريف العالج . 
لمساعدة المحتاجين للمساعدة بصورة سريعة و غير  التطوعي العمل مبادرة إضافة إلى ذلك يوجد بمدينة لودفيجز هافن

 بيروقراطية .
. النفسية الصدمات البلد  لمعالجة  مركزو مدينة لودفيجز هافن هى    
 

"Street docs" 
consultation-hours every Wednesday: 

dental examination, Dessauerstraße 43, 1 pm to 3 pm 
medical examination, Dessauerstraße 43, 1 pm to 2.15 pm  

medical examination, Bayreutherstraße 89, 2.30 pm to 3.15 pm 
medical examination, Kropsburgstraße 13, 3.30 pm to 4.15 pm 

 
Psychosoziales Zentrum Pfalz 

Centre for the treatment of psychological trauma 
Wredestraße 17 

67059 Ludwigshafen am Rhein 
0621 49 07 77 10 

E-Mail: psz-pfalz@diakonie-pfalz.de 
 

 ال توجد أى فرصة للملل  .
متابعة الحيوانات و النباتات , ممارسة أإلسترخاء , ممارسة الجرى , التجول أو أإلستفادة بأكثر التمتع بممارسة التمشية , 

عرض متاح . 6111من   
مدينة لودفيجز هافن تقدم وسائل متعددة النواحى لإلستمتاع بوقت الفراغ بدءا من قطار الكرنفال عبر كرنفال الحديقة و 

المجانية  المفتوحة للعامة عبر السنة و التى  الكبرى و اللقائات األحداثإلى ذلك  كرنفال المدينة و سوق رأس السنة و يضاف
.تتألأل فى الحياة المجتمعية للمدينة   

أماكن الرحالت المحبوبة  فى الجنوب أألخضر و المحميات الطبيعية فى ماو داخر بروخ و المحتوية على طرق للتجول تبلغ 
كيلو متر فى المجمل .  21حوالى   

حيث يوجد العديد من المطاعم  ,ديقة إيبرت و حديقة المدينة و اللمشى على نهر الراين مباشرة حتى الوصول إلى قلب المدينة ح
و الحانات و محال بيع المثلجات ) أأليس كريم ( التى ترحب بزوارها .   

تع بجولة مشتروات .المؤسسات الثقافية  إلى زيارة معرض الراين للفنون  و المحال المخصصة للتيح التم  
. كبيرة التجميعاتفى فيلمارز إن فاير  فى بيجوتن فاير أو فى  الطلق الهواء في سباحةبالنسبة للسباحة يوجد   

فى جميع مناحى  القدم كرة مالعب لعبة و 411هنا يجد أألطفال بصفة خاصة متعتهم الكبرى و مرحهم من خالل ما يقرب من  
 المدينة .



كيلو  121الرحالت يمكن الوصول إليها من خالل شبكة طرق معبدة صالحة للقيادة بها يبلغ طولها ما يقرب من جميع مقاصد 
 متر من شبكة الطرق .

 الطرق المزودة باللوحات أإلرشادية بمسارات الطرق بمنطقة الراين تصل من الجنوب إلى الشمال على ضفاف الراين .
يم  من خالل ماو داخر بروخ عبر أوجيرز هايمر فاير و صوال إلى الشمال أألخضر الطرق الخضراء تصل من الراين جون ها

. 
و من يريد أن يتعرف على الضواحى القريبة و التى يمكن الوصول إليها فى مدة زمنية وجيزة من خالل القطار أو بإستخدام 

رمس , شبير و ماينز .السيارة  فى بفالزر أو إودنفالد ) غابة أودين ( أو زيارة قبة القيصر فى فو  
ماو داخر بروخ, حديقة أأللعاب  حديقة إيبرت و حديقة المدينة , من قناة  فرانكن هالتر فى الشمال عبر إقليم فيلرز إن الداخلى ,
 فى راين جون هايم و ريهاب اختال فى أقصى جنوب المدينة .

الخضراء و الحدائق الزروعة باألشجار و منها ما يزيد هكتار من المساحات  1111فى مدينة لودفيجز هافن يوجد أكثر من 
عام . 111عمره على   

و أألجزاء المتمتعة جزئيا  بالحماية  هى موطن للكثير من الحيوانات و النباتات النادرة و ينضم إلى ذلك العديد من الحدائق 
 العامة .

المدافن ) المقابر( العمومية و كذلك ثمانية مدافن للمدينة و عاما من العمر ,  121تجهيزات الحدائق الصغيرة التى تبلغ أكثر من 
 كلها تمثل واحة للسكون و الراحة .

 
 المهرجانات الدولية  و المسارح و المتاحف 

الجميع فى مدينة لودفيجز هافن يرغب فى الحصول على الثقافة و يقدمون كل المستطاع لهذا الهدف . و هذا يتداوله الجميع 
من المدينة و أإلقليم و المناطق المتاخمة هم ضيوف فى مدينة لودفيجز هافن . . جميع البشر  

راين الند و بى إيه إس إف  بفالتس الكثير من الدعوات الشخصية , المؤسسات الثقافية بالمدينة الفيلهارمونيا أأللمانية بالمدينة ,
مدينة لودفيجز هافن يعكس نفسه بالتالى بإعتبار يقدمون عروضا مذهلة لمستويات أألعمار المختلفة . تقدير النفس الثقافى ب

فى تأييد ترشيح مان هايم كعاصمة ثقافية فى أوروبا . العاصمة إقليمالمدينة   

هاك و المسرح فى بفالس باو و مهرجان مدينة لودفيجز هافن . –لم كأحد العناوين أألولى أألساسية يندرج متحف فيله  

 مركز إيرنست بلوخ  يصل ميراث الفيلسوف العالمى المشهور إيرنست بلوخ بالمواضيع المعاصرة و المستقبلية .

سرح الشارع  مدينة لودفيجز هافن و مهرجان مفى جدول مواعيد أإلجتماعات و أللقائات على الصيف الثقافى ب الضوء يسلط

 الدولى .

ضيف سنويا .  11111يجذب ما يزيد على  الحديقة جزيرة مهرجان السينما أأللمانية فى  
زائر و زائرة سنويا و اللذين يستخدمون  211111و أألهمية الكبرى التالية هى لمكتبة المدينة و التى تحظى على ما يزيد على 

 فى الغالب المؤسسات الثقافية بالبلد.
ديتريللى للسينما تكرس المدينة جائزتين ثقافيتين مرموقتين . –ل جائزة إيرنست بلوخ  و جائزة وليام من خال   
 
 

 الرياضة 
الرياضة يستطيع أإلنسان أن يمارسها منفردا إما من خالل صالة للياقة البدنية أو من خالل إتحاد رياضى , وقبل كل شئ فإن 

أو من هم على قمة الرياضة فإن مدينة لودفيجز هافن سوف تحتضنهم تحت اللذين يمارسون الرياضة بصورة موسعة 
 ذراعيها .

إتحاد رياضى بالمدينة . إنهم  121هم أعضاء فى واحد من  مواطنات مدينة لودفيجز هافنمن مواطنى و  21111حوالى 
 يتدربون إما فى منشئات رياضية  خاصة أو تابعة للمدينة .

نوع من أنواع الرياضة على سبيل المثال قاعات الجيمنازيوم . 61وحدها ما يقرب من  تمارس  مدينة لودفيجز هافن  
 فيما يتعلق بالمنشئات الرياضيه فإن أإلتحادات الرياضية هى التى تتولى رعايتها .

 
 الحياة فى منطقة الراين 

راين  العاصمة إقليم حدى ثالثة مدن كبرى فىمدينة لودفيجز هافن على نهر الراين لديها الكثير لتقدمه , فالمدينة الشابة هى إ
بفالس . –نيكار و مركز إقتصادى قوى فى  أرض الراين  –  

تتمتع بقدر هائل من القيم الحرة لوقت الفراغ , العديد من المساحات الخضراء تنتشر عبر المدينة . حدائق  مدينة لودفيجز هافن
و تدعو الناس للتنزه و التجول . الراين نهر على مباشرة قاهى و المطاعم تقعالمدينة  و وسط المدينة بمحالتها التجارية و الم  



تكمن فى أإلتصال ما بين النمو العمرانى الحديث و البنية الهيكلية النامية . مدينة لودفيجز هافننقاط  قوة   
الحياتية .المربعات السكانية الجذابة تقدم المساحة المثالية للتوقعات المتباينة و التصاميم   

يسكن أإلنسان على مقربة من المدينة و مباشرة على نهر الماين فى أجزاء من ألمدينة تتميز بالتركيب  مدينة لودفيجز هافنفى 
 الريفى فى جو من التعايش أألسرى الحميم للمناطق الجديدة أو فى مبانى قديمة مجددة بقوة .

هاك أو من خالل مهرجان السينما أأللمانية  –ى بفالس باو و متحف فيلهلم مشاهد ثقافية ممتلئة بالحيوية من خالل المسرح ف
التى تشكل الحياة فى المدينة , مثلما فى  أإلتحادات الرياضية النشطة الفعالة. حيث يندرج الريضيون و الرياضيات فى 

 الرياضات الموسعة و رياضات القمة فى مدينة لودفيجز هافن .
هى مدينة دولية  ذات الشركات العالمية و بصفة خاصة فى مجال الصناعات الكيميائية و التى تجد هنا  مدينة لودفيجز هافن

دولة من العالم  121موطنا لها . المدينة مركز قوة إقتصادية و مركز عمل له ثقله فى أإلقليم بأكمله . ألناس من أكثر من 
موطنا لهم . مدينة لودفيجز هافنيعتبرون   

 
 
 
 
 

المدينة تاريخ   
منطقة مدينة لودفيجز هافن تشكلت بفعل نهر الراين , تعرجاتها العديدة شكلت  أوبة , الخصوبة و لكن فى أغلب الوقت التى 

 تتعرض للفيضانات و المستنقعات و التى كانت حتى وقت قريب غير صالحة للسكنى و أإلقامة بها .

 
ما يشبه الجزر فى أألوبة و كان الشاطئ المرتفع على حوافها بالفعل منذ قديم الزمن  موطنا لمجموعات قليلة من  تم تصاعد

 البشر .
بعد أآلف من السنين  و فيما يبدو نتيجة التطور المستمر تكون البفالس أألمامى و فى أغلب الظن كان ذلك معاصرا لحروب  

عاما قبل الميالد ( حيث  تم إخالؤها من السكان و تصحرت . 21حوالى الرومان للسيطرة على بالد الغال )   
 هو القدر المحتوم  أن أإلقليم أإلستراتيجى المهم المقابل لنيكر موندونج كتب عليه أن يعانى لمرات عدة عبر التاريخ.

 عند  راين جون هايم قام الرومان بتشييد قلعة لتأمين الحدود .
مان ( من ماينز إلى شتراس بورج يمر عبر نطاق المدينة .رومرشتراسه ) شارع الرو   



 
 أإلرتباك الناتج من نزوح سكان المدينة أدى مرة أخرى إلى تصحرها وتبادل السكان .

أول ذكر لجزء المدينة الحالى و الذى هو الفرنجة فى تكوين محل نزوح سكنى فى القرن السادس  موجود فى فهارس العديد من 
" أوتى دينش هايم " ,)   021و عام  061البية فى كودكس لورشر  المشهور فى توثيق الشهادات ما بين عام أألديرة و الغ

إيديج هايم ( , " فريزن هايم "  )فريزن هايم ( , " هيمنجز هايم " ) هيمز هوف ( , " أجريدس هايم " ) أوجرز هايم ( , " 
" موندن هايم " )موندن هايم ( , " جيجن هايم " ) راين جون هايم ( و " أوب هوا " ) أوبباو ( ," مودا هن " ) مو داخ ( , 

 روش هايم " )روش هايم ( .
و  1210أوجرز هايم , سكنه لفترة طويلة  إيرالت ) جراف ( من لينن جن  وذكر للمرة أألولى على حال كونه مدينة فى عام 

الناخبين .  تلقى عقب تأسيسه باقة من المزايا العديدة من قبل أألمراء  
و تطوره فى الواقع مثلما هو القدر المحتوم لكل أقاليم المدن فى وقتنا الحالى تأثر بالقرارات التى صدرت بخصوص تشييد 

 منشئات التحصين و الدفاع فى فرانكن تال و مان هايم .
عبر البالد. و تم إخالء كافة (  1620 – 1610الوحدات العسكرية إنتشرت و تحركت  القوات أثناء حرب الثالثون عاما  ) 

 مناطق البالد تقريبا  من السكان .
فى  اللوثريةو خالل الحرب توفى جنس قرون الغزال و وقعت موندن هايم و ماو داخ تحت حكم أسقف شباير و الذى إستبدل 

 هذه المناطق بالكاثوليكية .
إلى عام  1600) من عام   البالطيالتوارث  حرب فترة قصيرة من الهدوء أعقبها مرحلة أخرى من التحطيم و الدمار من

1660 .)  
فى بداية القرن الثامن عشر  أمكن من خالل ) خطايا لودفجز هافنر ( و تحكمه فى أألمراء الناخبين فى البفالس و قام ببناء ) 

 أوبر شولت هايسيراى أوجيرز هايم (  مع بقايا أحياء المدينة .
و ليست جزء من الكور بفالس . صغيرة و  اطيةأرستقرروش هايم كانت فقط غنية   

ذات طبيعة  بها المحيطة الريفية المناطق كون جزء ) حى ( المدينة الحقا و 1041تأسيس بالط الكور بفالس  بعد مان هايم  
( وكانت مقر متألق . 00/66إلى عام  1024متميزة تحت سيطرة أألمير المنتخب كارل ثيو دور فى الفترة من ) عام   

 االنتخابي البيت و أقيمت قلعة كبيرة فى أوجرز هايم لألميرة المنتخبة تحتوى على كنيسة فال فارتس تماما مثلما يطلب
 الكاثوليكى حاليا المستوطنين من الكاثوليك .

 أيضا الكثيرون من أعضاء البالط أقاموا آلنفسهم مقر ريفى و مزارع متميزة فى نطاق " أوبر شولت هايسيراى " .
الطبع أدى النمو السكانى خالل القرن الثامن عشر إلى نمو الطبقات  معدومة الملكية و اللذين لم يستطيع مالك أألراضى وال ب

العالقات المتحجرة للملكية أن تقدم لهم أفاق ترضيهم .و قد أدى عدم شعورهم بالرضاء إلى قالقل فى الفترة التى سبقت الثورة 
 الفرنسية .

تفاعل  السياسة , التقنية ,ألتجارة و الصناعة  –تأسيس المدينة   



 
الحقب التالية خلقت ضرورة لتواجد مدينة لودفيجز هافن و التى هى فى الواقع مودرن و مثمرة من منطلق مجال السياسة و 

 التقنية و النشاط الصناعى .
الشاطئ اليمينى لنهر الراين . و تحول نهر من خالل تحطم الكور بفالس خالل حرب الثورة  تم فصل الشاطئ اليسارى من 

بفالس والية بافاريا . 1016الراين إلى حال كونه الحدود الغربية مع فرنسا . و بعد  عام   
فورتن بورج . –و هو اليوم يفصل ما بين بفالس ارض الراين و  بادن   

ات الراين اليسارى " الراين تشانتسه  "  و التى بدون هذه الوقائع الجوهرية السياسية ما إستطاع مان هايم التخلص من توجه 
 إقتطع من خاللها لودفيجز هافن ) ميناء لودفيج ( .

و ما إستطاعت المدينة البافارية تحقيق تقدمها الطموح و تكوين ) تروتز مان هايم (. و ما كان من الممكن تكوين مجتمعات 
 مستقلة .

بإصالحات  شاملة بقيادة  جوت فريد   1010جازات التقنية الرائدة إعتبارا من عام و لم يكن من الممكن أيضا أن تبقى لوال أإلن
توال . من خالل تسريع معدل التدفق فى الراين الذى أدى إلى هبوط مستوى المياة الجوفية بصورة متزايدة و ملحوظة . و فقط 

ين ) الجوالين (  النازحين من سهل الراين أن يقوموا من خالل ذلك امكن فى هذه المستنقعات  الموبوئه بالحمى أن يقوم المتسكع
 ببناء مدينة .

القدماء , على أألقل أإلسم الفرانكونى للبلدة وإنحسار البلدات و القرى فى نطاق لودفيجز هافن الحالية و تمركزها على الضفة 
ع كان هناك  المجهود المضنى ضروريا حتى المرتفعة لنهر الراين  و بمعنى أدق فى النطاق المرتفع من المستنقعات . و بالطب

 يمكن بناء المستوطنة الجديدة على نهر الراين مباشرة .
الجزء الداخلى من مدينة لودفيجز هافن بالكامل مقام على هيئة  هضبة من الطرق المختزنة بحيث أنه فى الغالبية تقع أألفنية 

بالمدينة يوجد بها طابق أعلى " للجهة الخلفية  تحصى وال تعد ال بيوت لهذا السبب يوجد مستوى الراين المنخفض .الداخلية على 
." 

أحد الشوارع الرئيسية بالبلدة ) لودفيج شتراسه ( كان فى السابق سد على نهر  الراين , مما يثير التعجب هذا التطور الشامل فى 
كل . إنخفاض مستوى المياه الجوفية أدى إلى القرن التاسع عشر  و كذلك أيضا القرن العشرون جاء مصطحبا معه بعض المشا

 –و مع التغير الملموس فى المناخ فى الحقب أألخيرة فأن المنطقة الصناعية  مان هايم  الرطبة األراضي حفظ بقيمة الجفاف
 لودفيجز هافن أصبحت من المناطق المهددة بالفيضانات فى جنوب ألمانيا بالكامل .

لتأسيس مدينة جديدة بذلك كانت التجارة و الصناعة هى السبب فى  األساسية المتطلباتلقد قامت السياسة و التقنية بتوفير 
 وجودها .

على المطلق مدينة قديمة نمت بسبب الصناعة و التجارة و لكن لم يكن هناك مدينة و لوال الصناعة و  لودفيجز هافن ليست
على أإلطالق .التجارة لم يكن هناك مدينة   

كان هناك " الراين شانتسه " و التى أتت من خالل  ملكيات مختلفة من القطاع الخاص , إبان أإلحتالل الفرنسى  1041فى عام 
ليشتن بيرجر " . و الذى كان لديه الحق المنفرد  –أنشأت  المؤسسة التجارية الشبريه شاربف " الذى تحول الحقا إلى شاربف 

فى تحميل البضائع على نهر الراين  و بصفة خاصة منتوجات البفالس من التبغ والنبيذ .عاما  42على مدى   
مع  شباير تجاهكان من دواعى إهتمام المؤسسة التجارية  مثلما فى إنشوطة نهر الراين ) راين شاليفه ( الحقا  البحري الرصيف

حتى أصبح السير فى نهر الراين يمثل صعوبة بالنسبة للكثير من السفن .بحيث أنه حتى الحرب  الحادة المنحدرات وجود وجود
لودفيجز هافن  محدودة . و هذا لم يكن مما يقلل  –العالمية أألولى ظلت حركة السفن فى المنطقة مابين موندونج و حتى مانهايم 

 من قيمته لدى  الراين شانتسه .



البضائع بصورة متزايدة و حصلت مدن بافاريا على عائد مجزى , و تم تكوين هيئة للجمارك  و تم التوسع فى مراكز شحن  
تم إعالن الكل كميناء حر و فى ذلك الوقت حدث تطورات إيجابىة آخرى . 1022فى عام   
 لمساعداتا مع لألسطورة وفقاحدث كسر فى سد نهر الراين عند الراين شانتسه بسبب فيضان نهر الراين  1042فى عام 
و إنشاء تأمين أدى إلى إنشاء ميناء شتوى  – الراين نهر من جانبهم طريقفى ال الضرر تجنبمن قبل مانهايمر بغرض  النشطة

و التى حتى يومنا هذا  الشحن أنشطةمؤمن على إمتداد نهر الراين للبفالس البافارى و فيما يلى ذلك أمكن تطوير مجموعة من 
ممتدة حتى الراين شانتسه . مانهايم بادن نة فىتمتد على طول حدود المدي  

فى   الحكومة مقرحين تم زرع خط سكة حديدية عبر الراين بفالس و الذى ال ينتهى عند  الموقع من االستفادةصورة أخرى من 
شباير و لكن يمتد إلى المركز التجارى الجديد , الراين شانتسه مع وسائل النقل الجديدة غلى مناجم الفحم بمدن السار ثم يمتد إلى 

 باريس حتى أألطلنطى .
األمريكي اإليقاع في رتفاعإ  

 
إلى إنتزاع المبادرة حيث كانت الشوكة فى العين  البافارية الدولة رجبير يشتينل داخل في الميراث خالفات أدت 1022فى عام 

لفترة طويلة حيث لم يكن هناك فى الراين شانتسة سوى شركة واحدة , لقد إكتسب المكان بأكمله ثم باعه بعدها مباشرة إلى 
 شركات تجارية مختلفة بعد تقسيمه إلى قطع صغيرة .بإستثناء الميناء الذى بقى مملوكا للدولة .

م قام الملك لودفيج أألول بالسماح بالنزوح , و الذى أطلق إسمه على الميناء " لودفيجز هافن " تكريما له.فى نفس العا  
سيسمح بتكوين مجتمع جديد , نعم , مدينة جديدة و قام الملك بتوفير كل ما يلزم لتوفير تطلعات  الناحية الجمالية و لهذا السبب 

ث ذلك لعدة سنوات ثم ترك الملك لودفيج أألول خطط نموذجية من الزمن الكالسيكى تمسك بمراجعة كل خطط البناء بنفسه . حد
المتأخر  بحيث يقوم من يرغب فى البناء باإلسترشاد بها و البناء على نمطها . و تطور حركة البناء الآلحقة بالمدينة كانت بكل 

 الوضوح ليست ببعيدة عن هذا النمط المعمارى .
م البروسيون باإلستيالء على ميناء لودفيجز هافن من مان هايم  الجمهوريون و أضرموا به النيران قا 1026فى عام الثورة 

 وذلك بالطبع ليس ألسباب ايدولوجية فقط و لكن أيضا للقضاء على المنافسين التجاريون .
فع مبالغ جسيمة على سبيل حتى مع وجود مثل هذه الرغبات فإنها بائت بالفشل التام حيث أن الحكومة البافارية قامت بد 

التعويض عن الدمار الناتج  بحيث يمكن إعادة بناؤه خالل عامين بل و بحجم أكبر مما سبق , و لكن على كل حال تعتبر هذه 
 التسوية بدائية و اطلق عليها " تسوية الخالفات الرائعة " من قبل أألجانب.

نى على هيئة  القصور و لم ينقصها شىء كموضع سكانى " كمدينة وفرت " شابة لدرجة أنها لم تحتوى مقابر و بها كم من المبا
أألموال للرصف بالرغم من أنها لم ترصف الشوارع بعد و كانت أسواقها إلى سنوات قليلة مملؤة بحفر المياه بحيث كان المثل 

 يقول بأن الحصان ممكن أن يغرق فى السوق .
إلسم على المدينة أصبحت لودفيجز هافن مجتمع مستقل .سنوات من إطالق أ 6بعد  1024فقط مع ديسمبر   

منذ البداية أطلق إسم البلدية على مجلس المدينة و الذى كان يمثل طبيعة المستوطنة تماما .و التى لم يكن بها مظاهر قروية و 
و النمو السريع . أألكثر من ذلك المناطق الخضراء المحيطة و المروج الخضراء المثالية و المبانى على هيئة القصور  

أن تنتقل إليها سلطات المدينة من الملك.  1026النمو السريع لمدينة لودفيجز هافن جعله من الممكن فى عام   
وقبل ذلك بثالثة سنوات تمت إنارة شوارع المستوطنة الجديدة و التى الزالت تفتقد الكثير  بالغاز كعالمة واضحة على حداثتها و 

 تمدنها .
و بسبب حالتها المرورية و موقعها الحركى المالئم قامت بعد إنشاء المستوطنة بإصدار أول جريدة فى لودفيجز هافن . و 

 تطورت المدين بعد ذلك لتصبح مركزا صحفيا للبفالس . 



أإلشتراكية خالل حقبة فايمار تم إصدار ما ال يقل عن أربعة صحف يومية وبها صفحات عن  الليبرالية و الكاثولوكية و 
 الديموقراطية و الشيوعية .

عاما من تأسيسها  و قد نزح  41نشأت لودفيجز هافن كمركز تجارى و بقيت مميزاتها الشخصية كمركز تجارى على مدى 
بدأت شركة  1062و قبل تأسيس المستوطنة مصنع جيولينى للكيماويات كأول شركة صناعية و فى عام  1021إليها فى عام 
ف فى أإلنتاج فى لودفيجز هافن  وطورت نفسها لتصبح أكبر شركة صناعية بالبلدة و تطورت عقب ذلك إلى شركة بى إيه إس إ

 تعمل على النطاق العالمى , و حققت نجاحات عالية فى إنتاج ألوان أألنيلين و أإلنديجو و المواد الآلصقة .
 األولشركة لتصنيع المعادن بحيث أصبح  12لكيماويات و شركة إلنتاج ا 16تواجد فى لودفيجز هايم  1064بالفعل فى عام  

لقد أصبحت لودفيجز هافن هى " مدينة الكيماويات " . قوة وأكثر بكثير أكبرو فى القاعدة   
إضافة إلى الموقع المناسب و المتميز بإن النجاح فى تأسيس المدينة الجديدة و تطويرها هو حصيلة مجهودات آباء المدينة و 

رن من خالل التجارة و جذب السكان للمنطقة و تحصيل الضرائب منهم و من الطبيعى ان تتحول أفرع  التجارة حكومة باي
 بسالسة إلى تأسيس فروع  لألنشطة الغير مرغوبة فى أقاليم أخرى مثل الصناعات الكيماوية .

فقد كانت مكتظة بالسكان وكانت متميزة من ناحية العاملين بالشركات الجديدة يجنون الربح , البفالس كان إقليما للتقسيم الحقيقي 
متميزة بتلف المحاصيل  الذى  1021إلى  1021أألراضى  و لم يتواجد بها أماكن صناعية إضافة إلى ذلك كانت السنوات من 

دفيجز أوجب البحث عن سبل أخرى لفرص العمل و بقدر ما كان ذلك قاسيا على الفالحين و أألجراء بقدر ما كانمساعدا للو
 هافن  فى الوصول إلى تحقيق النجاح .

تضاعف عدد سكان المدينة كل عشرة سنوات  1611إلى عام  1001ففى الفترة من عام   -و قد ظهر ذلك جليا باألرقام :
سنوات بسبب الحرب العالمية أألولى  و وصلت إلى حدود  6شخص. و تاخرت بعد  62111إلى  1612بحيث وصل فى عام 

شخص. 111111  
 تقدم يوصف من قبل المعاصرون بأنه " أمريكى "  و ليس هذا  خاطئا تماما .

فى الحقيقة كانت متفردة فى جنوب ألمانيا  و إضافة إلى فيلهيلمز هافن المدينة الجديدة الوحيدة الناجحة خالل تلك العقود فى 
 المملكة ) الرايخ( أأللمانى .

المستوطنتين أألم للبلدة , فريزن هايم و موندن هايم  و تم إستيطانهم و فى عام تم تأسيس   1066إلى 1064فى الفترة من 
نسمة . 122111إمتدت المشتمالت إلى مستوطنة جانبية " لودفيجز هافن الكبيرة " و يقطنها حوالى  1620  

ه إس إف (.بشركة بى إي 0111عامل ) منهم حوالى  41111يعمل بهم   110 1612مصانع ,  6تواجد  1021فى عام   
مارك و فى عام  1.  202بلغت إيرادات لودفيجز هافن مبلغ و قدره  1024المدينة . فى عام  إيرادات و بالتالى تطورت 

مليون مارك. 44.0أصبح  1621مليون مارك و فى عام  2.1أصبح  1612مليون مارك  و فى عام  1.2أصبح  1611  
لمانية المحققة لقيمة اإليرادات أى بأقوى قوة إقتصادية.اليوم تكون لودفيجز هافن إحدى أكبر المدن أأل  

قيمة الضرائب على الدخل و القوة الشرائية لكل ساكن  هى فى المتوسط . هذا التناقض يكشف عن وجود عيوب أساسية , تطور 
  . داخليو  سكن  داخلية تسوية المدينة و بالرغم من كل النجاحات هى

 

و أإلسكان البيئة  
 

  
 
 

  
 

لودفيجز هافن ألسباب صحية مسافة محددة بينها و بين المناطق السكنية .تركت الشركات التى نزحت إلى فى الواقع   
و لكن حيث أنه لم يؤخذ فى الحسبان أإلمتداد السريع و إكتشفت سلطات المدينة أن هذه المسافة البينية ستصبح سريعا غير كافية 

 بصورة كاملة .
هذه الشركات الكبيرة مصاحبة أو محاطة باألحياء الجديدة للمدينة , حالة من الصراع المثمر ما بين خالل حقب قليلة أصبحت 

الصناعة و أإلسكان و من خالل حركة البناء النشطة لمرافق الميناء أصبحت المدينة مع نهاية القرن التاسع عشر معزولة عمليا 
 عن نهر الراين .

تتعلق يالبيئة , حيث على سبيل المثال  كانت الرغبة فى إنشاء مستشفى فى وسط  البداية منذ خطورة هناك كانت لذلك، وفقا
و لكن تقاعست سلطات الدولة عن إصدار الموافقة حيث أن المكان المختار يقع على مقربة شديدة من  1061المدينة فى عام 

على هواء مدينة لودفيجز هافن .مجال أبخرة  مصنع الكيماويات المجاور و الذى هو فى كل عام مجال الحكم   



ليست هى  1001بى إيه إس إف كان من الواضح لديها أن مبانى أإلسكان التى شيدتها للعاملين بها بعد عام  حتى شركة
أألفضل بمعايير حماية البيئة . و لهذا السبب بدأت فى نهاية القرن ببناء مساكن جديدة خارج نطاق المدينة فى ليمبورجر هوف 

ب البلدة بجوار السكة الحديد.فى جنو  
 و قد كتب المعاصرو ن " المدينة كانت مليئة بالضوضاء و الدخان و القاذورات و الرائحة السيئة " .

بى إيه إس إف  و فى خمسينيات القرن العشرين كانت تسقط الجوارب النايلون عن سيقان السيدات عندما يطلق مصنع شركة
 للكبريت " أبخرته " .

العارفين بشئون حماية البيئة فى ذلك الوقت رأيهم بأن تقوم الشركة بإنشاء موقع " إلستبدال الجوارب النايلون على سبيل و أبدى 
 التعويض " .

طبيعة أألرض فى مدينة لودفيجز هافن لم تصنف على أنها بهذا السوء لمدة طويلة .   
نشأ بها يقول : " حول لودفيجز هافن هذا السهل الضبابى مع بقعه  الفيلسوف أأللمانى إيرنست بلوخ  الذى كان مواطنا بالبلدة و

 ذو  تالئم ,النار إطالق فتحاتمحاطة بأسوار الشركات و  الرعوية القصائدالمستنقعية و برك المياة نوع من المروج ال تعرف 
, إضافة لذلك يغنى عامود  التليفون " .أهمية  
من خالل القرى الريفية و المدن الصغيرة المحيطة بمدينة لودفيجز هافن , وهذا  فى ذلك الوقت جزئيا الحكم هذا تحول حتى

 يتقابل بالفعل مع الحقيقة الواقعية  مع دوائر الضباب فى قلب المدينة .
 
 
 

   بالفعل منذ نهاية القرن التاسع عشر يحاول المرء توفير المساعدة , بحيث يقوم بتشجير وإنشاء  وحدات خضراء صغيرة .

تم إنشاء حديقة إيبرت بارك ذات المناطق الخضراء الجذابة . 1642عقب نهاية القرن التاسع عشر بدء بالمدينة و فى عام  و  

قامت شركة جويلينى بنقل وحدات إنتاجها من قلب المدينة إلى الحافة الجنوبية من موندن هايم . و التى  1064و بالفعل فى عام 

لمحطة النهائية للسكة الحديد بها  و التى تفصل قضبانها مابين الجزء الشمالى و الجزء الجنوبى أدت فى  الستينيات إلى إنشاء ا

 لقلب المدينة مما  يحفز الدافع  إلى نقل المزيد من الشركات .

لمدينة و فى المواقع السابقة للشركات تم إنشاء حدائق و أماكن وحدات سكنية . فى نهاية الستينيات و السبعينيات بدأت سلطات ا

بى إيه إس إف و الشركات الصناعية أألخرى فى مجهودات كبيرة لتحسين جودة الظروف البيئية .شركة   
بى إيه إس إف و تم تقليل التلوث الجوى سلطات المدينة و شركة بالتعاون مابين  الصحي الصرف مياه معالجة محطات تم إنشاء

ية مثلما فى ماو داخر بروخ على حافة المدينة . وتم تفعيل الحماية من بصورة كبيرة و تم وضع أألماكن الرطبة تحت الحما
 الضوضاء .

و اليوم يتم وصف مدينة لودفجز هايم على حال كونها " المدينة الصناعية وسط الخضرة " . و هذا ما تم تحقيقه من خالل   
 المجهودات المشتركة ذات الداللة لتحسين الظروف البيئية  .

ؤال فيما يختص بنوعية جودة حماية البيئة شكلت حالة أإلسكان مشكلة فىما يتعلق بتطور المدينة .إضافة إلى الس  
تدافع تيار البشر  تجاه الصناعات الجديدة كان قويا جدا و غالبية العاملين يرغبون فى السكنى و الحياة على مقربة من مكان 

ث يمكن الوصول إليه سيرا على أألقدام .عملهم , بحيث يخطط أإلنسان لنمو المدينة المتزايد بحي  
عن الوضع فى شمال المدينة فى الحى  1002جريدة " بفالسشر كورير " التى تصدر عن مدينة لودفجز هايم كتبت فى عام 

,   السكنى الكالسيكى  للعاملين " هيمز هوف " لتقول : اللون الذهبى المتألق فى ثوب ممارسة لعبة الكرة  مثل أألزرق السئ فى
ية , أأللوان الملتهبة التى تعبر حدود العقل , الرفاهيات التى الصيف المراحيض سحر أأللوان المضيئة ,  Zwilligkittels 

تتطلبها الموضة و توجدها , أنها تنتشر مثل دخان الفحم من مداخن مصانع  هيمز هوفر , هذه مصانع على قدم المساواة, إنها 

أأللوان , كرومو بوليس ألمانيا ,  و التى كانت قبل بضعة عشرات من السنين مثل  ثالثة مزارع , و قطعة من  أمريكا , مدينة 

مبنى جديد . 411نسمة .و يتواجد هنا فى كل عام  14.111توسعت اليوم لتصبح مدينة تعدادها حوالى   

, كان  1611خاص  بالمبانى فى البفالز فى عام " نوعية هذه المبانى الجديدة ال تترك مكانا للتمنى " حتى تفعيل قانون بايرن ال

 السارى هو كود نابليون ذو القواعد  الليبرالية , السلطات تتيح أآلن عدد محدود من التعديالت مع منع التجاوزات فى البناء و

إلتيان بذلك .ا في يترددون معليج  
المنطقة و بالتالى لم تتطور الحالة بشكل طبيعى  كان مقاول المعمار يعتبر عمدة 1064و  1060حيث أنه فى الفترة مابين 

 حفاظا على مصالحهم الخاصة.
 



 
 

فى الواقع تواجد فى قلب المدينة نمط رقعة الشطرنج المرغوب فية من الملك لودفيج أألول للشوارع  إلى مونشن كصورة 

تزايد المضطرد للمدينة فرض النهاية لهذا المنع . و نموذجية و بالنسبة لألماكن المجاورة كان هناك منع شديد فى البداية. و لكن ال

بى إيه إس إف و عندما تم رفع الحظر عند ذلك قام أحد إتحادات  المضاربين من مان هايمر بشراء " منطقة دونست " من شركة 
. و  الحضرية قالمناط في األخاديدإزدهرت الحالة  فورا  و تم تأسيس مستغالت تأجير مبانى و  1002عن البناء فى عام  

كانت رفاهية المسكن كما يلى : أربعة أسر فى كل طابق فى شقة مكونة من غرفتين فى الطابق و يجمعهم حمام واحد مشترك 
 على بسطة السلم , هذا الوضع لم يكن شئ غير مألوف .

 20) فى برلين  شخص فى كل هكتار 21كانت مدينة لودفيجز هافن منطقة جذب شديد للنزوح حيث يقطن  1620فى عام 
 شخص فى كل هكتار ( .

  

 الجزء الشمالى من المدينة ) هيمز دورف ( و الذى يتميز بسوء مواد البناء به و الذى تحطم خالل الحرب العالمية الثانية .

 للمدينة الحدودية البلديات فى  جمهورية ألمانيا أإلتحادية , أيضا فى تطويرال إعادة مناطقأحد اكبر  1661و الذى اصبح منذ 
. المدينة منظرحدث تغيير فى   

إضافة إلى المزارع و بقايا حياة نبالء القرن الثامن عشر متمثلة فى البيوت الريفية أو المالذ الكنسي فى اوجرز هايم لم تتواجد 
 أى بيوت للعاملين .

ى مجال الصناعة و لم تعد تعمل بالزراعة فى نهاية القرن التاسع عشر أصبحت الغالبية العظمى فى جميع المجتمعات تعمل ف
 ,العمال فى المزارع الصغيرة اللذين  نزحوا إلى لودفجز هايم هم إثبات لهذه الصورة .

مصنع لشركة  بى إيه إس إف لصناعة الكبريت ساهمت فى  1611بينما فى أوباو على الحدود الشمالية للبلدة تواجد منذ عام  
 تحويل القرية إلى مدينة .

فرضت إعادة البناء على هيئة مساكن مودرن و جميلة   1641ثروات و الدمار الشامل تقريبا الناتج من مأساة إنفجارات عام ال
 و التى تم تتواجد سابقا بالمنطقة .

و قد تم  فى المدينة القائمة بالفعل , ساعد وجود مساكن العاملين و التى شيدتها شركة  بى إيه إس إف على تقليل المأساة السكنية
هنا  فى تجهيز المساكن مراعاة الناحية أإلجتماعية حيث أن الدولة رفعت يدها تماما عن هذا الموضوع . و لكن يجب أال ننسى 

أنها تفاعلت تماما مع عامل الوقت الزمنى و قامت بتوفير المياة و الغاز و المدارس و الطرق و محطات الترام ووحداته و كل  
ن من البنية التحتية  وتحملت عبء هائل .ما يحتاجه المواطني  

عقب بداية تعاونية سكنية فى جزء صغير من المدينة الحالية و قامت بتأسيس منازل و حدائق منزلية إتجه المجتمع  1612مع 
 نحو تدبير التمويل و من خاللة و ضع تحت تصرف التعاونية مساحة مناسبة من أألرض .

ء الحرب العالمية  أألولى و الحاجة الماسة للمنازل فى نهايتها و من خالل أإلرتباط بإيجار المنازل أإلنهيار فى بناء المنازل أثنا
باإلحساس  1610أدى إلى ضعف إقبال القطاع الخاص على أعمال البناء , كل هذا بالمشاركة مع أإلحساس المتزايد عقب 

شركة  بى إيه إس إف إشتغلت ببناء المساكن ذات أإلستخدام  بالواجب المجتمعى و ضرورة مشاركة الدولة . و التى تماما مثل
على مستلزمات الراحة و أفنية داخلية خضراء . 16الجماعى بحيث إحتوت المساكن المشيدة فى العشرينيات من القرن   

بة الدمار % من قلب مدينة لودفجز هافن محطمة , ) نس 01أيضا عقب الحرب العالمية الثانية و التى تركت ما يقرب من 
الشامل كانت أقل من ذلك بصورة واضحة  ( . و قد إهتمت شركة  بى إيه إس إف و قطاع مجتمع البناء بالمدينة بإعادة البناء 

وحدة  42.111تشاركا معا فى تجهيز جزء من المدينة فى بفنجز فايده و التى عكست من خالل  ال  1661بشدة , و فى نهاية 



رة الدولة عن بناء الوحدات السكنية كل عشرة سنوات , حوالى ثلث المساكن المؤجرة بالمدينة تخص سكنية  المثل المحدود لفك
  اإلسكان جمعياتكال من 
  المركبات ركاب و  االجتماعي الهرمي التسلسل

 
 
 

و كثير من الفقراء اللذين  مدينة لودفجز هافن الشابة إجتذبت إليها إضافة إلى التجار , المهندسين , الكيميائين و العمال الحرفيين

 وجدوا العمل بالشركات على حال كونهم غيرمتعلمين .

مدينة لودفجز هافن المبنية فى الجنوب مع تعاقب القرون "  و بذلك تواجدت ثالثة تراكيب إجتماعية متباينة . بحيث أصبحت 

العمال المهرة , بينما فى شمال المدينة فى هيمز هوف موطنا للطبقة أألحسن " و فى قلب المدينة عاش التجار  ومتاجر التجزئة و 

% من نسبة المواطنين ، 21عاش العمال الغير مؤهلين و عائالتهم و هم يمثلون   

, طبقة واسعة من الطبقة  االجتماعي الهرمي ها تسلسلشركة  بى إيه إس إف ) المستعمرة ( كما يطلق عليها  لها أيضا مساكن  
لماء ( و تعيش فى مستوى أعلى من الطبقة المتوسطة , فى مقابل أعداد كبيرة من العمال المتعلمين و غير العليا ) أألشخاص الع

المتعلمين . هنا حيث تصطدم الطبقات يتم فصل منازل الطبقة العليا عن باقى المساكن بسور على قدر إرتفاع الرجل  به القليل 
 من الفتحات .

يقيمون بالطبع خارج المدينة . أألثرياء جدا مع إستثائات قليلة    
و عليه يقيم أحد مؤسسى شركة  بى إيه إس إف " فريدريش إنجل هورن " فى فيال فى مان هايم و ينتقل يوميا مستخدما )  

الكوتش ( عبر الكوبرى , هذه المسافة فيما بينهم تكتسب و تخدم أإلمكانات  فى مدينة لودفجز هافن . القليلون أللذين يعملون 
راكز مرموقة و يعيشون هناك  وقد إزدادت الحالة فى التواجد سوءا .بم  

مدينة لودفجز هافن أو مدينة مان هايم  و لكن فى  منذ ستينيات القرن التاسع عشر ال يعيش من ينتمى للطبقة العليا غالبا فى
كل أألحوال فى موقع ريفى , و هذا  مجتمع الحافة بالمدينة على نهر الراين , على الجبل أو فى شارع  فاين شتراسه و على

 يشكل تفسير  ذو داللة عى أإلختالف و التباين بين أإلقتصاد و الضرائب على الدخل فى مدينة لودفجز هافن .
العديد من الركاب  يستفيدون من البنية التحتية للمدينة  , المدارس و المنشئات الطبية و الثقافية و لكن  بدون تحمل نفقات 

. صيانتها   
. جدا صغير المهتمة المجتمع طبقةو على الطرف أآلخر  منسوبا إلى حجم المدينة  فإن الطبقة المتوسطة من   

لتحمل هذه  1661و عام  1622عقب الفترة مابين عام  الجماعية الميكانيكية النقل وسائلهذا التطور نتج عقب تطور 
 الجماعات .

مثلما فى حالة المرور الهادئ أصبح يشكل مشكلة فى تطور المدينة منذ الحرب توفير مكان للمتدحرجين ) ركاب المركبات ( 
 العالمية الثانية .

مدينة لودفجز هافن و التى كان بها فى هذا الوقت  فى 1644يجب على المرء أن يضع نصب عينية حقيقة أنه فى عام 
ثم أصبحت فى عام  14.011ى و إرتفعت إل 1620فى عام  2111مركبة  أصبحت  112مواطن و فقط  1111111

, و حتى منتصف التسعينيات تضاعف هذا العدد  , و بغرض أال يؤدى ذلك إلى فرملة المدينة و الكم  24.111     1601
 تحركتالهائل من المتدحرجين  ) ركاب المركبات (على الطرقات , بدء المرء منذ الخمسينيات فى إنشاء الطرق السريعة التى  

 عن بأكملها للمدينة جميلةال صغيرةال التضيقاتعلى الطرق داخل المدينة . و الجائزة على أى حال هى  المرور حركة خالل من
. بناءال طريق  



دكتور / شتيفان مورتس    
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