Deutschland-Begleiter

> الحياة يف املانيا

العائلة كأساس املعيشة
اينام يعيش الناس معا ،تتواجد عائالت .األرسة هي أهم أسس املجتمع يف جميع الثقافات والحضارات .يف األرسة
يساندوا االشخاص بعضهم بعض ويتواجدوا من اجل األخر .األهل يهتمون برعاية أطفالهم ،واألشقاء ينموا ويكربوا
م ًعا ،وهناك أقارب آخرين مثل األجداد واألعامم والعامت ،وأبناء العم وبنات العم.

العائلة يف املانيا

يف املانيا تتكون „األرسة“ وبشكل خاص االرسة االساسية من االب ،االم واالطفال.
وحتى يف اغلب االحيان حني تكون العالقة مع االجداد ج ّيدة وحسنة فال تعيش
االرسة مع االجداد يف نفس املنزل .العالقات لالقارب االخرين ممكن ان تكون قوية
وممكن ان ال تكون ضعيفة ،فهذا يختلف من عائلة ألُخرى .ان النمط الجديد يف
املانيا قد اتخذ مسار تكوين العائالت الصغرية وقد تطور هذا االتجاه منذ القرن
التاسع عرش وهذه الظاهرة اخذه باالزدياد .وتعيش الكثري من األرس يف شقق صغرية
يف املدن وهي مستقلة ماديًا واقتصاديًا عن اقربائهم.
ففي أملانيا ،عىل سبيل املثال ،يتم حامية األرسة بطريقة خاصة تحت املادة  ٦من القانون األسايس .هذا الوضع
الخاص لألرسة ،الذي يُظهر أيضا تقديرا كبريا ،له جذوره من وجهة نظر الكتاب املقدس للزواج واألرسة .وفقا ملفهوم
الكتاب املقدس فالزواج هو رابطة بني الزوج والزوجة .و „مؤسس“ هذا الرباط او الزواج هو الله نفسه.

األرسة تتغري

باإلضافة إىل الفهم التقليدي لألرسة كمؤسسة من األب واألم واألطفال ،يتم تعريف األرسة يف أملانيا اآلن عىل نحو
متزايد بأنها مجتمع حياة تتحمل فيه أجيال مختلفة املسؤولية عن بعضها البعض .ميكن أن تكون هذه ما يسمى
ب „العائالت املرقعة“ ،األزواج أحادية الوالدين أو األزواج من نفس الجنس الذين يجلبون األطفال من عالقات
سابقة .هذه العالقات معرتف بها رسميا من قبل الدولة يف املالنيا.
العديد من هذه االنواع او االشكال الحديثة من العائالت ال تتوافق مع ما كتب يف الكتاب املقدس حول كيفية
العيش معا .لكن حتى لو كنت انت شخصيا تجد بعض أشكال األرسة غري عادية أو ليست جيدة ،فمن املهم ج ًدا
احرتام الناس الذين لديهم فكر وقناعة مختلفة .هذا ايضً ا جزء من الحرية التي تقدمها الدميقراطية يف املانيا.

التحديات التي تواجه العائلة

حتى لو كان معظم الناس يف املانيا يطمحون بزواج سعيد وعائلة ،فإنه ليس ام ًرا
بديهيًا او حتميًا ان ينجح .لألسف العديد من الزيجات تفشل .هنالك ايضً ا من
يعيشون معا دون زواج .يف كثري من األحيان يف أملانيا يتم الحديث عن مصطلح
„رشيك ملرحلة معينة“ اي مبعنى عالقة لوقت محدد .النتيجة التي تصدر من عدم
املسؤولية هي حاالت الطالق الكثرية التي تؤدي اىل انفصال الوالدين واالمهات
واالباء الذين يعانون ايضً ا بعد الطالق.

ينبغي أن تكون األرسة مكانا لألمن واألمان وهذا يتحقق فقط من خالل االحرتام
املتبادل واحرتام احتياجات الطرف اآلخر .وعندما ال يتواجد هذا فقد يؤدي اىل رصاعات التي تعرض األرسة للخطر.
إذا تطورت هذه الرصاعات إىل حد العنف فتتخذ الهيئة الترشيعية إجراءاتها يف أملانيا فحتى بني الزوجني وداخل
األرسة ،ممنوع ويحظر العنف ويتم العقاب عليه .ويف بعض الظروف ،يقوم اأالصدقاء أو الجريان بأخبار السلطات
املسؤولة عىل مثل هذه من أعامل العنف التي ممكن ان تحصل يف اطار العائلة.
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كيف تعيش العائلة يف أملانيا؟

يعيش معظم الناس يف أملانيا يف عائلة صغرية أو يف أرسة وحيدة ويعترب „بيت العائلة“ حلام لكثري من األملان .ولكن
يف املناطق الريفية ،من الشائع جدا أن تعيش عدة أجيال تعيش م ًعا تحت سقف واحد.
يف كثري من العائالت يعمل كال الزوجني ويتعلق هذا بحقيقة أن الدخل األعىل يساعد عىل تحقيق املزيد من
االزدهار وتحسني الوضع املادي للعائلة .ومن ناحية أخرى ،تحتاج العديد من األرس إىل دخل ثان بسبب الحاجة
ايضً ا .ومن املعتاد يف أملانيا وحتى القانون ينص عىل أن الرجل عليه املساعدة والقيام يف االعامل املنزلية مثل غسل
األطباق ،نفض الغبار ،التخلص من القاممة أو غريها من مهام املنزل.
وعادة ما يكون للزوجني عالقة وثيقة ووطيدة مع بعضهام البعض ،وهام من أهم
األشخاص املتصلني ببعض اي يتخذوا أراء بعض يف جميع املجاالت املتعلقة بهم .أن
الزوج هو اكرث أهمية من األخ عىل سبيل املثال او من االهل .أساس هذا املبدأ
يأيت من الكتاب املقدس ،حيث يقول االنجيل أن الرجل يجب أن يرتك أباه وامه
ليتحد مع زوجته ويصريوا واح ًدا .وهذا يخلق أرسة جديدة مستقلة و ال تعتمد
عىل الوالدين ومع ذلك فانه من الواجب احرتام وتقدير والحفاظ عىل الوالدين.
يف السنوات االخرية قد ارتفع متوسط العمر املتوقع للسكان يف أملانيا فان الناس يتقدمون يف السن .وهذا يعني
أن املزيد من كبار السن سيكونون بحاجة إىل الرعاية .يعتني العديد من االوالد او االطفال أو االقرباء من
اهاليهم يف املنزل ويقومون برعايتهم لكن البعض االخر يتواجدون يف مراكز املسنني ودار املسنني.
تعد هذه املراكز او االماكن ام ًرا مهام ،خاص ًة إذا مل يكن هناك أقرباء أو ابناء باستطاعتهم التكفل باملسنني و توفري
الرعاية املنزلية لهم .من وجهة نظرالقانون وكذلك من وجهة نظر الكتاب املقدس ،اآلباء واألمهات مسؤولني
عن األطفال والعكس صحيح فااألطفال او االوالد مسؤولني ايضً ا عن أولياء أمورهم .وهذا طب ًعا مع األخذ بعني
االعتبار لحالة الحياة والظروف ،فهي التي تتيح تحمل املسؤولية تجاه بعضهم البعض.

كيف يربون ويكربون الناس يف أملانيا أطفالهم؟

من املهمة االوىل لألهل األملان هو تثقيف أطفالهم ليصبحوا مسؤولني عن انفسهم.أ ّن الفتيات والفتيان متساوون
يف الحقوق والواجبات يف املانيا ،فيحق للفتيات وللفتيان ان يحصلوا عىل االمكانيات التعليمية التي يحتاجوا اليها
كام ايضً ا لديهم نفس الحقوق واالمكانيات ذاتها .االهل يتعاملوا مع اطفالهم مبحبة واحرتام .املعاقبة تجاه االطفال
عن طريق الرضب او العنف النفيس او الجسدي ممنوع يف املانيا ويعاقب عليه القانون.
يف اغلب االحيان يساعدون االهل اطفالهم يف حصصهم املدرسية من خالل
مساعدتهم لهم يف الوظائف البيتية .كام يهتمون ايضً ا يف الفعاليات املخصصة
الطفالهم كمثل الرياضة واملوسيقى والفنون يف املراكز املختصة او عن طريق
الكنائس .هنا ال يتم االهتامم باالطفال فقط يف مجاالت محددة كمثل التعليم بل
يتم االعتناء واالهتامم باالطفال ليك يعيشوا يف مجاالت اخرى عن طريق اللعب
وتطوير املهارات االجتامعية .ان كل هذه املؤسسات تحتضن جميع االطفال من
كل االديان والحضارات االخرى بغض النظر عن جنسية االطفال.
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