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> الحياة يف املانيا

الحرية و القواعد
مبادي وأسس العيش البرشي املشرتك تطورت بشكل خالل آالف السنني والقرون.
وتعترب أوروبا.
تاريخيا مرتبطة ببعضها البعض خاصا من خالل الجذور املسيحية تعرف بالعامل
الغريب.
أحد هذه املبادئ واألسس هو األميان بالسيد املسيح الذي برش بتعاليم اإلنجيل.
أيضا املؤمنون باملسيح يف أوروبا وأملانيا يتبادلون األميان بدون حدود وهذا يعني
الكثري من أمورهم اليومية وعاداتهم الثقافة كام سبق.
فهم الحرية يف أوروبا بالنسبة للمسيحني ترجع إيل يسوع املسيح .يسوع املسيح قد دعونا دامئا إىل اختيار الناس
سواء كانوا يتبعونه أم ال وتستند هذه الحرية عيل وكالة من اإلنسان أمام الله .القيمة الكبرية أن الله هو سبب
حبنا لألخر .وكل من يفهم الحرية بهذا الشكل أي أن لكل انسأن نفس الحق .ويستحق نفس التقدير واالحرتام.
تم ترشيع العديد من القوانني والحريات يف أملانيا كل له رأيه الخاص يف الحرية الدينية .الصحافة غري مرتبطة
باألجندة الحكومية .والقضاء هو لتطبيق القوانني وليس مرتبط بتوجيه وارشاد الناس.
الحرية الشخصية هي يشء هام جدا لإلنسان يف أملانيا .كل انسان يستطيع تطبيقها باستقالليه وهذا حق له أيضا
وهناك يجد حدوده بحيث ال يسبب من خالل تطبيق الحرية رضر لآلخرين.

من يلتزم بالقانون ينال أحرتام املجتمع

يف أملانيا هذه الحدود منظمة يف أماكن عديده مثال :يف أي وقت يسمح للشخص
أن يسمع املوسيقي العالية يف بيته ومتي ال يسمح له بذلك واتاحه النوم بهدوء يف
اوقات محدده من هذه الحرية وهذا متاح يف اوقات محدودة من هذه الحرية
والنوم بهدوء.
وهذا بشكل عام بني الساعة العارشة مساء وحتى الساعة السابعة صباحاّ وبني
الساعة الواحدة ظهرا ّ وحتى الساعة الثالثة عرصا ّ حيث ال يجب ان يكون هناك
اعامل تحدث ضوضاء وهذا ميكن ان يتم يف ايام االحاد والعطل حيث ميكن العمل
طول النهار.
كام انه من خالل الحرية املتاحة هناك أن كل من يقرع الجرس يف هذه الحالة يعترب خرق للحرية وازعاج االخرين
ولهذا فإن يف أملانيا قانون يجب االلتزام به وان مل يراك أحد.
بهذا نحن رفقاء أملانيا ندعوكم بقبول هذه القواعد بحيث يتطور االمر معكم الحرتام وفهم هذه القوانني.
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