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أهال وسهال
أهال وسهال يف أملانيا مع رفيق أملانيا .ونحن نسعى جاهدين ملساعدتكم لالندماج يف
املجتمع األملاين.
رمبا هناك أشياء مغايرة ملا اعتدتم عليه يف بالدكم يف أملانيا يعيش العديد من
البرش القادمني من بالد مختلفة و لذا يرتتب عليكم األخذ بعني االعتبار العديد من
املبادئ الهامة لهذه البالد.
ورمبا تصبح أملانيا موطنك الجديد ولهذا عليك أخذ نصائحنا بعني االعتبار لتساعدك
يف العيش بأملانيا.

©William Perugini, 123rf.de

رفقاء أملانيا ندعوكم ايل رحله بأملانيا .اكتشف أملانيا واألملان وأسلوب حياتهم مام يساعدك عىل التعامل مع الناس
يف أملانيا يف الحياة اليومية .أشياء كثرية سوف تقوم بتوضيحها هنا وهي جزء من بديهياتنا فيها تخص األرسة
واملدرسة وكأننا نبدأ معكم منذ الطفولة.
يف أملانيا املرء اختالفات يف مستوي املعيشة وهذا ميكن فقط يف مستوي تنشاه الفرد.

القوانني تشكل قاعدة وأساس هام للحرية

يف املانيا هناك العديد من القواعد والقوانني الواجب اتباعها .بالنسبة لبعض الناس
تبدوا هذه القواعد والقوانني صعبة أ وغري إنسانية .وهناك الكثري من يعيشون يف
أملانيا منذ زمن طويل لديهم جهود فردية لفهم هذه القوانني واألنظمة .ونحن
ننصح بفهم هذه القواعد والقوانني لحسن تطبيقها.

ولكن هذه القوانني متنح حرية كبرية وأفاق واسعه لألبداع وتحسني النوعية وهذا
ما مييز أملانيا يف جميع أنحاء العامل .ولهذا نستطيع أن تجعل حياتك اليومية
وطموحك وأحالمك ممكنه.

©Tim Reckman, pixelio.de

الجذور املسيحية يف املجتمع األملاين –

هناك ما نقوله عنا نحن جمعية رفقاء أملانيا لدينا العديد من املسيحني من دول وثقافات مختلفة الذين وجدوا
ألنفسهم موطنا بكنائس أملانيا ونحن تبنينا هؤالء.

التواصل مع األملان هام للتعايش يف املجتمع

املساعدة األخالقية هي يف متناول كل طالب مساعدة حتى وأن مل يكن مسيحيا.
عند قدومك أيل أملانيا تكون بعيدا عن اهلك واصدقاك وليس من السهل أن تبني
عالقات جديدة لهذا ندعوك للتعارف عىل أشخاص قادمني من بالد أخرة وأيضا
تعرفوا عىل األملان.
كثري من املساعدين واملسيحيني الذين يقدمون املساعدات بدون مقابل وهذا يعني
انهم يساعدون بكامل أرادتهم بدون مقابل ألنهم يهتمون بكم كبرش .الغالبية
العظمة من األملان تراكم جزءا من هذه البلد ويرسها التعرف عليكم شخصيا.
أحيانا قد تواجهك صعوبات يف التعامل مع هؤالء األشخاص ونحن نضمن لك أنها غري مقصودة وقد تكون بلبلة
باألفكار نسعى جاهدين ملساعدتكم.
البدايات الجيدة تكون بتقارب الطرفني نحن ندعوكم خذوا هذه الحقيقة وتعلموا األملاين وتعرفوا عىل أملانيا
رفقاء أملانيا تساعدكم بذلك .حاولوا بقدر اإلمكان االندماج يف هذه الجمعية نحن دامئا نقدم محتوي جديد ولغة
جديدة.
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> االميان املسيحي

معلومات عن الديانة والثقافة املسيحية من
الهام أن تعرفها
أكرث من نصف االملان يشعرون بانتامئهم للكنيسة وهذا يشري ايل ان االميان املسيحي هام جدا وهو اساس
مجتمعنا ،ومل يعد هذا االعتقاد كبريا يف وقتنا هذا.
هناك العديد من قوانني العيش املشرتك التي نحن جميعنا نطبقها يف املانيا  ومنيض بها قدما ونجدها يف االنجيل.
ولذلك نود ان نعطي ملحة موجزة عن االميان املسيحي.
يؤمن املسيحيون بوحدة الله واملحبة وبكل قوة الله الذي هو خالقهم الذي خلق الكون واالنسان عىل شبهة
ومثاله سخر له العيش و جعل الله االنسان مخلوق حر.
ومع ذلك فقد اساء الناس استخدام هذه الحرية وسلبت حريتهم .وبالخطية ينفصل االنسان عن الله والخطية
تدمر العالقة مع الله الذي بذل نفسه عن العامل.

الطريق الصحيحة نحو الله

لكن الن الله الخالق يحب خليقته فقد ارسل ابنة يسوع املسيح ليتم الفداء عيل
الصليب و بذلك يرد االنسان ايل رتبته االويل و رمز هذه الفداء هو الصليب.
فعندما يركع املسيحني أمام الصليب فهذا ليس معناه انهم يعبدونه لكنهم يعربون
عن تقديرهم تجاه قصة الفداء.
وبالتايل فان الصليب هو رمز للغفران ومحبة الله لنا .من خالل يسوع املصلوب
الذي قام بهذا الفداء من اجل املصالحة مع االنسان ونحن ندرك ان الله يحبنا
ويريد لنا التوفيق.
املسيحية تعني االميان بهذا الفداء وقبوله واالعرتاف والتوبة عن الخطية وان تثق بالله وتكون عىل يقني من ان لك
مستقبل مع الله بهذه الثقة.

مع الله هنالك مستقبل مؤكد لك

املؤمنون باإلميان املسيحي لديهم االمل الذي ينزع الخوف عند نهاية العامل .ولدي
املسيحني االمل الكبري للحياة األبدية يف اخر االيام.
وعود الله يف الكتاب املقدس هي الهدية القّيمة للمؤمنني .واالميان املسيحي اساسه
الكتاب املقدس الذي هو كلمه الله.

يؤمن املسيحيون ان الكتاب املقدس هو موحي به من الله .وانه يشكل الوحدة
وهو املرجع يف مسائل االميان والحياة .وبعض الناس يعتقدون ان الكتاب املقدس
رمبا يكون مزور ألنه كتب من قبل الرجال الذين قادهم الله وأرشدهم لكتابه هذا
الحق .ومع ذلك نحن نؤمن ان كلمه الله ليست مزورة وهي تصل ايل الناس.

وحدانية الله

يؤمن املسيحيون باله واحد عىل الرغم من انه لديه مميزات اخري انه القادر عىل كل يشء وان الله محبة
يؤمن املسيحيون ان الله إله واحد وليس ثالثة آلهة وله ثالثة اشكال االب واالبن والروح القدس .هذا الثالوث
يشبه مكعب له ثالثة اضالع وان املسيح ولد بغري زرع برش.

للتعرف املزيد عن االميان املسيحي زور موقعنا عيلDeutschland-Begleiter.de :
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> االميان املسيحي

يوم األصالح – مارتن لوثر وأقوى رسالة يف ا
يظهر اإلصالح كيف ميكن للناس أن يغريوا أنفسهم وبيئتهم عندما يدخلون الله يف
حياتهم .منذ حوايل  ٥٠٠سنة – يف  – ١٥١٧/١٠/٣١غري راهب يدعى د .مارتن لوثر
أملانيا وأوروبا.
يف الواقع ،كان يريد فقط مناقشة ما كان يجب تغيريه يف كنيسته .لكن هذه
املناقشة كانت أكرث مام كان متوقعا :حيث أن أفكاره ال تزال مطبوعة تفكري الناس
اىل وقتنا الحايل وعىل اساسها تكونت كنيسة جديدة لتذكر هذه األحداث ،يوم
 ،٢٠١٧/١٠/٣١هو يوم اإلصالح ،وهو عطلة رسمية يف أملانيا.

مشكلة مارتن لوثر مع الكنيسة

يف وقت لوثر ادعت الكنيسة أن مغفرة الخطايا ميكن رشاؤها باملال .وكان يسمى
هذا بالتساهل.هذا الفكر أثار جنون مارتن لوثر ألنه يف حياته الدينية الشخصية،
كان عليه أن يكافح مع حقيقة أنه ال ميكن لله ان يسمح بذلك .ال ميكن لله أن
يسمح بأن يتخلص األنسان من ذنوبه من خالل دفع املال أو القيام بأعامل معينة.
والحل لهذه املشكلة وجد يف الكتاب املقدس يف رسالة بولس الرسول إىل أهل رومية
يف الفصل الخامس„ :كام نحن اآلن مربرين باإلميان ،لدينا السالم مع الله من خالل
ربنا يسوع املسيح“ .وهذا يعني أن األنسان يقدر أن يخلص وأن يعيش مع الله
إىل األبد فقط إذا آمن وسمح ليسوع املسيح بأن يغفر خطاياه أمام الله .كان هذا واضحا للوثر :بأن يسوع املسيح
دفع مثن الذنب الذي يفصلنا عن الله.
لذلك ،ميكننا أن نأيت إىل الله ،فقط من خالل النعمة .حيث يجب علينا أن نذهب إىل يسوع ونؤمن أنه وحده
يقدر أن يعطينا الغفران – لذلك نعتقد .األساس لهذا هو الكتاب املقدس الذي من خالله نقرأ عن يسوع املسيح
ونتعرف عليه أكرث .وهذا ما يسمى „اإلنجيل“ أي األخبار الجيدة .ولذلك ميكن القول ان الخالصة التي تولص لها
مارتن لوثر لخالص اإلنسان هي :أن األنسان ميكن أن يخلص فقط من خالل الكتاب املقدس وحده ،باإلميان وحده،
من خالل النعمة ،ومن خالل يسوع املسيح وحده.
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الكتاب املقدس باللغة األملانية

فحتى ميكن لجميع الناس قراءة وفهم الكتاب املقدس ،قام مارتن لوثر برتجمته إىل
اللغة األملانية برتجمة مفهومة .حيث كان هناك القليل من الكتب املقدسة باللغة
األملانية والكثري منها باللغة الالتينية .كانت اجتامعات الصالة باللغة الالتينية ايضا
لكن القليل من الناس الذين كانو يفهمون هذه اللغة .لذلك وجد مارتن لوثر ان
من املهم ان يرتجم الكتاب املقدس اىل اللغة االملانية ليك تستطيع الناس ان تفهم
الكتاب املقدس بنفسها وتعرف ما الذي يريده الله منهم.
من خالل ترجمته للكتاب املقدس ،أصبح من املمكن للجميع أن يتعرف عىل يسوع املسيح يف الكتاب املقدس،
الذي هو كلمة الله ،وباألظافة اىل ذلك ،كانت ترجمة مارتن لوثر للكتاب املقدس لها تأثري كبري عىل تطوير اللغة
األملانية.

تأثري األصالح

وهكذا تم إعادة إكتشاف أسس اإلميان املسيحي مع اإلصالح .باإلضافة إىل ذلك ،تم متهيد األرض ألملانيا ،كام نعرفها
اليوم حيث أن الناس يعلمون أنفسهم ويقومون بتشكيل آرائهم الخاصة .لقد نشأ الوعي أيضا يف وقت الحق عىل
أسس اإلصالح .وهكذا أصبح حرية التعبري واملجتمع ممكنا .وباملناسبة ،فإن الديانات األخرى تفكر أيضا يف نوع من
اإلصالح .وبالتايل هناك أفكار حول ما إذا كانت الكتب املقدسة ترتجم بطريقة ميكن لكل مؤمن بنفسه أن يشكل
صورته الخاصة.
يف سياق اإلصالح ،تم تشكيل كنيسة جديدة .مارتن لوثر مل يقصد ذلك .وهكذا
اصبح يف أملانيا نوعني من الكنائس الكاثوليكية واإلنجيلية .وهناك الكثري قد حدث
عىل مدى  ٥٠٠سنة املاضية .بالنسبة للكنيسة اإلنجيلية بدا أيضا للمؤمنني أن
من الرضوري اإلصالح عىل مر القرون .وهكذا الكناىْس الحرة أو حتى املجتمعات
داخل الكنيسة اإلنجيلية .وهذا هو السبب لوجود مجموعة واسعة من الكنائس
والتجمعات يف أملانيا.
يف أملانيا ،نصف املسيحيني تقريبا من الربوتستانت ،والنصف اآلخر من الكاثوليك .كان لإلصالح أيضا تأثري كبري يف
أوروبا .وعىل وجه الخصوص ،انضمت بلدان الشامل والسويد والرنويج وفنلندا والدامنرك إىل فكرة اإلصالح.

عيد القديسني

يف يوم  ٣١أكتوبر ،يوم اإلصالح ،تم تأسيس مهرجان آخر :يدعى هالوين .هذا اليوم له جذوره يف الواليات املتحدة
األمريكية .ولكن جوهر هذا العيد هو عكس فكرة اإلصالح .حيث أن يف الوقت الذي كان فيه مارتن لوثر يسعى بأن
يحصل الناس عىل حياة جديدة ،ضهر عيد الهالوين الذي له عالقة باألرواح الرشيرة .ولذلك يتم تجويف القرع يف
هذا العيد ،ويرتدون األطفال مالبس تنكرية معينة ويقرعون أجراس املنازل للحصول عىل الحلويات .أيضا يف العديد
من املدارس ورياض األطفال يحتفل بعيد الهالوين كعيد لألصالح .ميكن العثور عىل مزيد من املعلومات هنا:

www.derweg.org/kultur/halloween-2
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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.

©chalabala, fotolia.de

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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> الحياة يف املانيا

الثقة والصدق
العيش الجيد املشرتك يحتاج للثقة .يف اوروبا واملانيا يتعرف الناس بعضهم البعض خارج حدود األرسة او العشرية
باإلضافة ايل ذلك ميكن الوثوق بها .قد يستغرق وقتا طويال لتطوير هذه الثقة لديها من خالل سلوكه.
وهذا ينطبق ايضا يف الصداقة .الصداقة ايضا يف حاجة ايل الصديق .الن االصدقاء ال ينبغي ان يكذبوا .ومن تم
أفضل قول الحقيقة حتى لو كنت تعتقد انني الاحب االخر.
وهذا سيخلق الثقة التي هي اساس لتعزيز للصداقة مثل اي عالقة مع االخرين موثوق فيها يف الحياة اليومية
وكذلك االتفاقات والصفقات.

الصدق كرمز لألحرتام

الصدق ايضا يف ان تقول ال عندما توجد دعوه بدون سبب وهذا يعني أنك ال
تكلف الشخص أكرث من الالزم.
هذا ال يعني ان الطرف االخر ال يحرتمك او ال يحبك .وهذا يظهر مدي الحرية
والصدق .رمبا يكون الطرف االخر لديه موعد ،وهذا أحد االسباب املهمة يف املانيا
وايضا عندما توجه إليك دعوه ميكن ان ترفض بأدب وينصح عندما تقول (ال) ان
تكون مقصودة .ويف املرة الثانية تقبل ببساطة.
©tharakorn, 123rf.de
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> الحياة يف املانيا

املساواة و طريقة الرتحيب
يف املانيا عاد َة الفرد أهم من املجموعة والناس من الثقافات االخرى عليهم االعتياد عىل هذه الثقافة الشخصية.
الحرية الفردية والحقوق املتساوية ترفع من مكانه الجميع.
حسب االنجيل صحيح ليس كل الناس متشابهني يف كل يشء و لكن لهم نفس القيمة يف املانيا كام يف كل اوروبا
فكلهم متساوون يف الحقوق ،سواء كانوا رجال او نساء ابيض او ملون و مهام تكون خلفيته الدينية و الثقافة و
كذلك ثقافة االستقبال للغرباء تؤثر فوق ذلك عيل انه امام الله.

حقوق متساوية لرجل و امرأه

فان االجانب هم لهم القيمة ذاتها فاملرأة متساوية بالحقوق امام القانون و هذا مل
يكن قبل  ٥٠عاما حيث عاشوا بوضع اخر ،و حتي االن ليس يف كل االماكن يعمل
بهذا القانون حتي الحرية الشخصية للمرأة و الرجل عيل حد سواء وهذه الحرية
تشمل ارتداء ما يحلو لهم.

ان تبدي النساء بعض من مالمحهم أكرث من الالزم فهذا ال يعني تعمد اغراء
االخرين .إنه من املزعج ان تحدق النظر بإمراه ترتدي بنطلون قصري و يت شريت
يظهر منه البطن او يراها بجيبة قصريه.

©stockbroker, 123rf.de

عند التحية يتعامل املرأة والرجل عىل حد سواء فالرجل كرجل يحي اوال املرأة ليربهن عىل احرتامه لها .وينظر
باقتضاب ايل عينيها وهذا اليشء ال يدل قطعيا عىل وجود عالقة عميقة بني الطرفني.
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> الحياة يف املانيا

األلتزام باملواعيد
يف االشهر االويل من اقامتكم يف املانيا قد يكون هناك مواعيد يف االدارات الحكومية ،لهذا فااللتزام باملواعيد هام
جدا .التزامك بالتوقيت املحدد للمواعيد يعني احرتامك وتقديرك لآلخر ولذلك ننصحك يف حال التأخري من  5إىل
 ١٠دقائق فعليك اعالم االخرين بذلك هاتفيا .كام ان تأيت متأخرا فهذا ال ينصح به ابدا وال ميكن ان ينتظرونك
مجيئك ملوعد طلب عمل متأخرا جدا يعطي انطباع سلبي لحصولك عىل الوظيفة ويعكس ذلك عىل شخصيتك
بانك انسان غري ملتزم وتفقد فرصة العمل وحتى عندما تكون موظف يف أحد املعامل او الرشكات فسيكون ذلك
حجة للفصل من العمل.
وهذا ال ينطبق عىل الحياة العملية فقط بل ايضا عىل الحياة الخاصة فعندما تدعى ألي وليمة او حفلة و ال تلتزم
باملوعد املحدد فانك تعطي انطباع يسء للشخص الذي دعاك وينظر اليك بعدم احرتام.

األلتزام بالوقت خصوصا باملواعيد العامة

وخصوصا يف الحياة العامة االلتزام باملواعيد هام جدا ولهذا يقوم الكثري بقطع
العالقة معك يف حني تكون انت بحاجة لهذا املوعد.

سيكون من غري الالئق وغري املحبب لنا ان تقول انها اشارة لعدم تقديم االخر لك
اي فرصة للحصول عىل عمل لشخص غري ملتزم.
لهذا ننصحك وخصوصا عند تقديم طلب عمل وملئ االستامرة ان متالها بكل دقة
ووضوح وان تعرف ما تريد قوله وتناقشه مع رب العمل اثناء املحادثات الخاصة
بالعمل وبهذا تستطيعون الوصول ايل الهدف املراد.

©2017-2021 Deutschland-Begleiter.de
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> الحياة يف املانيا

فصل النفايات – القاممة يف املانيا
يف املانيا،هنالك كَ ٌم هائل من حاويات القاممة يف ع ّدة الوان وأشكال .وتتواجد
هذه الحاويات يف محطات القطارات ويف البيوت وحتى يف الغابات .يف املانيا يوجد
أهمية كبرية للحفاظ عىل البيئة ويهتمونن ج ًدا ان تبقى الطبيعة نظيفة وغري
ملوثة كام االماكن العامه وايضً ا ارصفة الشوارع والحدائق.
لهذه األسباب ،يتم التخلص من القاممة بعدة طرق وبعض منها يتم اعادة
تدويرها واستخدامها يف مجاالت معينه ،كمثال للورق والكرتون او الزجاج يعاد
تدويرهم ويتم استخدام املنتجات الجديده للجرائد او اعاده تدويرها وحتى
للقناين الزجاجية .هذه الطرق تساعد يف التقليص من النفايات وتوفري املواد الخام كام انها تقلل من حرق النفايات
بكميات كبريه حيث ان من خالل عملية التدوير يتم املساهمة يف الحفاظ عىل البيئة.

©Paul-Georg Meister, pixelio.de

الحاويات املختلفة

يف املانيا يتم تجميع النفايات يف حاويات مختلفة .يف كل بيت يوجد حاويات
عديدة .يف اغلب األحيان هنالك حاوية خاصه للورق ولون غطائها أزرق .العلب
البالستيكيه يتم رميها يف الكيس االصفر او يف الحاوية ذات الغطاء االصفر .املواد
العضويه وبواقي الطعام او الزهور تتبع لحاوية املواد العضويه ويكون غطاء هذه
الحاوية إما بني او اخرض.

أغلب القناين البالستيكية او الزجاجية حني يتم رشائها يدفع الشخص ضمن حقها
مبا يسمى بالوديعة وهذه الوديعه يتم اسرتجاعها حني يرجع الشخص القناين اىل
الدكان او اىل االالت االوتوماتكية املختصة باسرتجاع القناين .هذه الطريقة تقلل من رمي القناين يف النفايات.
بالنسبة للزجاج املتبقي ،يجمعها الشخص لديه ويرميه من وقت اىل اخر وفقًا للون الزجاج يف الحاويات الزجاجية
الكبرية وذلك إلعادة تدويرها.
النفايات التي ال تتبع الي من الحاويات املذكورة فوق ،يتم رميها يف حاوية البواقي وغطائها اسود .الوان حاويات
النفايات مختلفة من والية اىل والية لذا االفضل ان يسأل الشخص ويستفرس اولاً .

©2017-2021 Deutschland-Begleiter.de
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فصل النفايات تو ّفر املال

عملية فصل النفايات والتعود عليها هي عملية مرهقة يف البداية لكن يف املانيا من يفصل النفايات فهو يساهم
باملحافظة عىل البيئة وله تقدير كبري.
نحن ايضً ا بالرفيق األملاين ننصحكم أن تهتمو بهذه املسألة واألستفسار عتها باملنطقة التي تتواجدوا بها.
تجدوا املعلومات حول النفايات يف منطقتك من االشخاص العاملني باملجال او من الجريان او تستطيعوا ايضً ا ان
تسألوا الذين ادلوكم عىل الرفيق األملاين.
فصل النفايات له تأثري ما ّدي .يتم قياس وزن النفايات من نوعية النفايات املتبقية يف مناطق معينة ،كلّام كان
الوزن اثقل ،كلّام زادت اسعار معالجة النفايات .الورق والكرتون يتم جمعها مجانًا.

املسؤولية تجاه األرض

باملنسابة ،ان مبدأ فصل النفايات له جذور وأُسس مسيحية .املسيحني عليهن
الحفاظ عىل الخليقة النها هديّة ال ّرب .هذه املهمة تركت تأثري عميق عىل املجتمع
األملاين.

عىل الرغم من أ ّن الكثريون يحافظون عىل الطبيعة و يعملون عىل حامية
البيئة بدون الرجوع اىل الله اال ان الجذور واألسس التي تدعي لحامية البيئة اتت
من تعاليم الرب .وهكذا يقول األنجيل املقدس يف سفر التكوبن َ ٢،١٥وأَ َخ َذ ال َّر ُّب
ا ِإلل ُه آ َد َم َو َوضَ َعهُ فيِ  َج َّن ِة َع ْدنٍ لِ َي ْع َملَ َها َويَ ْح َفظَ َها .ويف املزمور  ١١٥،١٦الساموات
ساموات للرب ،أما األرض فأعطاها لبني آدم .نحن علينا الحفاظ عىل هذه النعمة التي اعطانا اياها الله وا ّن
نعطيها لألجيال القادمة.

©helenesouza.com, pixelio.de

هناك ايضً ا الكثري من مواقع اإلنرتنت التي ترشح عملية فصل النفايات بع ّدة لغات:

www.abfallwirtschaft-heidenheim.de/internet/inhalt/inhalt.php?seite=184
www.mettmann.de/abfallberatung/infoshop.php
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> الحياة يف املانيا

الحفاظ عىل املوارد الطبيعية:

املياه ،الكهرباء ،الوقود ،املواد الخام ،املواد الغذائية والتدفئة

رمبا الحظت بالفعل كيف يستثمرون األملان الكثري من الوقت واملال من اجل حامية البيئة .هذا اإلستثامر يتجسد
يف الحياة اليومية وهو جزء من املانيا .ألهمية هذا املوضوع يريد الرفيق األملاين ان يتطرق لبعض األمور االساسية:
املوارد هي باألساس مواد خام ،مثل الفحم والغاز واملياه أو غريها من املواد.هذه املوارد ليست النهائية اي انها لن
تتوفر بشكل دائم وبالتايل ميكن أن تكون نادرة .بالحفاظ عىل هذه املوارد نستطيع توفري الكثري من املال.
األشخاص الذين يحافظون عىل املوارد ،هم يعملون عىل التفكري بأبنائهم واحفادهم
الذين سيجدون كوكب صالح للعيش يف املستقبل .كام ان هذا يُنسب للجذور
املسيحية يف أملانيا وأوروبا :فأن الله اعطانا هذه األرض ووثق بنا ،ونحن علينا ان
نتعامل معها بكامل املسؤولية.
باإلضافة عىل ذلك ،فإن الكتاب املقدس أردنا أن نتقاسم حاجاتنا مع الناس الذين
ميلكون القليل .وللمشاركة اساسيات مهمة ،فأنك ال تستطيع مشاركة احد شيئًا إن
مل تكن انت محافظ عليه وتتحمل مسؤوليته كاملاً  .لذلك نحن ننصح بالحفاظ عىل
املوارد ،حيثام كان ذلك ممكنا وأولئك الذين يفعلون هذا يتم تقديرهم واحرتامهم
بشكل كبري يف املانيا.

توفري املوارد – الكهرباء والتدفئة

العديد من األفكار لتوفري الكهرباء هي افكار بسيطة ومنطقية ،ورمبا انت تعرف وتعمل بها ايضً ا :من املستحسن
عىل سبيل املثال ،إطفاء اإلضاءة عندما ال تحتاج إليها.

إذا كنت تستخدم غلاّ ية اليد لتسخني املاء عىل موقد الغاز او الكهرباء فيستحسن ان تستخدم الغلاّ ية الكهربائية
فبذلك انت توفر الكثري من الطاقة .إذا كنت تطبخ الطعام يف طنجرة او وعاء صغري فيكون من األفضل ان تستخدم
االسطوانة الغازية او رأس املوقد املناسب لحجم الوعاء وليس اكرب من حجمها ليك
توفر طاقة قدر اإلمكان.
ميكن يف معظم املواقد ان تطفئ اسطوانة املوقد قبل ثالث دقائق عىل األقل من
نهاية الطبخ واستخدام الحرارة املتبقية .بالنسبة للشواحن فتستطيع ان تخرجه
من الكهرباء عندما متتلئ بطارية الجهاز وال تعد تحتاج للكهرباء بدلاً من ان تبقي
الجهاز الخليوى مثلاً طوال الوقت بالكهرباء .كذلك التلفزيون فأنه من األفضل ،عىل
سبيل املثال يف الليل ان تفصله عن الكهرباء ،هذا يوفر الكثري من الكهرباء.
©Bacho Foto, fotolia.de
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كام ننصحك ايضً ا ان تحاول ان توفر يف التدفئة .بالطبع ال يجب عليك ان تتجمد
داخل املنزل ليك توفر بل عليك ان تشعر باالرتياح والدفئ يف البيت لكن يُنصح
ايضً ا ان نرتدي حتى يف البيت سرتة دافئة وحذاء بيتي بدال من تشغيل التدفئة عىل
اقىس درجة .فهذا األمر غري صحي .دعونا نرشح لكم كيفية عمل التدفئة .بعض
األجهزة مثلاً تقوم بتنظيم درجة الحرارة بشكل مستقل .اخفضوا درجة الحرارة ،إذا
كنتم ستقضون وقتًا طويلاً خارج املنزل.
ليك ال يكون الهواء خانق ورطب ينبغي عليك تهوئة املكان من وقت آلخر .ليس
من الجيد أن تكون النافذة مفتوحة بشكل دائم فمن املستحسن ان تفتح النافذة ع ّدة م ّرات يف اليوم لدقائق
قليلة عىل ان تبقيها مفتوحة كل الوقت .وهذا ما يسمى بالتهوئة .تقوم بتخفيض جهاز التدفئة لدقائق معدودة
وتفتح النافذة الدخال هواء جديد ونقي وبعدها ترفع حرارة الجهاز مرة اخرى بعد اغالق النوافذ.

حفظ املوارد – املياه واملواد الكيميائية

إذا كان لديك اإلمكانية فيجب عليك غسل الثياب فقط عندما تحصل عىل كمية
ثياب كافية لتدوير غسلة كاملة اي مبعنى ان متتلئ الغسالة بالثياب .اليشء نفسه
ينطبق عىل غسل الصحون ،تجنب تدفق املاء إن أمكن .األطباق ميكن تنظيفها
بشكل جيد ج ًدا يف حوض مملوء باملاء.
حاول عندما تنظف أسنانك أو عند االستحامم ان تستعمل كمية املاء التي انت
فعلاً بحاجة لها فقط اي ان تتجنب تبذير املاء بدون سبب .حتى يف مواد التنظيف،
منظفات الغسيل ،وصابون االستحامم ،وما ميكن أن تستخدم من مواد فحاول ان
توفر بها قدر ما استطعت فإن هذا يساهم يف حامية البيئة وتوفري املال.

©Oleg Doroshin, fotolia.de

الغذاء ومالحظات أخرى

حتى الغذاء هو مورد غري متوفر بشكل ال نهايئ.ولكن أيضا ليس عليك ان تتقيد ،ففي أملانيا ميكن ألي شخص أن
يكون راضيا وشب ًعا ،ونحن ممتنون لذلك .لكن ميكنك التوفري حيث ان تشرتي فقط ما تحتاج إليه فعال من كميات.
كام أن السوبر ماركت يقدم يف األسبوع املقبل األشياء التي تحتاجها للعيش وهذا فقط ليك نتجنب إلقاء األكل
والغذاء.
إذا كنت بحاجة ملعلومات أخرى ،بإمكانك ان تستفرس يف مراكز اإلستهالك أو ان تسأل من أدلّك عىل الرفيق
األملاين .ميكنك ايضً ا ان تبحث عن كنيسة تتواجد بالقرب من بلدتك حيث تجد اصدقاء مسيحيني يرغبون
مبساعدتك.
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> 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.

©Volodymyr Vorona, 123rf.de

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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> الحياة يف املانيا

الرياضة كنشاط اجتامعي
إذا لعبت رياضة جامعية ،فسوف تحصل عىل بعض املتعة دون الحاجة إىل
التحدث كثريا .البعض قد يكتفي بركل الكرة حول امللعب ،والبعض اآلخر يجلس
ويهتف .الرياضة تربط الناس من جميع األعامر واألجناس والخلفيات.
ولكن هناك يشء واحد يوحد بينهم :السعي إىل تحقيق هدف مشرتك واالحتفال
بالنجاح ،هكذا تطورت الصدقات .أنت تشارك الحياة ،وتتعرف عىل أشحاص أخرين
وتدعمهم ،نظهر وجهات النظر ونشجع بعضنا البعض.

إذ كنت تلعب الرياضة ،فستنىش الصدقات

الرياضة هي الطريقة السهلة للتعرف عىل الناس يف املنطقة التي تعيش فيها،
وتتعلم كيف يعيشون ،وفيام يؤمنون وبشكل تدريجي ستتعلم لغتهم.
باإلضافة إىل أن لعب الرياضة مع األشخاص األخرين يكون مفيدا لجسدك وعقلك
وروحك .هذا مينحك الفرص لفعل شيئا ما ذات مغزى يف حياتك اليومية ،وجلسات
التدريب واأللعاب تساعدك عىل بناء إسبوعك.
ولكن يف الرياضة أيضا تتعلم أشياء عن نفسك .ويف محاولة لتجريب حدود
خرباتك ،جسديا ويف الفريق ،ومبجرد التغلب عىل هذه العقبات ،ستستمتع بقدر
أكرب من احرتام الذات وقدر كبري من الرضا.

الرياضة تنقلك يف الحياة

الرياضة العادية ميكن أن تكون مفيدة يف العثور عىل وظيفة.
أرباب العمل يبحثون يف الغالب عن األشخاص الذين يكونون عازمني ومثابرين يف عملهم .إذ سمع صاحب العمل
إنك قضيت وقتك بإنتظام والحفاظ عىل ليقتك وقمت بيش معقول ،هذا يكون إجابيا ويؤثر عىل فرص عملك.
د يكون التواصل مع السكان املحليني يف النوادي الرياضية مفي ًدا أيضً ا يف العثور عىل وظيفة ،كام قد يكون لديهم
معرفة أي رشكة لديها وظائف شاغرة ،أو قد يتمكنون من إحالتك إىل جهات اتصال أخرى.
باملناسبة :يف الرياضة ،كام هو الحال يف الحياة بشكل عام ،تنطبق بعض القواعد.
ننصحك بالتعرف عليها وأحرتامها يف متاسك الرياضة والتواصل األجتامعي .إن
اإلنصاف والتعاون الجيدان واألحرتام أساسيان .باإلضافة إىل قواعد الرياضية املعينة.
وهناك أيضا قواعد عامة ،عىل سبيل املثال :يجب أن ترتدي أحذية رياضية داخل
النادي الريايض.
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تحمل املسؤلية يف املجتمع

يف الرياضة لديك الفرصة لتحسني كل من املهارات البدنية والشخصية .إذ كنت
ترغب يف الحصول عىل املزيد من املشاركة ،فيمكنك العمل يف الحصول عىل شهادة
مدرب ،والتي تخولك يف تدريب األطفال والبالغني الذين يف ناديك الريايض .بهذه
الطريقة ميكنك التأثري بشكل إيجايب يف املكان املحيط بك وإعطاء يشء ما إىل
املجتمع.
الرياضة بشكل عام تساعد السكان املحليني عىل األتصال بك .بعض السكان املحليني لن يكونوا متأكدين يف كيفية
لقاء األجانب بطريقة مريحة والتواصل معهم .لذالك توفر األنشطة الرياضية فرصا لكال الجانبني .التبادل الثقايف
يحدث إذا كان كال الجانيني قام بجلب خلفيتهم وثقافتهم بحسن نية ومعالجة طريقة حياة اآلخرين.
الفضول واألحرتام.

الرياضة يف املانيا

تقريبا كل أنواع الرياضة ممكنة يف املانيا ،بالنسبة للنساء والرجال ،األطفال وكبار السن ،تناسب أقل الناس املعنني
والجميع .غالبا ما يلعب الجانب الصحي دورا رئيسيا للبالغني ،يف حني أن األطفال يرغبون يف الحصول عىل املتعة.
هناك فرص رياضية ال تعد وال تحىص .الكثري من الناس يف املانيا ميارسون ركوب
الدرجات أو الركض أو الذهاب إىل صالة األلعاب الرياضية الخاص بهم .مبجرد
االنتهاء من العقد ،ميكنك االستفادة هناك من مختلف الخيارات .هناك احتامالت
رخيصا نسبيا (حوايل  20يورو.شهريا) ،ولكن أيضا هناك برامج مختصة باهظة
التكليفة ،عىل سبيل املثال :بناء العضالت والتدريب الصحي.
تعترب رياضة :كرة القدم والتنس والجمباز من أكرث الرياضات الشعبية .لكن
السباحة والجودو وكرة الريشة هي أيضا شعبية ،خاصة يف املدن الصغرى ،لديها
قدرات محدودة فقط ألفضل الرياضيني .هذا هو السبب يف أنها غالبا ما تقبل فقط الناس الذين هم بالفعل من
ذوي الخربة يف هذه الرياضة.
بالنسبة ملعظم الناس إن أفضل يش يف هذه األندية هو „الرياضة للجميع“ .هناك ميكنك الحصول عىل املتعة
والتمتع بالتمرين البدين دون التزام نفسك بالرياضة يف أعىل مستوى.
يف العديد من األماكن يف املانيا ،تقدم الكنائس األلعاب الرياضية لكل من يرغب يف املشاركة بكل رحابة .هذه
املجموعات الرياضية عادة ما تكون مجانية وغالبا ما تقدم فرص لألنشطة املشرتكة.

©2017-2021 Deutschland-Begleiter.de
Coordination & implementation: VisioM, Bahnhofstr. 24, 35440 Linden, info@deutschland-begleiter.de

17

Deutschland-Begleiter

> الحياة يف املانيا

إدراك الصدمة الصدمة وطلب املساعدة
كل من اضطر إىل الفرار من بلده األم خوفاً عىل حياته قد تعرض ألشياء مروعة.
يف كثري من األحيان رأوا أشياء من القسوة ال تصدق .انها من الصعب أو حتى من
املستحيل الحديث عن مثل هذه األشياء – خاصة عندما تفقد األصدقاء أو األقارب
وفروا إىل بلد أجنبي ذي ثقافة أجنبية .لكن من املهم أن تتصالح مع تجربة الفرار
والتعرف عىل ما إذا كنت مصابًا بالصدمة وكيفية التعامل معها هذه الصدمات.
الصدمة هي إصابة حقيقية ،مثل كرس يف الساق أو جرح خطري .أنت فقط ال
تستطيع رؤية هذه اإلصابة ،حتى لو كان بسببه العنف .جسمنا يحاول التعامل مع
االصابة ولديه طرق ووسائل مختلفة للقيام بذالك .وهكذا تؤثر الصدمة يف كل جزء منا :جسمنا ،تفكرينا ،مشاعرنا
وحتى السلوك االجتامعي.

ميكن أن أكون يف الصدمة أو أعرف أحدهم مصاباً بها؟

بعد تجربة مؤملة ،ميكن أن تختلف الخصائص واألعراض وتكون متنوعة جدا ً .عدم
سيئ لدرجة
القدرة عىل الرتكيز هي إحدى الدالالت عىل ذالك .هذا ميكن أن يصبح ً
أنه ال يستطيع الفرد أن يكون قادرا ً عىل التعامل مع حياته اليومية .بعض الذين
يعانون من الصدمات ال يستطيع بإمكانهم إدراك األشياء بشكل صحيح أو الشعور
بالشلل أو حتى القلق الشديد .غالباً ما يتغري التصور الخاص لألمور ،وتشعر باألشياء
بشكل مختلف عام كان يف السابق .وتشمل األعراض األخرى التعب واضطرابات
النوم والكوابيس ونوبات الذعر أو فرط النشاط.
وغالباً ما يكون مصحوبًا بعدم الراحة الجسدية :ويعاين املصابون بالصدمة من التوت ّر الشديد ،والصداع ،وآالم يف
البطن أو الغثيان .ولكن يف حاالت كثرية ال يستطيع أي طبيب اكتشاف املرض .قد يكون هناك أيضا تغيريات يف
السلوك .الكبار ،عىل سبيل املثال ،قد يبدأ يف رشب الكحول أو أخذ املخدرات بكميات كبرية .قد يعاين األطفال من
متالزمة نقص االنتباه أو يرفضون التحدث .إشارة أخرى مهمة تشري إىل رغبة يف االنتحار .يف هذه الحالة ،ميكن أن
تأيت املساعدة فقط من العالج يف املستشفى.
ما تالحظه عن نفسك هو أنك ال تستمتع بالحياة بعد اآلن ،وتصبح تشك يف نفسك،
ورمبا تعتقد بأنك مجنون .إذا كانت يف هذه الحالة ،يجب عليك أن تدرك أنه كذالك
فليس أنت هو املجنون بل األمور التي حدثت معك .ونتيجة لهذه األعراض ،بعض
الناس ينسحبون ويصبحون أقل إتصاالً باألخرين حتى من األصدقاء أو العائلة.
إذا الحظت أنك أو أي شخص آخر يعاين من بعض هذه األعراض ،فيجب عليك
بالذهاب إىل شخصاً ما والتحدث معه حوال ما تشعر به للتأكد من ذالك .قد تظهر
أعراض الصدمة ألول مرة بعد عدة أسابيع أو أشهر .يحدث ذلك غالبًا عندما تهدأ.
عادة ما يخترب األشخاص الذين تعرضوا للصدمة إىل حدث معيش „مر به من قبل“ فجأة ودون سابق إنذار .وهذا
ال ميكن السيطرة عليها.
قد يحدث التكرار املفاجئ للتجربة الصادمة من خالل الروائح واأللوان والصور أو املشاعر املرتبطة بالحدث األليم
„الصادم“ – ما يطلق عيله باملشغالت ،يعيد الحياة من جديد من خالل ذكريات املايض .تشعر بأنك حقاً قد عدت
إىل الوضع الصادم وتكون استجابتك مرة أخرى هي الخوف والهلع „الذعر“.
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هل ميكن أن يلتئم الشخص املصاب بالصدمة؟

إذا الحظت أي من أعراض الصدمة النفسية يف نفسك أو يف أشخاص آخرين ،فيجب
عليك أن تسعى دامئاً لطلب املساعدة من املختصني بهذا الشأن .وهذا ينطبق
بشكل خاص إذا كانت األعراض ال تزول ،حتى بعد مرور بعض الوقت .يتمتع
الجسم بقدرات كبرية عىل الشفاء الذايت ،وأصبح الكثري من الناس الذين تعرضوا
لصدمات النفسية يتمتعون بصحة جديدة مع مرور الوقت .يف كثري من الحاالت
تهدأ ردود الفعل أو شدتها واملشاكل نفسها يف األيام األوىل وأسابيع.
ومع ذالك إذا مل يكون هذا هو الحال أو أصبحت األعراض أكرث حدة ،فيجب استشارة الطبيب .ومن املهم أال
يحتاج أي شخص إىل الشعر بالخجل من أن الجسم قد تفاعل بشكل عنيف بهذا السوء .هذا ليس عالمة عىل
الضعف! ولكن ينبغي التأكيد بأنك تتحدث إىل شخص ما ميكنك أن تثق به.
بغض النظر عام حدث لشخص املصاب ،هي أو هو ال يُالم.
الصدمة رمبا لن تنيس التجربة أبدا ً وسيظل هناك ندوب ،ولكن ميكن اليوم عالج الصدمة أو اضطراب ما بعد
الصدمة بشكل صحيح .هناك كل سبب لتكون متفائال من الشفاء.

ما الذي يساعد؟

كام ذكر أعاله فإنه يساعد كخطوة أولية ،عىل أن تثق يف شخص ما .لكن الناس
الذين تعرضوا للصدمة ميكن أيضاً فعل يشء بأنفسهم .عىل سبيل املثال ،يساعد
عىل إبقاء مستويات التوتر منخفضة و مامرسة تقنيات مهدئة النفس .وحتى إذا
كان األمر صع ًبا ،فمن املنطقي تجنب الروائح و األلوان والصور أو املشاعر التي تثري
ذكريات الصدمة.

بدالً من ذلك ،ينبغي عىل الشخص الذي تعرض للصدمة القيام باألمور التي يستمتع
بها ويؤديها بشكل جيد .فهو بذالك يساعد عىل تطوير املهارات التي يستمتع بها،
مثالً يف املدرسة أو أثناء دورة التدريب املهني الخاص بك .ميكن أيضا أن يكون هناك عوامل أخرى يف التصدي
للصدمات ،مبا يف ذلك الزماالت والوقت الذي يقضيه يف الرشكة من األصدقاء واألقارب و اآلباء واألمهات والتوقعات
املستقبلية املتفائلة والروتينية – كل األشياء التي ميكنك التخطيط والتطلع إىل حياتك اليومية.
من الجيد أيضاً أن يكون هناك شخص يستمع إىل الشخص املصاب بالصدمة ويتحمله .هناك دليل عىل أن اإلميان
بالله ميكن أن يساعد يف التغلب عىل الصدمة النفسية .إذا كنت ترغب يف الحصول عىل مزيد من املعلومات ،الرجاء
االتصال بإحدى الكنائس يف منطقتك أو الشخص الذي نصحك مبتابعة „ “Deutschland-Begleiter.deرفيق-أملانيا.

الصدمة الثقافية والتفاعل مع اآلخرين

من املهم أن نأخذ عالمات الصدمة عىل محمل الجد  ،وأن نتحدث عنها ونطلب
املساعدة .لكن وجود واحد أو اثنني من األعراض املذكورة هنا ليست دامئاً عالمة
للصدمات .يف بعض األحيان ميكن أيضا أن يكون ما يسمى بالصدمة الثقافية ،أي
ضغوط التعايش مع األجانب يف بلد أجنبي .ميكنك أيضا معرفة عىل Deutschland-
 Begleiter.deكيفية معرفة ما إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه يعاين من الصدمة
الثقافية.
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> الحياة يف املانيا

كورونا والفرص التى قدمتها أزمة
فريوس كورونا يحكم العامل اآلن .ال أحد يف مأمن منه وهو يهيمن عىل السياسة
واالقتصاد واألفكار واملحادثات عىل كوكبنا – يف الواقع ،هو يهيمن عىل كل التواجد
اإلنساين معا.
كيف ميكننا التفكري والترصف يف أزمة كورونا؟ هل هناك فرصة يف األزمة؟ سوف
نقدم بعد ذلك بعض األفكار عن أساس اإلميان املسيحي وصورة اإلنسان .وقد
تشكل كالهام بعمق من الثقافة األملانية لعدة قرون .وهي ال تزال أساسية إىل حد
كبري لتعايشنا يف أملانيا ،حتى وإن مل يكن كل الناس يشرتكون يف هذا اإلميان.

االستجابات املسيحية ألزمة كورونا

ويشرتك جميع الناس تقريبا يف هذا البلد يف الرأي املسيحي القائل بأن كل حياة
متساوية يف قيمتها .وينعكس ذلك يف أزمة كورونا عىل وجه الخصوص – يف
التضامن مع كبار السن والضعفاء ،وأيضاً مع الرشكات الصغرية ،إلخ.
عندما يعرف الناس ويثقون ويتبعون إله الكتاب املقدس ،ميكن أن يكون لهذا اآلثار
التالية:
اوالً ،لن يخافوا من الفريوس ،ألنهم يعرفون أنفسهم يف يد الله .حتى لو ماتوا من
املرض ،فإنهم يعرفون أن يسوع املسيح سيكون آمنهم إىل األبد – لقد وعد بذلك
بقوة .اإلميان املسيحي بالله ثابتا بقوة كالصخر حتى فيام وراء املوت.

©kzenon, 123rf.de

ثانياً ،لن يكونوا مهملني أو يعرضون اآلخرين للخطر من خالل خرق قوانيني الحكومة يف هذا الوقت من األزمة،
وعىل سبيل املثال ،االحتفال يف مجموعات أو املخاطرة بالتواصل الجسدي غري الرضوري مع أشخاص ليسوا من
أفراد األرسة ،ألنهم يفرتضون أنه ال يشء ميكن أن يحدث لهم .وليك ال نضطر إىل التخيل عن التعايش معا متاماً ،فإن
العديد من الطوائف املسيحية تنظم خدماتها الكنسية عىل اإلنرتنت خالل األزمة.
ثالثا ،أنهم لن يرعوا أنفسهم فقط بسبب الذعر وتخزين املواد الغذائية ،بحيث اآلخرين لن يحصلوا عىل أي يشء.
ال – ينبغي أن ينظرون يف ما إذا كان كبار السن أو الضعفاء ،عىل سبيل املثال ،تسوقوا كفايتهم أو مساعدتهم يف
أنشطة أخرى.
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ما هى قيمة االنسان ىف ازمة الكرونا

يف أملانيا ،لكل شخص نفس القيمة ،التي ال ميكن رشائها باملال ،كان رجالً أو امرأة،
طفالً – بالغاً أو عجوزا ً ،فقريا ً أو غنياً .وينبغي أن يتلقى كل شخص نفس الرعاية
والعالج الطبي .وهذا هو السبب يف أن االحتياجات الطبية هى أكرث أهمية يف
السياسة من االحتياجات االقتصادية.

ما مقدار السلطان التي نعطيه للفريوس؟

كورونا يسمى إكليل النرص – الكلمة األملانية „تاج“ مشتقة منها .كمسيحيني ،لن نسمح لفريوس باكتساب السيطرة
عىل تفكرينا وحياتنا – هذه السيادة تنتمي إىل إلهنا وحده .فقط هو يستحق االكليل – والسيادة.

الفرص يف األزمة

وأخريا ً ،توفر لنا األزمة أيضاً فرصاً :فهناك فرصة للتفكري يف التعايش معا – مع أنّة يوجد مسافة مرتين بني بعضا
البعض – فيمكننا مساعدة بعضنا البعض والتحدث مع بعضنا البعض والصالة لبعضنا البعض – وميكن أن يتم ذلك
أيضاً عىل الهاتف أو عرب اإلنرتنت.
ميكنك استخدام الوقت فقط تضطر إىل قضاءه يف املنزل للراحة وسؤال نفسك األسئلة الهامة يف الحياة :من أين
أتيت حقًا وما الذي أعيش ألجله فعل ًيا؟

فريوس كورونا كبداية للحياة

هل ترى األزمة عىل أنها طرق عىل باب الله الذي يريد أن يعطيك فرصة للتوبة.
كورونا ميكن أن تعطيك الدافع للتحول إىل الله الحي ووضع حياتك يف النظام معه.
ميكن ان يكون الفريوس التاجي القاتل بداية حياة بالنسبة لك ،ألنك سوف تعيش
إىل األبد – مع الله نفسه يف السامء.
نتمنى لكم هذا من القلب ويسعدنا أن نجيب عىل أي أسئلة قد تكون لديكم:
Deutschland-Begleiter.de/questions
©Uschi Dreiucker, pixelio.de

إذا كان ال يزال لديك أسئلة حول كيفية إبطاء انتشار الفريوس عن طريق حامية نفسك واآلخرين من العدوى،
ميكن أن يساعدك مشاهدة الفيديو التايلwww.youtube.com/watch?v=7Zhte-s_xp0 :
الرب يبارككم!
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> الحياة يف املانيا

الوحدة
كثري من الناس يشعرون بالوحدة – ويزداد هذا الشعور بالتأكيد يف البالد التي
تتمتع بالرخاء االقتصادي كأملانيا التي تتسم مجتمعاتها بالحياة الفردية .ويعاين
من ذلك بشكل خاص الذين جاءوا إلينا من مجتمعات يلعب فيها الرتابط األرسي
والصداقات دورا ً كبريا ً أكرث مام لدينا.

أسباب الوحدة

للوحدة أسباب كثرية منها :العمر – املرض – الفقر – االنفصال عن األرسة بسبب
االنتقال أو اللجوء – خسارة عمل أووضع اجتامعي – التقاعد – موت شخص قريب
 ...ومؤخرا ً بسبب القيود املفروضة عىل االتصال بسبب وبأ كورونا .ال يحب الناس الحديث عن الوحدة ،فهي تعترب
كعيب أو شعور بالفشل .لكن ال داعي للخجل فكل منا معرض للشعور بالوحدة .لكن اإلنسان الذي له عالقة حية
مع الله يعرف إنه ميكنه التحدث مع الله يف كل وقت ،وذلك يجعله يشعر بتحسن .مع ذلك يحتاج اإلنسان أن
يكون يف عالقة مع اآلخرين.

امور تساعد عىل التغلب عىل الوحدة

هل تشعر بالوحدة؟ أو هل ترغب أن تساند شخص ما يشعر بالوحدة؟ اليك بعض
األفكار التي تساعدك عىل ذلك:
• انهض داخلياً ،ابحث عن عالقات ميكن الوثوق بها واستثمر فيها .ليكن معلوماً
عندك انه يوجد هذه األيام احتياج كبري لذلك .التجعل يشء يحبطك فأنت تحتاج
إىل أناس يشعرون معك ويقبلوك كام أنت ويسعدهم قضاء الوقت معك.
• أين توجد نقاط الضعف يف حياتك؟ ال تغرق يف الرثاء للذات لكن اوجد لنفسك
طرق للتعرف عىل اآلخرين ،افعل ذلك باالرتباط باألشياء التي تجلب لك السعادة
كمامرسة الرياضة يف نادي مثالً أو الغناء مع فريق.
• تنظيم وقت اليوم يساعد علىل التغلب عىل اإلكتئاب ،كام أن امليش يف الهواء الطلق والوجود يف الطبيعة يساعد
النفس عىل االسرتخاء.
• اقيض وقت يف املوسيقى والقراءة وأشياء مفيدة أخرى ميكن أن متأل الفراغ.
• كن منفتح وتش َّجع أن تجد طرق جديدة تساعدك ومتأل أوقات الفراغ .أحياناً نحتاج إىل دفعة من الخارج تساعدنا
عىل اكتشاف بعض الترصفات التي تعوق بناء عالقات وطيدة مع اآلخرين ،ومن ثم تعديل هذه الترصفات.

الله ال يتخلىّ عنك

إذا أردت تغيري الحياة جذرياً ،عليك ببناء عالقة حية مع الله فيكون الله دامئاً معك
ألنه وعد „الأتركك وال أهملك“ (يشوع  .)5 :1اتجه إىل الرب يسوع املسيح املقام
من األموات وائتنمنه عىل حياتك فالله نفسه يحبك„ .هكذا أحب الله العامل حتى
بذل ابنه الوحيد ليك ال يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة األبدية“
(يوحنا  .)16 :3يساعدك عىل ذلك  Deutschland-Begleiter.deرفيقك يف.
الله يشجعنا أيضاً أن نلجأ اليه يف وقت الضيق (مزمور  )15 :50ثق انه يفهمك وانه
سيستجيب صالتك ،حتى لو بدا األمر مختلف عن توقعاتك.
عندما تدخل يف هذه العالقة الحية مع الله ميكن أن تساعدك بعض األشياء والرموز عىل تذكُّر مواعيده ،مثالً:
اشعال شمعة تذكِّرك بحضور الله أو قلب صغري من الخشب أو الصلصال يف حقيبة يدك يذكِّرك عندما متسكه أن
الله يحبك .ابدأ كل يوم بصالة شكر .يف الكنيسة تجد رشكة مع مسيحيني آخرين ميكنكم معاً تسبيح الرب وتشجيع
أحدكم اآلخر عىل الحياة الروحية مع الله.
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تقاليد الجنازة يف املانيا
يوجد يف املانيا كام يف كل العامل أيضاً تقاليد مختلفة للتعبري عن الحزن أو املشاركة
يف أحزان اآلخرين عندما ميوت قريب .عىل سبيل املثال عند فقدان أحد األحباء يتم
التعبري عن الحزن بالبكاء ،من خالل ارتداء املالبس السوداء ،أو بوضع عصابة سوداء
حول صورة الشخص املتويف .ويكون الحزن بشكل عام يف القلب وال يتم التعبري عنه
بالرصاخ أو الصوت العايل.
يتم تنكيس األعالم فوق املباين الرسمية للتعبري عن الحزن الرسمي وذلك عند موت
أحد الشخصيات املهمة أو بعد حدوث أنواع خاصة من الكوارث.

©rawpixel, 123rf.de

اكرام امليت

يعرب اإلنسان عن مشاعره الخاصة تجاه أهل املتويف بالكلامت تعازينا لكم
( .)herzliches Beileidأو بإرسال بطاقة تعزية (معروفة بإطار أسود) تحتوي عىل
كلامت تعزية وأحياناً بعض النقود للمشاركة يف التكاليف الباهظة للجنازة والدفن.
أثناء الدفن توضع أكاليل الزهور عىل املقربة كرمز لألبدية التي وصل اليها الشخص
املتويف .لكن ازداد يف اآلونة األخرية عدد الناس الذين يحرقون جثة امليت (فيام
يسمى املحرقة) ووضع الرماد يف وعاء أو جرة يتم دفنها وذلك لتجنب تكاليف
املقربة واإلهتامم بها بعد الدفن.
يتم اكرام امليت من خالل الحديث اإليجايب عنه ،لذلك جرت العادة عىل أن ال يُقال يشء سلبي عن امليت ،وغالباً
ما تُستعرض أثناء وبعد الدفن األمور اإليجابية يف حياة املتويف ،ويتم الحديث عن مدى أهميته لألهل واألصدقاء،
ثم يجلس األهل واألصدقاء معاً ويحكون بعض الذكريات ثم يتناولون وجبة خفيفة يُطلق عليها العامة ساخرين
طعام العزاء .إىل جانب املراسيم الروحية يف الجنازات التقليدية يف الكنيسة يوجد أيضاً مراسيم عاملية وذلك عندما
يكون املتويف وذويه ليسوا أعضاء فيى الكنيسة .يف هذه الحالة يتم دعوة خطيب للجنازات يتكلم أيضاً عن األمور
اإليجابية عن املتويف لكن الحديث ال يكون له عالقة باإلميان املسيحي.

الجوانب املسيحية

املسيحيني الذين لهم عالقة شخصية مع املسيح يعلمون إنهم بعد املوت سيكونون
مع الله إىل األبد وذلك من خالل القيامة إىل الحياة األبدية إذ ليس للموت سلطان
عليهم .لذلك تكون الجنازة بالنسبة للمؤمنني باملسيح عبارة عن إعالن أن الشخص
املتويف اآلن يف أفضل حال ،وأن كل املؤمنني الذين يسلكون ذات طريق اإلميان
بيسوع سريونه مره أخرى يف األبدية .وتأيت هذه املعرفة اليقينية عن طريق اإلميان
بكالم يسوع نفسه الذي قال :الذي يؤمن يب ال يأيت إىل دينونة بل قد انتقل من
املوت إىل الحياة(يوحنا .)24 :5
لقد أخطأ اإلنسان وتسببت الخطية يف حالة انفصال عن الله لكن يسوع جاء ليك يُصلح هذه العالقة التي قُطعت
وذلك مبوته عن الخطاة فقد حمل يسوع خطايانا يف جسده عىل الصليب وبذلك فتح الطريق مجددا للرجوع
إىل الله والتصالح معه( يتم – توضيح عيد القيامة تفصيلياً) .لذلك يرنم املسيحيني يف الجنازة فرحني بهذا الرجاء،
واحياناً اليلبسون مالبس الحزن السوداء ليك ال تكون الجنازة حزينة إىل حد كبري.

©kevin karden, 123rf.de

بدون هذا الرجاء املسيحي الحي ال ميكن تقديم تعزية حقيقية سواء يف الكنيسة أو من خالل خطيب الجنازات.
لذلك من املهم جدا ً أن يجلس اإلنسان عىل حدة يف وقت محدد يف حياته ليك يُفكر جلياً أين يُريد أن يقيض
األبدية.
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كيفية الترصف يف الجنازة
هل اجتزت انت أو أحد القريبني منك يف جنازة؟ كلمة جنازة ليست مرادفاً لكلمة
حزن فكلمة جنازة أعمق من الحزن ،إذ أن الجنازة لها تأثري مبارش عىل الشخص
الذي يفقد حبيب أو يشء مهم جدا ً بالنسبة له.
وميكن أن يكون ذلك أيضاً بفقدان الوطن ،األرسة أو الوسط االجتامعي من خالل
اللجوء أو االنتقال إىل بلد آخر ،أو يكون بفقدان وظيفة أو حلم حياة أو بفقدان
الصحة.

©rawpixel, 123rf.de

كيف نجتاز الجنازة؟

يكون من الجيد يف هذا الوقت العصيب أن يوجد من يُساند ويُحب ويُعزي ،لكن التعزية الحقيقية والعميقة
ال يستطيع أن يهبها إال الله القدير نفسه ،فهو الذي جاء إلينا كإنسان يف شخص يسوع املسيح وهو يفهم كل
مشاعرنا ،لذلك ال ميكن لإلنسان اختبار التعزية العميقة إال مبعرفة يسوع والعالقة الشخصية معه ،فهو القائل:
„طوىب للحزاىن ألنهم يتعزون“ (متى.)4:5

من املهم جدا ً وقت الجنازة أال ترجع إىل الوراء .عىل األقل ابحث عن شخص
تشاركه مشاعرك .هذا الشخص سيساعدك جدا ً إذا كان قد اجتاز يشء مشابه
للموقف الذي متر به .كام أن اجتياز هذا الوقت العصيب يحتاج أيضاً إىل وقت
وبرنامج يومي مرتب حسب اإلمكان ليك يستطيع اإلنسان التغلب عىل الشعور
القوي واملستمر باألمل .ومهام كانت الخسارة عليك تقبل األمر.
الحياة بها نور وظل ،فرح وأمل .حتى لو كان األمل صعب االحتامل ،يكون من الصحي االحتفاظ بذكريات جيدة،
وعىل اإلنسان أن يدرك أن عليه السامح ألمور جديدة بالدخول إىل حياته .رمبا يكون ذلك نوع من التحدي لكنه
يساعد عىل منو األمل والشجاعة يف الحياة.
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املوت واألبدية

عند فقدان شخص محبوب يوجد نوع خاص من التعزية ،وذلك من خالل املعرفة
اليقينية أن ذلك الشخص وصل إىل محرض الله يف األبدية وهو يف أفضل حال
يستمتع بحضور الله نفسه إىل األبد .وهذا هو وعد الله لجميع الذين قبلوا
موت وقيامة املسيح ألجلهم ومن خالل إميانهم بيسوع نالوا املصالحة مع الله
(2كورنثوس  .)18-15 :5عندما تنال هذه املصالحة مع الله ستشعر بالفرح ألنك
سرتى أحباءك مرة ثانية يف األبدية.

إن مل تكن قد حصلت عىل هذه التعزية واليقني من جهة حياتك األبدية مع الله وتريد أن تعرف املزيد عن ذلك،
اسأل الشخص الذي أعطاك هذا املقال أوكن عىل اتصال مع كنيسة أو أناس لهم عالقة شخصية مع الله الحي
ويستطيعون أن يصطحبوك يف الطريق .ميكنك أيضاً أن تتجه إىل الله مبارشة من خالل الصالة وقراءة الكتاب
املقدس .قال الرب يف ارميا „ 13 :29تطلبونني فتجدونني إذ تطلبونني بكل قلوبكم“ .الله يريد عىل كل حال أن
يكون يف عالقة معك ،فهو ينتظرك.

مرافقة الحزاىن خدمة مهمة

أفضل طريقة ميكنك أن تساعد بها شخص حزين هي أن تكون معه وتستمع إليه،
بدون توجيه نصائح رسيعة له ،رافقه يف الطريق الصعب ،احتمل الحزن معه وأيت
به بالصالة إىل محرض الله الذي يستطيع وحده أن يعطي التعزية الحقيقية .ابذل
جهد أن تدخل إىل مشاعره واقبله كام هو .ليكن واضح لديك أنه ليس كام كان من
قبل خاصة إنه يرى الحياة مستمرة بشكل عادي مع اآلخرين ،وهذا يعمق الفجوة
بينه وبني البيئة املحيطة به ويزداد شعوره بعدم القدرة عىل اجتياز ظروفه الصعبة.
إذا شعرت إنك تتحمل أكرث من طاقتك أو رمبا الشخص الذي ترافقه ال يجيد لغتك اطلب املساعدة.

©Katarzyna Blasiewicz, 123rf.de

يف  Deutschland-Begleiter.deتجد قامئة من الكنائس املسيحية بالجوار التي تساعد املهاجرين.

الرب معك ،يرافقك ويستخدمك بركة يف حياة اآلخرين.
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عيد امليالد يف املانيا
عيد امليالد هو هام جدا لألملان وللكثري منهم هو اهم وقت بالسنة .وهو ما
ينتظرونه بفارغ الصرب .يف عيد امليالد تقام هناك العديد من الطقوس والعادات،
منها :العديد من املحالت واملتاجر يستعدون منذ الخريف لتحضري العديد من
الحلويات [بسكويت-املعجنات والجاتوهات] الخاصة بعيد امليالد كام تكون هناك
أسواق خاصة بعيد امليالد.
كثري من املنازل تزين باألنوار وتجهيز شجرة عيد امليالد .كثريا من الناس يجتمعون يف احتفاالت خاصة بعيد امليالد
مع زمالء العمل واألصدقاء .عيد امليالد يذكر العامل مبيالد العيد املسيح واملسيحيون يحتفلون مبيالد السيد املسيح.

هدايا وجو العيد

السيد املسيح هو الهدية الكربى للعامل املسيحي لذلك فأن الهدايا مهمة يف هذا العيد .بعض الناس من األصول
املسيحية ليس لديهم الكثري من املعرفة فريوا أن عيد امليالد عيد الحب للعائلة واألصدقاء وبهذا يعودوا أيل أصولهم
املسيحية .وهكذا يؤمن املسيحيون أن الله يرسل لهم املحبة والحرية من خالل السيد املسيح.

طقوس الصاله وقصة عيد امليالد

يف ليلة  ٢٤ديسمرب يذهب كثريا من الناس ايل القداس بالكنيسة وأيضا من ليس
لهم األميان العميق يأتون من اجل تقاليد عيد امليالد.
هذا القداس يكون مفتوحا للجميع وميكن للكل أن يزوره .وأيضا الذين يختلفون ديناَ
وثقافة مدعون للحضور يف عشية عيد امليالد .يقوم األطفال بتمثيل قصة عيد امليالد.
كان عىل والدي يسوع السفر بعيدا جدا للتعداد حيث كان لديهم منشأة واحدة
لإلقامة .ولد يسوع يف ظل ظروف متواضعة .وكانوا الرعاة هم أول من علموا من
مالك الله بوالدة املخلص ،فيام بعد قاد النجم مجموعة من الحكامء إىل مكان
يسوع ابن مريم.
هذه القصة ممثلة مبجموعة من التامثيل الخاصة بعيد امليالد مثل مزود البقر التي بها يزينون الكنائس واملنازل.
قداس عيد امليالد يعكس بشكل خاص األجواء االحتفالية بالرتانيم والنصوص وكذلك باألضواء والشموع املضيئة.

©Karl-Heinz Laube, pixelio.de

وقت مميز وخاص

ال يفوتك زيارة قداس عيد امليالد .من اجل التعود عىل األجواء عيد امليالد ويف
النهاية يذهب الناس للخروج من الكنيسة عائدين إىل املنزل برسعة يف كثري من
األحيان دون مزيد من املحادثات من اجل االحتفال مع عائالتهم وهذا أمر شائع
وهو تقليد راقي ومهذب.
هناك يف البيوت الهدايا التي لهل قيمة عالية للغاية عند كثري من الناس يف األسابيع
التي تسبق عيد امليالد يقوم كثريا من الناس ما يسمي باألنفاق الحقيقي يف هذا
الوقت .وبالتأكيد ليس املعني األصيل لعيد امليالد ولكن من الجيد أن نفهم ذلك.

©Achim Reicher, pixelio.de

خالل عيد امليالد أيام  ٢٥و  ٢٦ديسمرب تكون أيام هادئة جدا يف أملانيا .تقريبا تغلق جميع املحالت التجارية.
والناس تعود إىل ارسهم .عيد امليالد هو األكرث شهرة يحتفل به أفراد األرسة وزيارة الوالدين واألصهار
ولذلك ينظر ألية انه مخصص لدعوة العائلة واالحتفال مع األرسة الصغرية وهذا يتناسب ثقافيا بالتقاليد املسيحي
العريق.
عيد راس السنة يف ليلة  ٣١ديسمرب الذي يأيت بعد وقت قصري من عيد امليالد هو عيد رأس السنة .وغالبا يكون
االحتفال به مع األلعاب النارية الصاخبة .ونحن نتمنى أن تكونوا ،بذلك قد حصلتم عىل ملحة عن احتفاالت عيد
امليالد ماذا يعني عيد امليالد .ورمبا نحتفل قليال مع عيد امليالد.
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عيد الفصح – اكرب احتفال يف السنة
يف شهر شباط يبدأ بيع االرانب وبيض الشوكوال ،هذه من تقاليد وعادات عيد
الفصح وهي من أصول الثقافة الغربية ،ال يوجد تاريخ محدد لعيد الفصح ولكن
بني أواخر اذار وبداية شهر نبسان.
بالنسبة للمسيحيني يوم الجمعة العظيمة وهو اليوم الذي يكون قبل عيد الفصح
بيومني هو يوم مهم جدا يف هذا العيد ويعترب عطلة رسمية تغلق فيه كل املحالت
التجارية و كل االماكن االخرى ويف هذه املناسبة نستعمل البيض امللون كرمز
للحياة الجديدة أو القيامة حتى الطبيعة نراها يف صحوة وتفتح مع ابتداء فصل
الربيع وهو وقت يناسب االحتفال بعيد القيامة.

التقاليد يف أملانيا

لدينا الكثري من العادات يف العيد التي نقوم بها بدون معرفة معناها املسيحي وعل سبيل املثال الصوم الذي هو يف
الحقيقة التحضري الروحي للقيامة والصوم يكون ملدة سبعة أسابيع.
البعض ميتنع متاما عن الغذاء او بعض األطعمة أو أشياء أخرى ليك يكون الرتكيزعىل يسوع .وحتى ان كانت
الحلوى تباع يف املتاجر خالل الصوم الكبري اال ان الكثري ميتنعون عن اكلها خالل فرتة الصوم.

خميس العهد والجمعة العظيمة

تبدأ طقوس عيدالقيامة يف يوم الخميس ،التي تروى احداثها حسب االنجيل يف
الكتاب املقدس حيث اننا نعترب يوم الخميس هو يوم مقدس ألن يف ليلة الخميس
أجتمع السيد املسيح مع تالميذه و تناول معهم العشاء االخري.
يف ليلة العشاء األخري تحدث يسوع عن االحداث املقبلة التي سيتأمل فيها وقد قام
بكرس وتوزيع الخبز والخمراللذان يرمزان اىل جسده ودمه كضحية عظمى ،ليك
يتذكرتالميذه و كل املسيحيني من بعده أالم السيد املسيح لتكون لنا رشكة معه   
وقد ألقي القبض عليه يف نفس الليلة.
©Antonio Gravante, istock.com

وقد استجوب يسوع ،وتعرض للتعذيب وحكم عليه يف نهاية املطاف باملوت .حكم
اإلعدام والصلب القايس يذكر املسيحيني يف يوم الجمعة العظيمة ذلك ويعيشون
شعور الحزن وكذلك الشعور بالذنب والخطيئة التي فصلتنا عن الله .هذا هو ما
يعلمنا اياه الكتاب املقدس ،الذي هو كلمة الله .ان الله جيد ومقدس وكامل.
لذلك ،ال ميكن ألحد أن يقف أمامه ،ألن الجميع قد أخطأ.
عقوبة الخطيئة تؤدي إىل املوت واالنفصال األبدي عن الله .وال يستطيع الناس
تغيري ذلك من خالل جهودهم الذاتية فقط .حيث ان قصة ابن إبراهيم أشارت إىل
املخلص القادم .فكام ان ابن إبراهيم كان يجب أن ميوت ،لكن
الله ارسل ذبيحة ذبحت مكانه ،ليك يقدراالبن أن يعيش.
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يف العهد القديم كانوا يقدمون ذبائح وقرابني لغفران الخطايا  ولكن الكن الكتاب املقدس يعلمنا أن دم الحيوانات
ال ينقذنا من حكم الله والعقاب البد من ضحية كاملة طاهرة نقية وتحمل مواصفات الله نفسه ،وألن الله هو
الوحيد الذي ميتلك سلطان الغفران وبنفس الوقت هو يريد خالص االنسان أعلن يف كثري من االوقات يف العهد
القديم عن مجيء املخلص مخلص البرشية  .
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هذا املنقذ هو املسيح – هو أكرث من مجرد إنسان عادي .إذ  ان الله أيت يف شكل املسيح نفسه اىل العامل .وقد تنبأ
بذلك أشعيا النبي قبل  ٧٥٠من مجئ املسيح ،واملسيح يضحي بنفسه من أجل خطايانا كضحية .وكذلك النبي
يوحنا املعمدان رأى يسوع أول مرة ،فقال :هوذا حمل الله الذي يرفع خطيئة العامل.

خطيئة العامل،يسوع يفتح الطريق إىل الله بحرية

مبوت املسيح عىل الصليب حمل كل خطايانا وبقيامته رسم طريقنا إىل الله وهو
كان بداية العهد الجديد ومن االحداث التي حدثت يف ذلك اليوم انشقاق الحجاب
يف الهيكل الذي كان مبثابة رمز إىل انكسار جميع الحواجز بيننا وبني الله و أصبح
بإمكاننا القيام بعالقة شخصية مع الله وذلك من خالل السيد يسوع املسيح وبذلك
يكون خالصنا األبدي.
أحداث يوم الجمعة العظيمة هي بالتايل ليست من قبيل الصدفة أو ميكن
التفكري بأنها انتصار الرش فيها .لكنها كانت هذه هي خطة الله قبل وقت طويل
لذلك ،ميكن للمرء أن يقر عىل سبيل املثال ،يف مزمور  ٢٢داود النبي ،او النبي أشعيا يف الفصل  ٥٣أو يف إنجيل
يوحنااالصحاح العارش.

©Kevin Carden,123rf.de

من املمكن انك قد سمعت أن يهوذا وليس يسوع هو املصلوب.ال صحة لذلك الن كل الدالئل التاريخية تعلن مرارا
وتكرارا عن وفاة يسوع.
من املمكن انك قد سمعت أن املسيحيني يعبدون الصليب ،هذا غري صحيح .حيث ان املسيحيني يعبدون الله
وحده.

احد الفصح – قيامة جسدية

يف عيد الفصح األحد ،يتذكر املسيحيون بشكل خاص قيامة يسوع من بني األموات.
ويؤمن املسيحيون ايضا بأن يسوع مل يبق ميتا ،لكنه قد تغلب عىل املوت ،كام انه
قد تنبأ مرارا وتكرارا بحدوث ذلك من خالل حديثه مع تالميذه.
مثال عىل ذلك يف متى الفصل  ،١٢حيث قارن يسوع موته وقيامته مع يونان النبي
الذي كان ثالثة أيام يف بطن الحوت.

بعض الناس يشككون يف صحة موت وقيامة يسوع .لكن العديد من أنبياء الل
تنبأووا بأالم و معاناةيسوع ة املسيح وقيامته من بني األموات وكتبت نبؤاتهم هذه
يف الكتاب املقدس،و قد تحققت جميع هذه النبوءات.
حتى خارج الكتاب املقدس وهناك العديد من اإلشارات إىل هذه األحداث ،كام هو الحال يف تقارير التاريخ
الروماين .حيث كتب عن موت وقيامة يسوع عىل أنها حقائق تاريخية.
سعى العامل جوش ماكدويل اىل تكذيب املسيحية .ولكن عىل وجه التحديد بسبب بحثه ،فهو يف نهاية املطاف
نفسه أصبح مسيحيا ،وله يف كتاب „حقيقة القيامة“ نتائج مكتوبة من بحثه.
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الحكا م يف ذلك الزمان خافوا من تحقيق نبؤة قيامة يسوع .لذلك تركوا القرب مختوما رسميا وحراسة عىل باب
القرب .وعند إختفاء جسده هذا يثبت بأنه قد فام حقا ،هذا هو أساس اإلميان املسيحي فإن مل يقم املسيح من بني
األموات يكون إمياننا بدون قيمة.
كثري من الناس شهدت قيامة املسيح الذي قام من بني االموات وللتاكيد عىل القيامة تناول املسيح السمك املشوي
مع تالميذه وظهر بشكل خاص لتلميذه توما الذي شكك بقيامة املسيح وعندما وضع يديه عىل جروحه أمن و
صدق.
االميان بالقيامة الجسدية للرب يسوع املسيح والفرح بها يشهد له العامل املسيحي يف كل عيد قيامة مرددين عبارة.
„املسيح قام“ – „حقا قام“

ملزيد من املعلومات

إذا كنت تريد أن تعرف املزيد عن عيد الفصح ،ميكنك أن ترى ،عىل سبيل املثال ،ما
يسمى حديقة الفصح يف منطقتكم
(.)www.sinnenpark.de/index.php/aktuelle-ausstellungen.html

قصة يسوع عن الخميس املقدس و عيد الفصح تظهر بشكل واضح وملموس
يوم االحد يف الكنيسة .وميكنك مشاركة ذلك انت واصدقائك بحضورك يف الخدمة
االلهية يف الكنيسة املوجودة يف منطقتك يوم االحد.

العديد من املجموعات املحلية تنظم يوم عيد الفصح،حيث يتناولون وجبة االفطار معا.ميكنكم مشاركة كل هذه
األنشطة حتى وان كنتم غري مسيحيني .او رمبا ميكنكم زيارة املوقع .Deutschland-Begleiter.de
حيث ميكنك أن تجد يف الناس منطقتك الذين ميكن أن تساعد يف فهم العقيدة املسيحية سوف تتعلم أيضا عىل
الجانب االتصال .Deutschland-Begleiter.de
باملناسبة :إذا كنت يجب أن نرى يف عيد الفصح أن األطفال تبدو يف الحديقة أو يف
شقة للحلويات – كام هو جزء من االحتفال بعيد الفصح.
االختباء والبحث من الحلوى والهدايا الصغرية هو مجرد تقليد جميل أن الحفاظ
عىل األملان لعيد الفص ح.
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الصعود – صعود يسوع إىل السامء
ويتبع األربعني يوما بعد الفصح عيد آخر حيث يحتفل املسيحيون بعيد „الصعود“.
ويشري إىل أن يسوع مل يبق عىل األرض بعد قيامته الجسدية .حيث كان مع اصدقائه
ثم صعد مبارشة اىل ابيه يف السامء .ويصف هذا يف انجيل لوقا االصحاح ٢٤
قاد يسوع تالميذه إىل خارج املدينة إىل بيت عنيا .هناك رفع يديه ليك يباركهم.
وبينام هو يباركهم سجدو عىل االرض وارتفع عنهم وصعد اىل السامء .ثم عادوا إىل
القدس فرحيني.
من اآلن فصاعدا ،يسوع مل يعد مرئيا للشعب .وهو اآلن مع الله اآلب يف السامء.
ولكن يف نهاية الوقت سوف يعود مبجد عظيم ويراه جميع البرشعىل االرض .منذ صعود يسوع اىل السامء وحتى
االن ميكن لكل شخص ان يتحدث معه من خالل الصالة.
وهو قال انه لن يرتك تالميذه وحيدين يف هذا العامل .بل انه سوف يرسل لهم الروح القدس .وبالتايل سوف يكون
يسوع قريبا جدا من كل مؤمن.
حلول الروح القدس عىل التالميذ يسمى „عيد العنرصة“ عند املسيحني.

©Kathrin Brechbühler, pixelio.de

كثري من الناس مل تعد تعرف اليوم ما يجب القيام به مع عيد الصعود .أثناء وجوده
يف أملانيا ،الذي هو عطلة رسمية ،وقد تحول عن البعض اىل „عيد األب“ حيث ان
بعض الرجال يقومون برحالت غالبا ما ترتبط مع الكثري من الكحول.
يف السابق ،كان هناك أيضا عادات مختلفة يف هذا اليوم ،وخاصة بني املزارعني.
ويحصل املزارع يف هذا اليوم خاصة عىل محصول جيد .ويتناولون يف هذا اليوم
خصوصا „اللحوم الطائرة“ ،مثل حاممة محشوة .ويخبزون الخبز عىل شكل طائر
ليتذكروا أن هذا اليوم كان يوما مميزا.
يف عيد الصعود ،يحتفل املسيحيون الخدمات الدينية ،بل ان البعض يف األماكن العامة يف الهواء الطلق .حتى
ملثل هذه االحتفاالت الزوار مدعوون – بغض النظر عام إذا كانوا مسيحيني أم ال.

©2017-2021 Deutschland-Begleiter.de
Coordination & implementation: VisioM, Bahnhofstr. 24, 35440 Linden, info@deutschland-begleiter.de

30

Deutschland-Begleiter

> االعياد واالجازات الرسمية

عيد العنرصة يف أملانيا
يتذكر املسيحيني بعد خمسني يوم من الفصح ،وعد السيد املسيح بنزول الروح القدس عىل األرض .ألن العنرصة
عيد مهم ج ًدا يف الجذور املسيحية ،يكون هذا اليوم يف أملانيا يوم عطلة ويتم إغالق املحالت التجارية.

عيد العنرصة :الخلفية من الكتاب املقدس

يستند عيد العنرصة عىل ما جاء يف العهد الجديد .حيث كان يف القدس مركز ثقايف
لإلمرباطورية الرومانية ،والتقى العديد من الناس لالحتفال بالعيد .واجتمع تالميذ
السيد املسيح يف بيت ،وهناك حدث شيئًا غري ًبا وعجي ًبا:
وب رِي ٍح َع ِاص َف ٍة َو َمألَ ك َُّل الْ َب ْي ِت َح ْيثُ
السماَ ِء َص ْوتٌ كَماَ  ِم ْن ُه ُب ِ
„ َو َصا َر بَ ْغتَ ًة ِم َن َّ
كَانُوا َجالِ ِس َنيَ ،وظَ َه َرتْ لَ ُه ْم أَل ِْس َن ٌة ُم ْنق َِس َم ٌة كَأَنَّ َها ِم ْن نَا ٍر َو ْاستَ َق َّرتْ َعلىَ ك ُِّل َواح ٍدِ
ِم ْن ُهم َوا ْمتَألَ الْ َج ِمي ُع ِم َن ال ُّرو ِح الْ ُق ُد ِسَ ،وابْتَ َدأُوا يَتَ َكلَّ ُمو َن ِبأَل ِْس َن ٍة أُ ْخ َرى كَماَ أَ ْعطَا ُه ُم
وح أَ ْن يَ ْن ِطقُوا( “.اعامل الرسل )٤-٢:٢
ال ُّر ُ

“Jean II Restout: „Pfingsten

الكثري من الناس الذين جاءوا إىل أورشليم ُدهشوا ورصخوا قائلني:
الص ْوتُ  ،ا ْجتَ َم َع الْ ُج ْم ُهو ُر َوتَحَيرَّ ُوا ،ألَ َّن ك َُّل َو ِ
اح ٍد كَا َن يَ ْس َم ُع ُه ْم يَتَ َكلَّ ُمو َن ِبلُ َغ ِتهِ
َماَّ صا َر هذَا َّ
„فَل َ
ِت الْ َج ِمي ُع َوتَ َع َّج ُبوا قَائِلِ َني بَ ْعضُ ُه ْم لِ َب ْع ٍض« :أَتُ َرى لَ ْي َس َج ِمي ُع ه ُؤالَ ِء الْ ُمتَ َكلِّ ِم َني َجلِيلِ ِّي َني؟“
فَ ُبه َ
(اعامل الرسل )٨-٢:٦

يف يوم العنرصة بدأت رسالة السيد املسيح تنترش يف العامل

حل عليهم. ،وهذه املجموعة الخائفة الصغرية من تالميذ املسيح
يف عيد العنرصة نالوا املسيحيني الروح القدس وقد ّ
حب
تحدثت فجأة بلغات مختلفة عن أفعال الله العظيمة .ومن تلك اللحظة كل الناس بدأت تسمع وتتعلم عن ّ
الله العظيم .وبرسعة انترش هذا الخرب السار و الكثري من الناس نسيت حياتها القدمية واردوا التخلص من ذنوبهم
عند الله .ارادوا البدء بحياة جديدة .واصبحوا يأتوا بانتظام سويًا ملعرفة املزيد عن السيد املسيح .واحتفلوا بعدها
و كانهم عائلة واحدة كبرية .كان عيد العنرصة والدة املجتمع املسيحي اوالكنيسة يف جميع أنحاء العامل .وكان هذا
من البداية مع ناس من مختلف الجنسيات والبالد.

عيد العنرصة اليوم

منذ القرن الثالث يحتفل الناس بعيد العنرصة وهو يأيت دامئًا يف اليوم الخمسني بعد
الفصح .يف أملانيا ،عيد العنرصة هو عطلة „مزدوجة“ اي يتم االحتفال بها يومني،
هناك احد العنرصة وثاين يوم العنرصة وهو االثنني .يف هذه األيام تقام يف كثري
من األحيان الصالة يف الهواء الطلق .ويلتقوا الناس بالطبيعة الن الصيف يكون قد
اقرتب ايضً ا.

خالفا لعيد امليالد وعيد الفصح فأن العنرصة تفتقر التحضريات الكبرية وغالبا ما
تذهب الناس للميش واحيانًا يشعلون مواقد النريان الصغرية ويجلسون احتفالاً 
بالعنرصة .يف القرى يأخذون املاشية اىل املراعي واملروج وغالبا ما يكون هناك بني املوايش مبا يسمى بثور العنرصة
ويكون غال ًبا ملونًا وهو بقود املاشية .بعض التحضريات القدمية مل تعد موجودة أو اذا صح القول نادرة يف الوقت
الحارض.
كام ان العيد هو عيد االحتفال بالروح القدس هو أيضا احتفال باألمل والفرح وكالهام ميكننا اليوم االستفادة منهم
يف حياتنا الحارضة اليوم.
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العطالت الرسمية يف أملانيا
الفكرة وراء العطالت الرسمية يف أملانيا هي أن نتذكر املناسبات الخاصة .بعض
األعياد السنوية هي أساسا من أصل مسيحي ،عىل سبيل املثال .عيد الفصح ،عيد
الصعود أو عيد الخمسني .يتم رشح وتوضيح هذه ال ٌعطل الرسمية الدينية يف
فصول إضافية مبوقع  .Deutschland-Begleiter.deكام قامت أملانيا بتـأسيس العطل
الرسمية األخرى مثل يوم الوحدة األملانية أو أول مايو لتذكر األحداث ذات األهمية
السياسية أو االجتامعية.
تَغلق معظم املحالت التجارية أبوابها يف العطل الرسمية ،وكثري من الناس لديهم هذه األيام عطله من أعاملهم.
وبهذه الطريقة ،تعترب العطالت الرسمية سمة إضافية من منط الراحة يف العمل الذي يحدده يوم األحد الذي هو
يوم الراحة ،وهي ميزة لها جذورها يف اإلميان املسيحي الذي شَ كل أملانيا وأوروبا كلها.

يوم الوحدة األملانية

بعد الحرب العاملية الثانية ظهرت انقسامات سياسية جديدة يف أوروبا ،مع ما يسمى „الحرب الباردة“ بني الدول
الشيوعية يف أوروبا الرشقية ،التي يسيطر عليها االتحاد السوفيايت وأوروبا الغربية التي تقودها الواليات املتحدة.
ونتيجة لهذه االنقسامات ،تأسست أملانيا الدميقراطية (أملانيا الرشقية) وجمهورية أملانيا االتحادية الغربية (أملانيا
الغربية) يف عام .١٩٤٩وكذلك ايضا قد تم تقسيم العاصمة القدمية ،برلني.
قد أدى االزدهار رسيع النمو والحريات السياسية الكبرية يف أملانيا الغربية الخاضعة للحكم الدميقراطي إىل دفع
العديد من األملان الرشقيني إىل الفرار إىل الغرب .ونتيجة لذلك ،قامت أملانيا الرشقية ببناء جدار مع أسالك شائكة وما
يسمى برشيط املوت لتقسيم أملانيا وبرلني حرفيا إىل قسمني .و عىل ما يبدو فقد جعل هذا تقسيم أملانيا سمة دامئة.
عىل مدى عقود بدا هذا التقسيم دائم .ويف أملانيا الرشقية قد تداعت األيديولوجية
الشيوعية مكان الدين .وكان معظمهم من املسيحيني الذين كانوا مضطهدين ،عىل
الرغم من أن اإلميان املسيحي كان راسخا بقوة يف التقاليد الثقافية يف أملانيا .عىل
الرغم من أن املسيحية ترتكز ثقافيا يف أملانيا .لكن املسيحيني عاشوا إميانهم حتى يف
أوقات االضطهاد من قبل الدولة .لهذا السبب منت املقاومة يف الكنائس .واصبحت
صلوات السالم ىف كنيسة القديس نيكوال ىف اليبزج والعديد من املدن واملدن
االخرى ىف املانيا الرشقية سمة رئيسية من سامت املقاومة التى ادت ىف النهاية اىل
سقوط الجدار ىف عام .١٩٨٩

©Berliner Senat, Fotograf unbekannt

وقال هورست سيندرمان ،وهو سيايس يف جمهورية أملانيا الدميقراطية ،يف وقت الحق„ :كنا مستعدين لكل يشء،
باستثناء الشموع والصالة“ .وبعد سقوط الجدار ،تم التعبري عن األصوات األوىل التي تدعو إىل إعادة توحيد
الجزأين املنفصلني يف أملانيا .وهكذا جاءت مل الشمل يف  ٣أكتوبر  ١٩٩٠ويذكر يوم الوحدة األملاين كل عام يف هذا
اليوم هذا الحدث الخاص ،وتعقد خدمات الشكر املسيحي.

©2017-2021 Deutschland-Begleiter.de
Coordination & implementation: VisioM, Bahnhofstr. 24, 35440 Linden, info@deutschland-begleiter.de

32

Deutschland-Begleiter

 ١مايو  /أيار

 ١أيار  /مايو „يوم العامل“ يحتفل به يف العديد من البلدان .ويعود إىل حركة
إرضاب العامل يف الواليات املتحدة األمريكية ،والتي أظهرت يف عام  ١٨٨٦ضد
ظروف عملهم السيئة .كان عليهم أن يعملوا  ١٢ساعة يف اليوم مقابل القليل من
املال وطالبوا بالثامنية ساعات .ورافق هذا االرضاب العام الذي استمر عدة ايام
اعامل شغب عنيفة وانفجرت قنبلة وفقد عدد من العامل ورجال الرشطة حياتهم.

ومنذ عام  ،١٨٩٠تم االحتفال بهذا الحدث أيضا يف أوروبا .ويف العديد من
املدن الكربى فكانت هناك إرضابات ومظاهرات قد قاموا بها العامل من أجل
ظروف عمل أفضل – ويف كثري من األحيان كانت هذه املظاهرات ملقاومة عدد كبرية من أصحاب املشاريع
والحكومات .ويف أملانيا أيضا برزت حركة عاملية واسعة ،بدعم من النقابات العاملية بصورة منتظمة ضد
االستغالل واالضطهاد حيث أصبح „ ١أيار  /مايو“ عطلة قانونية منذ بداية القرن العرشين ،وأصبح كثري من
العامل يأخذون هذا اليوم عطله.

©Mummelgrummel, CC BY-SA 3.0

يف الوقت الحارض ،مل يَعود يشارك الكثري من الناس يف مظاهرات عيد العامل ،حيث تحسنت ظروف العمل بشكل
كبري مقارنة مع ذلك الحني ،فقد أصبح يعد هذا اليوم هو يوم حر أكرث لرحلة مع العائلة.
يف املناطق الريفية يف أملانيا ال يزال هناك تقليد يف  ١مايو من إقامة قطب ،وعادة ما يكون جذع طويل من
شجرة البتوال أو الصنوبر مزينة برشائط ملونة وغالبا ما يرافقه يف القرى من خالل االحتفاالت مبصاحبة الرقص
واملوسيقى.

ليله رأس السنة وليلة امليالد

١عىل الرغم من ليلة رأس السنة امليالدية ورأس السنة الجديدة تأيت مبارش ًة بعد
عيد امليالد ،فهي ليست من العطالت املسيحية .يف أوقات سابقة ،كان الناس
يعتقدون أنهم اضطروا إىل االبتعاد عن األرواح الرشيرة يف بداية العام الجديد.
هذا هو تقليد أملاين واحد ال عالقة له باإلميان املسيحي .حتى لو مل تكن متأصلة يف
اإلميان املسيحي .من أجل طرد األرواح الرشيرة ،تم إشعال األلعاب النارية واأللعاب
النارية ،والتي تم الحفاظ عليها ومازالت متارس حتى يومنا هذا.
يف هذه األثناء يتم االحتفال بليلة رأس السنة الجديدة مع العائلة أو األصدقاء للرتحيب بالعام الجديد .حيث
يجتمعون معاً و يأكلون معا ويلعبوا األلعاب االجتامعية أو يجلسوا بشكل مريح معا .البعض اآلخر يحتفلوا
خارج البيت يف الهواء الطلق ويف األماكن املفتوحه – ويف كثري من األحيان يتواجد الكثري من الكحول .الكثري من
الناس ينطقون قرارات السنة الجديدة مع كوب من النبيذ الفوار يف منتصف الليل ويتنمون لبعضهم البعض كل
التوفيق كذلك املسيحيني ايضا يرغبون يف ينالوا بركات الله للسنة القادمة.
ال يسمح لاللعاب النارية إال يف هذا اليوم ويف إطار معني لألفراد مخصصني كإحتفاالت خاصه .فليلة رأس السنة
امليالدية هو يوم عطلة رسمية وكذلك  ١يناير يعد يوم عطله رسمياً متاما من قبل الدوله حتى أن معظم الناس
ال يجب أن تعمل واملحالت التجارية تبقى مغلقة.
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> االعياد واالجازات الرسمية

االحتفاالت العائلية :االحتفال باملناسبات الخاصة

ايام امليالد

عيد امليالد يف املانيا هو يوم مهم ومميز ،حيث تتم فيه املعايدة ونقديم التهاين
والربكات بكل الوسائل املتاحة مثل األمييل والتلفون او املوبايل او حتى بشكل
شخيص .يف أغلب األحيان يكون هناك احتفال وتقديم هدايا باملشاركة من العائلة
واالصحاب .وهذا يدل عىل تقدير الشخص .باألصل يعود هذا للجذور املسيحية يف
املانيا ،حيث أ ّن كل انسان هو ذات قيمة عند الله ومميز وفريد.
ليس من املهم ان كنتم تحتفلون بأعياد ميالدكم كل سنة او حتى مل تحتفلوا قط يف
هذه املناسبة فأنت بالرغم من هذا مميز وفريد بعيون الله ،فأن الله يحبك ويفرح
بك ألنك موجود .أن الشخص الذي يحتفل بعيده أو ولد يف يوم معني يسمى يف
هذا اليوم „طفل امليالد“ بغض النظر عن عمره وان كان بالغ فيسمونه يف هذا اليوم ب املانيا طفل امليالد.

أعياد امليالد

اذا كان الشخص مدعو اىل حفل عيد ميالد فأنه من املتعارف ان يهدي الشخص طفل عيد امليالد هدية .أغلب
االحيان يتواجد الكيك او الكعك وانواع مختلفة من الحلوايات وحتى من املمكن ان يكون هنالك عشاء .لكن
الذهاب اىل عيد ميالد بدون دعوة وبشكل عفوي فانه أمر غريب بعض الشئ .النه يف العادة يتم دعوتك اىل العيد
بشكل شخيص او عن طريق رسالة وتكون فيها الدعوم شخصية وموجهة لشخص معني .واذا مل يكن لديك الوقت
أو مل يناسبك توقيت الحفل فمن االحرتام والواجب ان تتشكر من اجل الدعوة واالعتذار عىل عدم القدرة للقدوم
اىل الحفلة.
الشخص الذس يحتفل بعيد ميالده نقوم بتهنئته عن طريق املصافحة يف اليد .واما
اذا معرفتنا بهذا الشخص جيدة ج ًدا فمن املمكن ان نعانق هذا الشخص وتهنئته
مبناسبة عيد ميالده .بشكل عام نقول كل الخري مبناسبة عيد ميالدك أو تهانينا الحا ّرة
مبناسبة عيدك .وباألمكان ان نقول ايضً ا ليباركك الرب وبالصحة والسعادة.
احيانًا يكون هناك اعياد مميزة اكرث كمثل االحتفال بعيد الخمسني او الستني
للشخص .كام انه من املميز االحتفال بعيد الثامنة عرشة حيث يصبح الشخص يف
السن القانوين او املتعارف بالرشد ،ففي هذا العمر تتغري قوانني معينة وامتيازات
بالنسبة للشباب الذين يصبحون يف هذا السن .عىل سبيل املثال رخصة القيادة أو دفرت قيادة السرية وبدون
مرافق يحق لألنسان الذي اصبح  ١٨فام فوق أن ينتخب ويصبح له مسؤوليات خاصه به .ويف الوقت نفسه يصبح
الشخص مسؤول عن اعامله بحيث اذا ارتكب خطا ما يعاقبه القانون عليه بشكل مبارش.

أعياد ميالد األطفال

يف أعياد االطفال ،يدعو األطفال عادة بني  ٥حتى  ١٠أطفال من أصدقائهم .ومن مسؤولية االهل تحضري برنامج
االحتفال كااللعاب والفعاليات التي سيقوم بها االطفال ومن هذه الفعاليات مثلاً لعبة الكنز \ البحث عن الكنز
او الرسم والتلوين والرتكيب والخ .ويف أغلب االحيان يتواجد أكل يف حفالت االطفال واالصدقاء املدعوين يحرضون
الهدايا معهم.
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حفالت الزواج

الزواج يف املانيا يعترب من اهم املناسبات العائلية .ويقال ان يوم الزواج هو احد
اجمل االيام يف حياة االنسان او الشخص .منذ حوايل  ١٥٠سنة يتم عقد الزواج من
قبل انسان متوج \ معني من الدولة وهذا ليك يتم الحفاظ عىل حقوق الزوجني.
ولكن قبل هذا كان يتم الزواج فقط عن طريق الكنيسة ،وألن ما زال هناك
اشخاص ال يريدو التخيل عن زواج الكنيسة فيقومون باالحتفال غال ًبا يف يومني
مختلفني حيث يتم عقد الزواج املدين ويف االخر العقد الديني.
غال ًبا يتم االحتفال بالزواج املدين بشكل ُمصغّر ،حيث تأيت فقط العائلة الصغرية اي
املقربني ج ًدا والشاهدين عىل الزواج.
الزواج الكنيس او الديني هو ق ّداس احتفايل .فاملقبلني عىل هذا الزواج يتقدمون امام الله وامام القسيس او
الكاهن والضيوف ويعلنون رباطهم املقدس اي الزواج.
ويتباركون من الرب ويتبادلون الخواتم التي هي داللة عىل الزواج يف املانيا ويف اغلب االحيان يتم وضعه باليد
اليمنى عىل حسب العادات املتعارفة بها هنا عىل عكس دول أخرى.
وبعد الزفاف تقدم الكنيسة غال ًبا مرشوب الشمبانيا واملدعوين يقوموا بتهنئة
الزوجان .وبعد انتهاء طقس الزفاف الكنيس يتم االحتفال غال ًبا يف صالة احتفاالت
او كام يسميها البعض قاعة االحتفاالت او يف مطعم .يكون هنالك اكل لذيذ وج َيد
ويكون يف موسيقى تقليدية ورقص ايضً ا واحيانَا يقوموا املدعوون بتقديم فقرات
مضحكة وخفيفة الظل تعب ًريا عن حبهم وتقديرهم للعرسان.
ألسباب معينة مثل الوضع االقتصادي او عدم وجود مكان يتسع الكثري من
االشخاص ،يدعو العرسان اغلب املدعوين اىل الكنيسة واملرشوب بعد الزفاف
ولكن البعض وليس الكل اىل االحتفال بعد الكنيسة .ففي االحتفال ال يتواجد كل
االشخاص اال ما بني ال  ٥٠وال  ١٥٠شخص من املقربني واالصدقاء والجريان ويحرضون معهم الهدايا ويف االغلب
تكون الهدايا عبارة عن بطاقة تهنئة ونقود داخل هذه البطاقة.

عىل حسب املقاطعات يف املانيا هناك عادات او طقوس مألوفة كمثل اطالق الحامم من قبل العرسان اىل السامء
او تقطيع قطعة من الخشب سويًا .بعض االحيان هنالك اشخاص يقومون بالطرائف كتعبئة البيت بالبالونات.
والشخص املدعو عليه احضار الهدية كام هو متعارف يف املانيا وبعض االحيان يقومون العرسان بأخبار املدعووين
ببطاقة دعوة الزفاف ما هي الهدايا التي يتمنوا ان يتلقوها .والبعض يتمنى ان يتقبل النقود من املهنئني من اجل
املساعدة يف الحياة الجديدة كمثل السكن والسيارة ومن اجل شهر العسل ايضً ا .ألنه من املعرف ان العرسان
يقومون بعد الزواج برحلة ما عىل االقل اسبوع وغال ًبا وقت اطول .وهذه الرحلة تسمى بشهر العسل.
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العُماّ د \ املعمودية

املعمودية تأيت من الكتاب املقدس \ االنجيل ،حيث أ ّن املسيح قد تعمد ايضً ا .العامد هو الرمز لوالدة االنسان
املنفصل عن الله والخاطئ وداللة عىل قيامته مع السيد املسيح (االنجيل ،رسالة بولس الرسول اىل اهل رومية
الرب .ليك تتعرف عن االميان املسيحي
اصحاح  ٦اية  )٨وهو اعالن عن ان الشخص املتعمد انه يريد أن يحيا مع ّ
أكرث فعليك ان تتصفح صفحة ال .Deutschland-Begleiter.de
من العادات والتقاليد ان يتم تعميد االطفال وهم يف س ّن صغري ليك يكونوا يف حامية الله .وهذا يتم بالعادة
حني يصبح الطفل يف عمر الستة شهور .ويتم االحتفال مع العائلة واالصدقاء .خالل القداس االلهي يتم وضع
بعض املاء عىل رأس الطفل ،وهذا يذكر باملعمودية املكتوبة يف الكتاب املقدس .واألشابني يقومون بالقسم انهم
سريافقون هذا الطفل بطريقه يف الحياة والحياة املسيحية بشكل خاص ليك يق ّووا عالقته بالله.
يف كثري من الكنائس االنجيلية او املعمدانية يتم فقط مباركة الطفل وبعدها حني
يصبح االنسان راشد وقادر عىل اتخاذ القرار بالنسبة للمعمودية يتم تعميده .يف
معمودية كهذه يتم تغطيس االنسان الراشد يف حوض من املاء وبعض االحيان
يتم العامد يف البحرية .وبعدها يكون هنالك احتفال عادة ويكون يف هنالك وجبة
طعام ومن املمكن احضار هدية صغرية ايضً ا.
اذا احد االشخاص تعمد وهو صغري فهنالك االمكانية يف الكنائس الربوتستانية
او الكاثوليكية ان يتخذ القرار الحقًا واالعالن عن هذا القرار والعيش يف حياة
مسيحية .ويف الحالتني يتم االحتفال بهذا من قبل العائلة بشكل كبري.
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الكارنفال واحتفاالت التنكر
هيالو ،أالف  ..هذه هي الكلامت او املناداة التي نسمعها يف مناسبات التنكر
والتي تحصل غالبا يف شهر فربايرب\ شباط .يف هذا الوقت يحتفل الناس ويتنكرون
ويلبسون االزياء الغريبة وامللونة ويخرجون اىل الشوارع .يف بعض املدن يتواجد
مبى يسمى باملركبات التي متر يف منتصف املدينة وتكون محملة بالحلويات والناس
الراقصني والخ.

ما هو اصل احتفال التنكر

حتى لو ان هذا االحتفال اىت باالصل من تقاليد الكنيسة اال انه ليس احتفال
مسيحي .حفلة التنكر لها جذورها الخاصة من العادات الوثنية .ان مفاهيم „كرنفال“„ ،فاستناشت“ أو „كرنفال“
ولكن أيضا التقاليد األساسية ،تختلف من منطقة اىل اخرى.

كيف يتم االحتفال بالكرنفال؟

يتم االحتفال بالكرنفال يف روضات األطفال واملدارس .يتنكروا االطفال بازياء مختلفة
كزي االمريات ،القراصنة أو سوبرمان .البطل الشخيص الخاص بك يكون مبثابة املثال
االعىل وتستطيع أن تتنكر مبالبسه .إذا كان هذا االحتفال بالنسبة لألطفال هو مجرد
متويه وتسلية غري مؤذية يف األطفال ،فإنه ولألسف ليس كذلك للبالغني ففي اغلب
االحيان يؤدي اىل اعامل ال اخالقية يف الحانات والحفالت التي تتواجد هناك.
الكثري من االشخاص يعتقدون انه يحق لهم القيام بأعامل معينة التي ال يستطيعون
القيام بها باأليام العادية وامنا يف الكرنفال .كام أن عدم الكشف عن هويته من
خالل التنكر وكميات الكحول املستهلكة تساعدهم عىل فعل ما يريدون فيؤدي هذا يف اغلب االحيان اىل سلوك
غري أخالقي وبسبب هذا السلوك تتعرض الكثري من العالقات والزيجات لالنهيار .ان هذا السلوك يتناقض بوضوح
مع القيم واالخالق املسيحية.

©Gustavo Andrade, 123rf.de

يف بعض املناطق مثل راينالند أو سوابيان-أليامنيك ،هناك ميش يف الشوارع مع
مركبات التي تشارك بالكرنفال .ويسمح للجميع لرؤية هذه املجموعات من
جوانب الطريق .هنا ،أيضا ،ميكن أن يحدث السلوك املفرط الال أخالقي بسبب تأثري
الكحول .لكن يف كثري من األحيان يكون الكرنفال ببساطة احتفال صخب وميلء
بااللوان و تتغطى املدينة بأكملها من الحلويات وخاصة حلويات لألطفال.

كيف عليك أن تترصف خالل الكرنفال؟

التنكر يف الحضانات او رياض االطفال يكون عاد ًة أمر غري مؤذي ولطيف .وميكن
لألنسان أن يسمح ألطفاله باملشاركة دون تردد او االخذ بالحسبان اما يف الحفالت التي تحصل فاننا ننصح من
„دويتشالند بيجاليرت“ ان تكون حذر وال تتجاوز حدودك بحجة املجاملة أو االشرتاك كالباقي ،عىل سبيل املثال
رشب الكحول ،فليس عليك القيام بكثري من الرشب ملجرد أن باقي االشخاص يرشبون بكرثة.
مزيد من املعلوماتwww.derweg.org/feste/kultur/karneval2-2/ :
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األندماج – هو الحجر االسايس والعامل الرئييس
االندماج هو قضية مهمة ومثرية للجدل يف أملانيا حتى بالنسبه لالملان أنفسهم ،لذا يود الرفيق األملاين أن يقدم
لكم بعض النصائح واملـعلومات التي تساعد بأندماج أرسع يف املجتمع االملاين .اذا اردت ان تشعر وكأنك يف بيتك\
بلدك يف املانيا فهذا الشيئ يتعلق بفضولك وحب استطالعك تجاه املجتمع االملاين وشعبه .من املهم ايضً ا ان
تتعرف عىل عاداته وطريقة عيشه والحضارة املوجودة به.
كلمة اندماج هي مصطلح يصعب رشحه وتفسريه بكلامت قليلة .يف االساس
نتحدث هنا عن اشخاص اتوا اىل بالد غريبة وجديدة ليك يعيشو فيها للمدى طويل
وبشكل دائم .ليك يشعر االنسان انّه يتبع لهذا املجتمع الجديد وان يكون جز ًءا
منه نسمي هذا باالندماج .كذلك السكان االصليني املحليني عليهم قبول وتقدير
هذا الجزء الجديد من املجتمع ،أي السكان الجدد الذين قدموا اىل هنا كجزء من
ثقافتهم.
هل االندماج ممكن؟ يعتمد هذا عىل عوامل كثرية وبعض هذه العوامل تعتمد عليك شخصيًا .عليك ان تكون عىل
استعداد لتصبح جز ًءا من هذا البلد بعاداته ولغته االم وتقاليده .وهذا ليس كل يش فأن سكان البلد عليهم ايضً ا
ان يكونوا عىل استعداد الستقبال االشخاص الالجئني كجزء جديد من مجتمعهم وتقبلهم .كال األمرين ليسوا بهذه
السهولة ويجب عىل الطرفني التعاون مع بعضهم البعض.

كيف يتحقق االندماج؟

من املهم ان تحاولوا ان تفهموا وتستوعبوا املانيا اكرث .عندما تأخذوا موضوع
االندماج بج ّدية فانتم ترتكون طابع ايجايب لدى الناس ويق ّدرون ويحرتمون
مجهودكم مبحاولة االندماج .وهنذه نظرية من جهة واحدة فقط .أ ّما الجهة االخرى
فهي العمل او الفعل الحقيقي لالندماج .نحن بالرفيق االملاين ننصحكم :ان تتحدثوا
ّ
مع االملان وان تحاولوا ان تبدأوا باملحادثة .احتامل كبري ان يتواجد اىل جواركم
اصدقاء مسيحيني ملساعدة الالجئني ،او بامكانكم ان تتواصلوا مع االشخاص الذين
أدلوكم عىل صفحة الرفيق االملاين.

©Kathrin Brechbühler, pixelio.de

هي :ان تتعلموا اللغّة االملانية بأرسع وقت ممكن ،حتى العائلة فعىل افرادها جمي ًعا ان
نصيحتنا االهم لكم ّ
يتعلموا اللغّة .جربّوا ان تنضموا اىل فريق ريايض مثل كرة القدم او اي نشاطات أخرى ليك تستطيعوا ان تقابلوا
الناس وتتعرفوا عليهم وتتحدثوا اليهم.
جربّوا ان تبحثوا عن مكان للتدريب\ للتطوع يف رشكة معينة او مبجال عمل معني بجانبكم ،ال تنتظروا حتى
يتم تقديم عمل لكم .وقوموا بالبحث الدائم عن االمكانيات التعرف للمنطقة التي تتواجدوا بها .هذه النصيحة
ينصحها الالجئني نفسهم الذين اتوا ُمس َبقًا اىل املانيا.
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ملا اإلندماج مهم جدً ا؟

اصبح االندماج يف االونة االخرية موضوع مهم ج ًدا وهذا ألن املانيا استقبلت
الكثري من الالجئني الذي عددهم ليس بقليل ومل تأخذهم عىل انهم ضيوف بل
انهم سوف يعيشون هنا بشكل دائم .لذلك مهم ج ًدا وجود حلول وطرق للوضع
االقتصادي واالجتامعي الحايل لالندماج.

الناس يف املانيا يساعدون برسور ،هذا عىل االقل ما تدلّه ثقافة وحضارة الرتحيب.
لكن عندما يتواجد الشعور باالستغالل فيمكن ان تصبح هذه املساعدة صعبة بعض
اليشء .لذا هناك بعض االشخاص يف املانيا ال يريدون وجود الالجئني يف بالدهم.
البعض منهم يخاف ان يكونوا الالجئني غري صادقني تجاههم او ان يأتون من خلفيات اجرامية ،ويريدون استغالل
البالد وعدم االندماج بها.

©Wavebreak Media, 123rf.de

االندماج والجذور املسيحية يف املانيا

اذا كنتم معنيني ج ًدا الن تصبحوا جز ًءا من املجتمع االملاين وعملتم بج ّدية عىل
اإلندماج وكنتم فضوليني تجاه هذا البلد وكيفية عيش الناس فيه فأنتم ستحصلون
برسعة عىل عمل وعىل امكانية العيش مبستوى جيّد ،سوف ترتفعون تتدريجيّا
بتحسني جودة عيشكم هنا .هذا ال يحصل بالتأكيد يف ليلة وضحاها ،بل هنا سوف
يساندكم االشخاص ويدعمونكم ويعملون معكم عىل تحقيق هذا.
هذا األمر يعود اىل الجذور املسيحية يف هذه البالد،يقول الكتاب املقدس يف
(سفر ارميا َ )٢٩,٧واطْلُبُوا َسالَ َم الْ َم ِدي َن ِة الَّ ِتي َسبَيْتُ ُك ْم إِلَيْ َهاَ ،و َصلُّوا ألَ ْجلِ َها إِلىَ ال َّر ِّب،
ألَنَّ ُه ب َِسالَ ِم َها يَكُو ُن لَ ُك ْم َسالَ ٌم .وهذه نصيحة من الكتاب املقدس.
أملانيا معروفة يف جميع أنحاء العامل بجودة منتجاتها واقتصادها القوي والناس املُبِدعـ َـة .أحد األسباب هو أن أملانيا
أخذت من القيم املسيحية مثل الصدق ،واملسؤولية أو املوثوقية .وهذا ميكن أن يكون نعمة ُم ّميَزة بالنسبة لك.

©adam121, 123rf.de

وانتم ايضً ا ممكن ان تكونوا نعمة لهذه البلد ،النكم اثراء لهذا املجتمع بثقافتكم وحضارتكم التي جلبتوها هنا.
رصيت عىل تقاليدك ،نحن ننصحكم ،ان تكتشفوا بانفسكم كيف هو املجتمع االملاين
ولكن اإلندماج ال يتحقق اذا ا ّ
ليك تصبحوا بسهولة جز ًءا منه.
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التعليم والنظام املدريس
التعليم مهم جدا يف أملانيا ألن التعليم الجيد يزيد من فرص الحياة الجيدة .وهذا هو السبب يف أن املدارس يف
أملانيا عادة ما تكون مجانية .وتريد الدولة إعطاء جميع الفتيات واألوالد بداية جيدة للحياة .لذلك ،هناك ما
يسمى بـ „التعليم اإللزامي“ :يجب عىل جميع األطفال اإللتحاق باملدرسة إىل غاية السن .١٦
بالنسبة للبعض ،قد يبدو „التعليم اإللزامي“ سلبيا .ولكن هذا أمر إيجايب ج ّدا ألنه يسمح لكل طفل بإكامل
املدرسة ،بغض النظر عن دخل الوالدين .وينظم النظام املدريس يف أملانيا من قبل والياتها الفدرالية .عىل الرغم من
أن كل والية لها خصوصياتها ،فإن األنظمة املدرسية متشابهة يف أملانيا .ولذلك ميكن رشح أهم األشياء هنا.

روضة األطفال

يذهب العديد من األطفال ابتداء من سن الثالثة إىل روضة األطفال حتى يبلغوا
من العمر ست سنوات .لكن هذا غري إلزامي .انه ألمر جيد اذا كان الطفل يستطيع
البقاء يف بيئته املعتادة مع عائلته لفرتة طويلة .ومع ذلك ،قد تكون روضة األطفال
أيضا مهمة ،عىل سبيل املثال ،للعثور عىل أصدقاء من نفس العمر أو لتعلم اللغة
األملانية.
لذلك ،فإننا ننصحك أن تفكر يف إرسال طفلك إىل روضة األطفال إذا كان نادرا
التحدث يف منزلك باللغة األملانية .عندما يأيت األطفال إىل املدرسة ويتحدثون
األملانية قليال ،فهذا أمر سلبي ألنه ال ميكنهم أن يتابعوا الدروس بشكل صحيح .يف روضة األطفال ،يتعلم األطفال
املهارات األوىل للمدرسة بطريقة مرحة .لألطفال دون سن ثالث سنوات ،هناك دور الحضانة يف العديد من األماكن.

املدارس االبتدائية والثانوية

يف أملانيا ،يلتحق كل األطفال من سن السادسة باملدرسة .يف السنوات األربع األوىل
يذهب األطفال إىل املدرسة االبتدائية .أين يتعلمون ،عىل سبيل املثال ،القراءة
والكتابة والحساب .ويف نهاية املدرسة االبتدائية ،يتم التقرير مع الوالدين املدرسة
التي سيذهب إليها الطفل يف املستقبل .ميكن للطفل ،وفقا الهتاممه وإنجازه،
الذهاب إىل املدارس الثانوية :فهناك مدارس ثانوية متعددة ومختلفة ،غالبا ما يتم
تصنيفها كمدارس متوسطة .يف بعض الواليات الفيدرالية ،هناك أيضا مناذج أخرى
مختلفة للمدارس الثانوية.

©luckybusiness, 123rf.de

تختلف املدارس يف امل ّدة حتى النهاية وإمكانيات التوظيف الالحقة .بعض الطالب يغادرون املدرسة بعد تسع
سنوات بشهادة السنة التاسعة ،أو يدرسون سنة أخرى ،ويحصلون عىل شهادة السنة  .١٠هاتان الشهادتان
مخصصتان للشباب الذين يرغبون يف مامرسة مهنة ال يتعني عليهم دراستها .ومن املرجح أن يطلب أرباب العمل
شهادة السنة .١٠
يف املدرسة الثانوية ،ميكن للطالب الحصول عىل شهادة الثانوية العامة أو ما يسمى بالباكالوريا بعد دراسة  ١٢أو
 ١٣سنة .وهذا يسمح للشباب بالدراسة يف جامعة أو كلية للتعليم العايل .إ ّن نظام التعليم يف أملانيا متنوع جدا.
لكل تلميذ أن يجد املسار التعليمي الصحيح له وفقا الهتاممه وكفاءته.
وهكذا ،ميكن ّ
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الرتبية والسلوك يف املدرسة

يجب عدم الخلط بني التعليم والرتبية .من حيث املبدأ ،يتحمل الوالدان مسؤولية
تربية أبنائهام .فهام يلعبان دورا هاما يف تنمية الطفل ،أ ّما املدرسة فهي توفّر فقط
التعليم.
كل تلميذ يف أملانيا لديه مجموعة أساسية تتكون من محفظة وأقالم وكراريس .يف
املدرسة ،يتلقى األطفال مواد مدرسية إضافية .إذا أعطيت واجبات مدرسية لألطفال
يف املنزل ،فمن املتوقع أن يقوموا بحلها يف البيت واحضارها يف اليوم املوايل إىل
املدرسة .بالنسبة لألطفال األصغر سنا من األحسن لشخص بالغ مساعدتهم يف أداء
الواجبات املنزلية .أ ّما األطفال األكرب س ّنا عادة ما يقومون بذلك لوحدهم.

©gbh007, 123rf.de

املعلمون يف املدارس األملانية ال يرضبون األطفال – وهذا ممنوع متاما .إذا كان الطفل ال يترصف بشكل مناسب،
الصعبة أو املتكررة ،هناك مهام إضافية أو رسالة إىل الوالدين .إذا مل يساعد ذلك،
يتم تحذيره .بالنسبة للترصفات ّ
ميكن طرد الطفل من املدرسة .ثم عىل الوالدين أن يبحثا عن مدرسة جديدة للطفل.

التكوين والتدريب املهني

ميكن ألي شخص لديه ما ال يقل عن شهادة السنة  ٩أو  ١٠التقدم بطلب للحصول عىل تكوين مهني .وهذا
التكوين يكون بشكل عام عبارة عن عمل تطبيقي يف رشكة والدراسة بانتظام يف مدرسة املهنية .إن التكوين املهني
املكتمل يف أملانيا له مكانة جيّدة جدا دوليا ،ألنه تدرس فيه مواد تخصص متعددة.

هناك أيضا إمكانيات فردية عديدة للدراسة يف الكل ّية أو املعهد :عىل سبيل املثال،
ميكنك أن تأخذ دورة مزدوجة يف بعض الكليات واملعاهد .بنفس الطريقة كام يف
حالة التكوين املهني ،ميكنك أن تقوم بعمل تطبيقي يف رشكة والدراسة يف كلية
أو معهد بالتناوب .املهن مثل األطباء واملعلمون ،أو غريها ميكن تعلمها فقط يف
الجامعة .من أجل هذا التعليم يشرتط لغة أملانية ممتازة وشهادة مدرسية ج ّيدة.
التعلم مدى الحياة مهم ج ّدا يف أملانيا .حتى أثناء العمل من املتوقع أن يستمر الفرد
يف دورات تدريبية للتحديث واإلطالع عىل كل جديد .وعالوة عىل ذلك ،ففي كثري من املهن ميكن للفرد أن ينمي
كفاءاته ورتبته وذلك عن طريق الدراسة يف مدرسة مسائية للحصول عىل شهادة الثانوية أو الباكالوريا ،أو أي مؤهل
تعليمي آخر .هناك أيضا جامعات تقدم برامج التعلم عن بعد التي تتيح للفرد فرصا أفضل للحصول عىل وظيفة.
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