Deutschland-Begleiter

> االعياد واالجازات الرسمية

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
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.
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 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.
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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