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> الدولة واملجتمع

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.
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.
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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.
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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