القانون األساسي

أساس التعايش املشترك بيننا

تحملا

حول هذا الكتيب

احملتوى

الفترة األولى من حياتك في أملانيا ليست سهلة بكل تأكيد؛ حيث ست َ
ُمطر
رأسك بوابل من املعلومات اجلديدة ،وستحدث لك الكثير من األشياء
التي ستكون في البداية غريبة وغير مألوفة بالنسبة لك .ومن خالل هذا
الكتيب ،نود أن نقدم لك يد العون كي تتمكن من تنظيم حياتك في أملانيا
وفهمها بشكل أفضل.

ما هو القانون

وستتعرف في الصفحات التالية عن ماهية القانون األساسي ومدى
األهمية التي ميثلها للناس في أملانيا ،والتي ميثلها اآلن بالنسبة لك
أيضا .وستتعرف ً
ً
أيضا على بعض احلقوق والواجبات .عالوة على
ذلك ستسمع بعض احلكايات من بعض الرجال والنساء الذين هاجر
بعضهم إلى أملانيا وستتعرف من خاللها عن العالقة التي تربطهم
بالقانون األساسي ،وذلك بغرض إعطائك فكرة أولية عن هذا القانون
املهم .والح ًقا  -في دورة االندماج مث ً
ال  -ستتناول محتوياته بشكل
أكثر تفصي ً
ال.
ُيعد النقاش حول القانون األساسي للمواطنني األملان ً
أيضا مه ًما وشي ًقا.
لذلك ال تخجل أن تسأل السكان في املنطقة احمليطة بك إذا لم تكن تفهم
أ ًيا من محتويات القانون األساسي أو إذا أردت إجراء نقاش حول بعض
هذه احملتويات.
نتمنى لك كل السعادة في أثناء مطالعتك لهذه النصوص!
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ما هو القانون األساسي؟

ما هو القانون األساسي؟
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«إن القانون األساسي ُيعد بالنسبة لي بمثابة الشبكة
ً
متماسكا .وتُعتبر حماية األقليات
التي تجعل مجتمعنا
دائما ما
عنص ًرا ُيمثل لي الكثير .حيث أن األغلبيات ً
ً
نطاقا
تحصل على السلطة .ولكن يجب أن يحدد الدستور
محددا لكيفية تعامل هذه األغلبيات مع األقليات .في
ً
ألمانيا ،أعلم أنه :طالما أنني أتحرك في إطار القانون
األساسي ،فيمكنني أن أعيش وف ًقا ألفكاري».
عاما
أوتيً 50 ،

ما هو القانون األساسي؟
كما هو احلال في معظم بلدان العالم ،يوجد في أملانيا ً
أيضا دستور:
القانون األساسي .مت اإلعالن عنه في عام  - 1949أي بعد أربعة
أعوام من انتهاء احلكم النازي  -ويبدأ مبا ُيس ّمى باحلقوق األساسية،
وستتعرف على بعضها في هذا الكتيب.

وتُعتبر هذه احلقوق األساسية في مكانة تفوق كل القوانني .فمن ناحية
ّ
تنظم هذه احلقوق األساسية حقوق املواطنني جتاه الدولة :فال ُيسمح
مث ً
ال للشرطة أن تقتحم أحد املنازل ،ولكنها حتتاج إلى أمر قضائي
ّ
للقيام بذلك .ومن جهة أخرى تنظم هذه احلقوق األساسية الطريقة
التي نتعامل من خاللها مع بعضنا البعض في أملانيا .الرجال والنساء
متساوون؛ فال يجوز اضطهاد أحد بسبب أصله أو دينه أو توجهه
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اجلنسي .وتتولى الدولة حماية احلقوق األساسية لكل شخص في هذا
البلد ،بغض النظر عما إذا كان هذا الشخص يعيش هنا في موطنه على
مدى أجيال أم انتقل لتوه للعيش هنا.
جميعا له .حيث إن القيم
يحيا القانون األساسي من خالل احترامنا
ً
التي يتضمنها القانون األساسي ال ُتثل فقط أساس دولتنا ،بل
متثل ً
معا .وعلى مدى عقود ،يسود في أملانيا
أيضا أساس تعايشنا ً
ُ
السالم واحلرية والرخاء ،وذلك فقط ألن احلقوق والواجبات املب ّينة في
الصفحات التالية راسخة ً
أيضا في قلوب الناس وعقولهم.
املادة

1

كرامة اإلنسان
ال يجوز املساس بها

مزيد من املعلومات
ميكنك طلب أو حتميل القانون األساسي مجانًا من املوقع اإللكتروني للبرملان األملاني
(البوندستاج) على اإلنترنتwww.btg-bestellservice.de :
يتوفر القانون األساسي باللغات اإلجنليزية والفرنسية واإلسبانية والبولندية والتركية
والبرتغالية والعربية.

(((1كرامة اإلنسان ال يجوز املساس بها .وباحترامها وصونها تلتزم جميع
السلطات في الدولة.
(((2بناء على ذلك يؤمن الشعب األملاني بأن لإلنسان حقوقا ال يجوز انتهاكها
وال التخلي عنها ،وتُعد قاعدة أساسية لتعايش البشر في كل مجتمع،
وللسالم والعدالة في العالم.
(((3تلتزم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية باحلقوق األساسية التالية
باعتبارها تشريعات نافذة بشكل مباشر.

 ساسملا زوجي ال ناسنإلا ةمارك
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املادة

1

كرامة اإلنسان ال يجوز املساس بها
ُتثل كرامة اإلنسان أولوية قصوى في القانون األساسي األملاني.
ويكمن سبب ذلك في أنه :لم ميض وقت طويل ج ًدا منذ أن كان
النازيون في أملانيا وفي جميع أنحاء أوروبا يضطهدون الناس
ويعاملونهم بشكل سيء ويعذبونهم ويقتلون املاليني منهم ألسباب كثيرة
من بينها دينهم أو أصلهم أو رأيهم السياسي .حيث سلب النازيون
كرامة هؤالء األشخاص بطرق كثيرة.

«لقد أتيت إلى ألمانيا بعد أن أنهيت دراستي بالمرحلة
دائما بالخوف
الثانوية .وفي موطني السابق ،كنت أشعر ً
من الشرطة على الرغم أنني لم أقترف خط ًئا .أما هنا
ف ُيظهر لي اآلخرون االحترام وكذلك ممثلو المدينة وأنا
أقدر ذلك حق تقدير .هنا ُيتم االعتناء باإلنسان ومعاملته
كما ينبغي أن يكون .وهذا هو أهم شيء في رأيي».
عاما
حامدً 33 ،

لكي نضمن عدم حدوث مثل تلك اجلرائم مرة أخرى في بلدنا ،أصبحت
كرامة اإلنسان هي العنصر الرئيسي الذي قام عليه الدستور األملاني.
وتُعتبر حماية هذا العنصر القيمة العليا للقانون األساسي األملاني.
وتستند كل احلقوق األخرى على كرامة اإلنسان.
إن احلياة الكرمية في أملانيا تعني أن يتمتع كل األشخاص بنفس
احلقوق ونفس احلماية بغض النظر عن اللون أو األصل أو الدين أو
العمر أو اجلنس أو الوضع االجتماعي أو القدرات البدنية والعقلية.
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وتعني احلياة الكرمية ً
أيضا أن يتوفر لدى كل إنسان ما يكفيه من
ً
مريضا،
الطعام ،وأن يكون لديه مأوى ،وأن يجد ما يساعده عندما يكون
وأن يتمكن من الذهاب إلى املدرسة.
تلتزم دولة أملانيا مبراعاة وحماية الكرامة اإلنسانية لكل إنسان يحيا
في أملانيا .ويتضمن هذا االلتزام أنه يجب على الدولة االمتناع عن
القيام بكل ما ينتهك كرامتنا .ويجب على الدولة ً
أيضا أن حتمينا من
أن يقوم أشخاص آخرون بإهانتنا أو اضطهادنا أو إحلاق األذى بنا.

املادة

مزيد من املعلومات
يتكون «التحالف من أجل االنفتاح والتضامن والدميقراطية ودولة القانون -
وضد التعصب والكراهية والعنف»

(Allianz für Weltoffenheit, Solidarität, Demokratie und Rechtsstaat – gegen
)Intoleranz, Menschenfeindlichkeit und Gewalt
من طوائف دينية وجمعيات ونقابات وأصحاب أعمال .وتعمل املبادرة من خالل
النداء «كرامة اإلنسان أمر ال يجوز املساس به» على الوصول إلى دولة أملانيا
املنفتحة على العالم.
وميكنك العثور على هذا النداء بلغات متعددة هنا على املوقع اإللكتروني:
www.allianz-fuer-weltoffenheit.de
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احلرية الشخصية

(((1كل فرد له احلق في بلورة شخصيته بحرية ،طاملا أنه ال ينتهك حقوق
اآلخرين وال يخل بالنظام الدستوري ،وال باآلداب العامة.
(((2كل فرد له احلق في احلياة ،وفي سالمة شخصه .وال يجوز انتهاك حرية
الفرد .وال ُيسمح بالتدخل في هذه احلقوق إال بناء على قانون.

يصخشلا ةيرحلا
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عاما ،هاجرت أسرتي إلى ألمانيا.
«عندما كان عمري ً 13
وفي البداية ،كانت الحرية التي عشنا فيها هنا كبيرة
للغاية بالنسبة لي .ففي الماضي ،كان آخرون يقررون
لي كل شيء ،أما اآلن ،فيتعين علينا أن نقرر الكثير من
األشياء .وهنا يكمن بالفعل معنى الحرية؛ أي أن يكون
كل شخص مسؤو ًال عن نفسه».
عاما
كالودياً 38 ،

املادة

2

احلرية الشخصية
إن احلق األساسي في احلرية الشخصية يرجع ً
أيضا إلى التجارب مع
النازية .حيث يتعني القضاء إلى األبد على العنف واإلرهاب واالعتقال
املنهجي للناس .وفي هذه األيام يجب أن تكون كل عقوبات السجن مبررة
وف ًقا للقانون .حتى في السجن ال يجوز تعذيب أحد أو معاملته بشكل
سيء .أما عقوبة اإلعدام فال وجود لها عندنا.

ُينص ً
أيضا في املادة الثانية من القانون األساسي على بند يدعو كل
إنسان حلرية بلورة لشخصيته .و ُيقصد بذلك أن ُيسمح لكل إنسان أن
ُيس ّير حياته بالطريقة التي يريدها .لكل إنسان احلق في اختيار عمله أو
مصاحله أو شريك حياته بشكل مستقل .ولذلك فإنه يتم ً
أيضا في أملانيا
إحترام العالقات اجلنسية املثلية متا ًما مثل العالقات املغايرة .وحتى
ً
أيضا فيما يتعلق على سبيل املثال باملالبس الطويلة أو السراويل القصيرة
للرجال أو النساء ،فإن لهم احلرية الكاملة في أن يقرروا ما يريدون.
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هناك بالطبع حدود للحرية الشخصية ،فال يجوز ألحد أن ُيع ّرض نفسه
للخطر أو األذى أو اإلصابة ج ّراء سلوكه الشخصي .وإليك مثاالن بسيطان:
ال يجوز ألحد أن يقود سيارته في املدينة بسرعة فائقة ،فقط ألنه يحب
القيام بذلك .بل يجب عليه االلتزام باحلد املقرر للسرعة .وهذا من شأنه أن
يوفر احلماية ملستخدمي الطريق اآلخرين .وال ُيسمح ً
أيضا بالتدخني في أي
مكان ألنه هناك أشخاص آخرون لهم احلق في التمتع بصحتهم.
احلرية مسؤولية .وتتطلب احلرية ً
أيضا من كل فرد في احلياة اليومية
أن ُيظهر االحترام والتسامح أمام كل أمناط احلياة األخرى التي رمبا
ال تتفق مع توجهاته الشخصية.
املادة  ،3فقرة

مزيد من املعلومات
	قامت اجلمعية األملانية للمثليات واملثليني جنس ًيا
( )Lesben- und Schwulenverband in Deutschland, LSVBبتجميع معلومات
بلغات متعددة على صفحتها اإللكترونية التالية على اإلنترنت من أجل مقدمي
طلبات اللجوءwww.queer-refugees.de :
	«الحب يستحق االحترام» هو كتيب معلومات عن موضوع املثلية اجلنسية
يصدره مركز املهاجرين واملثليات جنس ًيا واملثليني جنس ًيا
Zentrum
(für Migranten, Lesben und Schwule, MILES
) .وميكن حتميله
بلغات متعددة من خالل هذا الرابطberlin.lsvd.de/projekte/miles :

1

املساواة أمام القانون

(((1كل البشر متساوون أمام القانون.
(((2الرجال والنساء متساوون في احلقوق .وتَدعم الدولة التنفيذ الفعلي
للمساواة بني النساء والرجال ،وتعمل على إزالة أي قصور قائم في هذا
املجال.
(((3ال يجوز أن ُي َيز أحد أو أن ُيضار أحد بسبب جنسه ،أو نسبه ،أو عرقه،
أو لغته ،أو وطنه ومنشئه ،أو عقيدته ،أو رؤيته الدينية أو السياسية .وال
يجوز أن يضار أحد بسبب كونه معاقا.

وناقلا مامأ ةاواسملا
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«لقد هربت إلى ألمانيا قبل سنوات عديدة .وكانت أحد
أسباب الهروب أن بعض األفراد في وطني يمكن السماح
لهم بكل شيء  -فقط ألنهم ينتمون إلى عائلة معينة أو
جماعة سياسية معينة .أما هنا في ألمانيا ،فال يمكن ألي
شخص تقديمي إلى المحاكمة أو أن ُيص ّنف حياته بأنها
أكثر أهمية من حياتي».
عاما
حمادوً 41 ،

املادة  ،3فقرة

1

املساواة أمام القانون
ُينص في القانون األساسي األملاني على أن« :كل البشر متساوون أمام
القانون ».وهذا يعني أن قيمة كلمة الفقير أمام احملكمة تساوي قيمة
كلمة الغني ،وكذلك كلمة املرأة تساوي كلمة الرجل .ففي أملانيا ،يرفع
العاطلون مث ً
ال دعاوى قضائية ويأخذون حقهم ،وتُصدر احملكمة ً
أيضا
أحكا ًما على املديرين حال خرقهم للقانون ومن ثم ينتهي بهم احلال خلف
قضبان السجن .هذه احملاكم مستقلة وال يجوز لها أن تتأثر بالسياسة.

وتَص ُدر األحكام وف ًقا للقانون الذي يسري على اجلميع .وهذا ُيعد ركنًا
أساس ًيا من أركان الدميقراطية لدينا.
وتسري القاعدة «املساواة أمام القانون» على كل مجاالت احلياة.
وهذا يعني أنه ال ُيسمح مث ً
ال بوجود متييز أو اضطهاد بني األطفال
الشرعيني وغير الشرعيني ،أو أن املثليني جنس ًيا ال يحق لهم
احلصول على ميراثهم القانوني إال عندما يعيشون في عالقة يتم
تسجيلها في مصلحة األحوال املدنية.
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إن املساواة أمام القانون تعني ً
أيضا أن طالبي اللجوء ميكنهم االحتكام
إلى احلقوق األساسية .ولديهم احلق ً
أيضا في تقدمي طعون على قرارات
احلكومة األملانية.
وبذلك فإن كل إنسان ميكنه فع ً
ال أن يرفع دعوى قضائية للحصول
على حقوقه ،وميكن للفقراء احلصول على معونات قانونية من أجل
دفع نفقات الدعوى أو احملامي .ولكن يتم ذلك فقط إذا كانت شكواك
أمامها فرصة للنجاح.

املادة  ،3فقرة

2

املساواة بني الرجال
والنساء

(((1كل البشر متساوون أمام القانون.
(((2الرجال والنساء متساوون في احلقوق .وتَدعم الدولة التنفيذ الفعلي
للمساواة بني النساء والرجال ،وتعمل على إزالة أي قصور قائم في هذا
املجال.
(((3ال يجوز أن ُي َيز أحد أو أن ُيضار أحد بسبب جنسه ،أو نسبه ،أو عرقه،
أو لغته ،أو وطنه ومنشئه ،أو عقيدته ،أو رؤيته الدينية أو السياسية .وال
يجوز أن يضار أحد بسبب كونه معاقا.

سنلاو لاجرلا نيب ةاواسملا
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املادة  ،3فقرة

2

املساواة بني الرجال والنساء
تبي املستشارة األملانية الدكتورة أجنيال ميركل :أنه ميكن للنساء في
ّ
أملانيا مثلهن مثل الرجال أن يصلن إلى املناصب العليا ،ويقررن ً
أيضا
أي الوظائف يريدن أن يعملن بها سواء كممرضات أم مهندسات أم
جنديات .ويحددن بأنفسهن ً
أيضا أي املالبس يرتدينها ويخترن شريك

احلياة بإرادتهن ويقررن عما إذا كن يردن أطفا ًال أم ال .وعلى اجلانب
اآلخر ،يشارك الكثير من الرجال في األعمال املنزلية وتربية األطفال.
وهذا ما يندرج حتت مفهوم املساواة بني الرجال والنساء.
إن حقيقة أن يحصل النساء هذه األيام على نفس الفرص املتاحة للرجال
جعلت املجتمع األملاني يعمل بجدية .فحتى السبعينيات من القرن املاضي

«لقد تربيت على أن تدبير شؤون المنزل هو من واجبات
المرأة .ولكني أشارك زوجتي في عمل المنزل ،وأقوم
ً
أيضا بغسل األطباق والتلميع وكي المالبس والتس ّوق.
أنا أشعر بالضيق عندما تعود زوجتي إلى المنزل وهي
طعاما .وبالنسبة لي ،فإن
متعبة وال أكون قد أعددت
ً
األمر أصبح طبيع ًيا أن أساعد في أعمال المنزل».
عاما
كيليً 67 ،
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كانت توجد هنا الكثير من القيود :فعلى سبيل املثال ،لم ُيكن ُيسمح
للنساء أن يعملن من دون موافقة أزواجهن وال ُيسمح لهن بالتص ّرف في
أموالهن مبفردهن .ومت خرق هذه القيود من خالل «احلركة النسائية»
والتي أفضت إلى تغيير طريقة تفكير املجتمع األملاني :لم يعد يقتصر
دور النساء على العمل كربات منزل وأمهات.
وتوجد ً
تتحسن.
أيضا هذه األيام بعض األشياء التي يجب أن
ّ
ولكن الدولة تعمل على أن تتوفر نفس الفرص للنساء والرجال في
مختلف نواحي احلياة ،سواء في احلياة الشخصية أم في العمل أم
داخل األسرة.
املادة  ،3فقرة

مزيد من املعلومات
	ميكن العثور على بعض املنشورات املتعلقة مبوضوع املساواة بني الرجال والنساء
على املوقع اإللكتروني للوزارة االحتادية لشؤون األسرة وكبار السن والنساء
والشباب (:)Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
www.bmfsfj.de

	ويقدم الخط الساخن «العنف ضد المرأة» المشورة للنساء الالتي يتعرضن
للعنف .ويمكن إضافة مترجمين فورين بـ  15لغة للمكالمة إذا اقتضت الحاجة:
( +49 )0(800 011 60 16يوم ًيا وعلى مدار الساعة)

3

حظر التمييز

(((1كل البشر متساوون أمام القانون.
(((2الرجال والنساء متساوون في احلقوق .وتَدعم الدولة التنفيذ الفعلي
للمساواة بني النساء والرجال ،وتعمل على إزالة أي قصور قائم في هذا
املجال.
(((3ال يجوز أن ُي َيز أحد أو أن ُيضار أحد بسبب جنسه ،أو نسبه ،أو عرقه،
أو لغته ،أو وطنه ومنشئه ،أو عقيدته ،أو رؤيته الدينية أو السياسية .وال
يجوز أن يضار أحد بسبب كونه معاقا.

زييمتلا رظح

26

«أنا مسؤول عن شؤون الموظفين .عندما نعلن عن
وظائف ،نؤكد أننا نرحب بالطلبات المق ّدمة من أشخاص
من أصول مهاجرة .إن فريقنا متنوع :حيث ينطوي على
جنسيات مختلفة ،وبه النساء والرجال وكذلك الشباب
وكبار السن .وعندما تتقدم سيدة ُمحجبة على سبيل
المثال ،فإن حجابها هذا ال ُيمثل عائ ًقا لتوظيفها في حال
كانت مؤهالتها المهنية متوافقة مع الوظيفة .فإن ما
يعنينا في النهاية هو اإلنسان».
عاما
فيليسً 46 ،

املادة  ،3فقرة

3

حظر التمييز
يحظر في أملانيا التمييز بني البشر .وال يجوز معاملة أحد بشكل
سيء ألنه ُولد في اخلارج مث ً
ال أو ألنها امرأة ذات بشرة سمراء
أو رجل ذو بشرة سمراء .سواء كان الشخص يبحث عن وظيفة أم
يبحث عن شقة أم عند دخول أحد احملال :يجب أن يبقى اإلنسان

في محور اإلهتمام دون النظر إلى جنسه أو أصله أو دينه أو ميوله
اجلنسية أو توجهاته السياسية أو إعاقته.
ومع ذلك توجد لألسف في مجتمعنا بعض صور التمييز .ولكن من
حقنا أن نطلب املساواة في املعاملةَ :منْ يشعر بالتمييز ،ميكنه مث ً
ال
طلب املشورة لدى مكتب مكافحة التمييز التابع للحكومة.
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يجب على الدولة حماية األقليات من التمييز .ولكن يتحتم علينا
جميعا احترام إخواننا من بني البشر .وهذا املفهوم هو أساس
ً
التعايش املشترك بيننا .ولذلك ،ميكن في أملانيا أن تتولى امرأة
منصب املستشارة االحتادية أو أن يتولى سياسي من أصل تركي
منصب رئيس حزب.

مزيد من املعلومات
	إذا احتجت إلى مساعدة فيما يخص موضوع التمييز ،ميكنك التوجه إلى مكتب
مكافحة التمييز التابع للحكومة

(:)Antidiskriminierungsstelle des Bundes, ADS

	هاتف االستشارات:

املادة

4

حرية العقيدة

+49 )0(30 1865-1855

(من االثنني إلى اجلمعة ،من الساعة  9حتى  12ظه ًرا ومن  1ظه ًرا حتى  3عص ًرا)
	هاتف اخلدمة لالستفسارات العامة:
+49 )0(30 1855-1855

(من االثنني إلى اجلمعة ،من الساعة  9حتى  12ظه ًرا ومن  1ظه ًرا حتى  3عص ًرا)
	البريد اإللكتروني:

beratung@ads.bund.de

	وميكنك العثور على مراكز تقدمي املشورة عبر املوقع اإللكتروني ملكتب مكافحة التمييز:
www.antidiskriminierungsstelle.de

(((1ال يجوز انتهاك حرية العقيدة ،وال حرية الضمير ،وال حرية اعتناق أي دين
أو فلسفة حياتية.
(((2تُكفل املمارسة اآلمنة للشعائر الدينية.
(((3ال يجوز إجبار أحد ضد ضميره على تأدية اخلدمة العسكرية املقترنة
باستخدام السالح .وتُنظم التفاصيل بقانون احتادي.

ةديقعلا ةيرح
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«في البداية ،عندما أتيت إلى ألمانيا ،اعتقدت أن :الناس
ليسوا متدينين على اإلطالق .ولكن بمرور الوقت ،فهمت
خاصا .وتعرفت للمرة األولى
أن الدين هنا ُيعتبر أم ًرا
ً
على عائالت يدين أفرادها بديانات مختلفة أو ليس لبعض
هذه األفراد أي ديانات .أما عندنا ،فيدين كل أفراد
دائما .هذا اإلنفتاح أبهرني».
العائلة بنفس الديانة ً
عاما
إيفوناً 38 ،

املادة

4

حرية العقيدة
أملانية دولة علمانية .وهذا يعني أن الدولة منفصلة عن الكنيسة .وال
تنتمي الدولة إلى دين بعينه وال تفرض على مواطنيها ً
أيضا أي ديانة.
وفي املقابل :يجب على املواطن وف ًقا للقانون األساسي أن يحرص على
ترك كل مواطن في أملانيا ميارس شعائر دينه الذي اختاره مبحض
إرادته دون إزعاج.
وينتمي ما يقرب من  60في املائة من األملان إلى أكبر كنيستني
مسيحيتني ،وتقتسم الكنيستان الكاثوليكية واإلجنيلية هذه النسبة

تقري ًبا .وبذلك فإن الديانة املسيحية هي األكثر انتشا ًرا في أملانيا مقارنة
بالديانات األخرى .وتنتمي العديد من املؤسسات االجتماعية ،مثل
املستشفيات أو دور احلضانة ،إلى منظمات ذات طابع مسيحي .ومعظم
األعياد األملانية ً
أيضا لها أصل مسيحي .ومن هذه األعياد ،عيد الفصح
وعيد امليالد.
إن حرية العقيدة في أملانيا تشمل ً
أيضا إمكانية تغيير اإلنسان دينه
بحرية تامة ،أو أال ينتمي اإلنسان ألي ديانة .إن ثلث األملان ال ينتمون
إلى أي كنيسة؛ حيث ال ُيش ّكل الدين أي دور رئيسي للكثير من الناس
في حياتهم اليومية.
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TV

ومبا أن أملانيا تُعتبر بل ًدا مستقط ًبا للمهاجرين ،فتوجد هنا مجموعة متنوعة
من مختلف الديانات .ويعرف معظم األملان هذه األيام بعض االحتفاالت
واألعياد مثل عيد األنوار وعيد األضحى .وتوجد املعابد اليهودية واملساجد
ويثل املسلمون نسبة خمسة باملائة من
في العديد من أماكن املدينةُ .
مجموع السكان ،و ُيش ّكلون بذلك ثاني أكبر مجموعة بعد املسيحيني.
ويعيش اليهود والبوذيون والهندوس ً
أيضا بأعداد كبيرة في أملانيا.
وبغض النظر عن ديانة كل شخص ،فيمكنه ممارسة شعائر دينه بحرية.
الشرط الوحيد :أن تتناسب تلك الطقوس والعادات مع القوانني األملانية.

املادة

مزيد من املعلومات
صفحات على اإلنترنت لبعض اجلمعيات الدينية في أملانيا:
	الكنيسة اإلجنيلية في أملانيا:
	الكنيسة الكاثوليكية في أملانيا:
	مؤمتر األساقفة األرثوذكسي في أملانياwww.obkd.de :
املجلس املركزي لليهود في أملانياwww.zentralratdjuden.de :
املجلس التنسيقي للمسلمنيwww.koordinationsrat.eu :
	اجلمعية اإلسالمية جلاليات الشيعة بأملانيا (جمعية ُمسجلة):

5

حرية الرأي واإلعالم

www.ekd.de

www.katholisch.de

www.igs-deutschland.org

	اجلماعة األحمدية اإلسالمية بأملانيا:
اجلمعية العلوية بأملانيا ،جمعية ُمسجلة

www.ahmadiyya.de
(www.alevi.com/de :)AABF

(((1يحق لكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول والكتابة والصورة ،كما
أن له احلق في احلصول على املعلومات بدون عائق من املصادر املتاحة
للعامة .وتُكفل حرية الصحافة ،وحرية التغطية اإلعالمية عبر الوسائل
املسموعة واملرئية .وال يجوز فرض رقابة على ذلك.
(((2تخضع أي تقييدات لهذه احلقوق ألحكام القوانني العامة ،وأحكام القوانني
اخلاصة بحماية األحداث ،وللتشريعات اخلاصة بحق الشرف الشخصي.

لعإلاو يأرلا ةيرح

34

املادة

5

حرية الرأي واإلعالم
لكل إنسان في أملانيا احلق في التعبير عن رأيه بحرية .وهذا يعني
أن كل إنسان بإمكانه أن يقول ما يدور في رأسه وينتقد األشياء
التي ال تعجبه .ولذلك ،فإننا كثي ًرا ما نرى التج ّمعات واملظاهرات
واملسيرات السلمية للفئات االجتماعية والسياسية املختلفة في
األماكن العامة.

تسود كذلك حرية اإلعالم في أملانيا .وميكن للناس استخدام أكثر من
 350جريدة وحوالي  1500صحيفة والعديد من برامج الراديو والتلفزيون
وكذلك شبكة اإلنترنت للحصول على املعلومات .وال يجوز للسياسيني أن
يقرروا ماذا ُينشر وماذا ال ُينشر؛ حيث ُينص في الدستور على أنه "ال
يجوز إخضاع الصحافة للرقابة" .وفي ظل الدميقراطية التي نعيشها،
فإن الفنانني ً
أيضا لهم احلق األساسي في أن ُيعبروا عن أنفسهم بحرية.
وتندرج السخرية ً
أيضا ضمن أساليب التعبير عن الرأي.

والدي مؤخ ًرا عن سبب هجرتهما إلى ألمانيا.
«لقد سألت
ّ
فأجاباني أنهما أرادا ببساطة أن يتمتعا بحرية القراءة
وهذا هو الشي الذي طالما سعيا إليه .في الماضي ،كانا
يفتحان الصحيفة ويقرأن األكاذيب .لم يقل أحد حقيقة
ما يحدث في البلد .أنا سعيدة أن الوضع هنا مختلف».
عاما
كيكيً 38 ،
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وعلى الرغم من ذلك ،فال ُيسمح لإلنسان ً
أيضا في أملانيا أن يقول أو
ينشر كل شيء .فعلى سبيل املثالَ ،منْ يع ّبر عن رأيه أو ينشره و ُيهني
أشخاصا آخرين بشكل مباشر ،أو َمنْ يدعو للعنف أو
بهذا الرأي
ً
الكراهية ،ستتم معاقبته .و ُيعد ً
أيضا إنكار اإلبادة اجلماعية لليهود في
أثناء فترة حكم النازيني جرمية ُيعاقب عليها القانون .إن بعض الكتب أو
األفالم التي حتتوي على قدر كبير من العنف ال يجوز بيعها إال للبالغني،
وذلك حلماية الشباب من آثارها.
إن حرية الرأي واإلعالم ُيعتبران مهمني ج ًدا لنظامنا الدميقراطي:
فقط عندما نتبادل اآلراء بحرية ونحصل على املعلومات بحرية ،نكون
قادرين على املشاركة في العملية السياسية .وعلى سبيل املثال،
عندما ننخرط في السياسة أو نخرج إلدالء بأصواتنا في االنتخابات.

مزيد من املعلومات
	ميكنك احلصول على األخبار بـ  30لغة مختلفة على املوقع اإللكتروني لدويتشه فيله:
www.dw.com

	قامت املؤسسة العامة للبث اإلذاعي القانوني جلمهورية أملانيا االحتادية
(Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen
)Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland, ARD
بتجميع عروضها لشؤون الالجئني ،مبا فيها األخبار ،في موقع إلكتروني واحد:
refugees.ard.de

املادة

6

الزواج واألسرة

(((1يحظى الزواج وشؤون األسرة بحماية خاصة من ِق َبل الدولة.

(((2رعاية األطفال وتربيتهم هما احلق الطبيعي لألبوين ،وأول الواجبات امللقاة
على عاتقهما] ... [ .

(( ] ... [(3ال يجوز فصل األطفال عن ُأسرهم رغم ًا عن أولياء أمورهم إال بناء
على قانون.
(((4كل أم لها احلق في أن يقدم املجتمع لها احلماية والرعاية.

(((5يجب أن تتوفر لألطفال املولودين خارج إطار الزوجية [  ] ...نفس
الظروف التي تتهيأ لغيرهم من األطفال املولودين في إطار الزوجية
للتطور بدني ًا ونفسي ًا ،والتمتع مبكانتهم في املجتمع.

رسألاو جاوزلا
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«إن انخراط اآلباء في روضة األطفال وفي المدرسة
يعتبر أم ًرا في غاية األهمية .لقد كنت في مجلس اآلباء
في روضة األطفال التي يذهب لها أطفالي .وعندما ذهب
أطفالي إلى المدرسة كنت غال ًبا ما أرافق تالميذ الفصل
في جوالتهم السياحية أو أساعدهم في صناعة األعمال
اليدوية الفنية .وكان المدرسون ممتنين جدًا لذلك .فمن
خالل ذلك ،تعرفت على المدرسة بشكل أفضل ،وعقدت
اتصاالت مع أولياء األمور ،ومرحت معهم ً
أيضا».
عاما
تسارداشتً 55 ،

املادة

6

الزواج واألسرة
األب واألم وطفالن  -هكذا بدت ا ُألسرة الكالسيكية في أملانيا على مدى
زمن طويل .ولكن هذه األيام ،لم ُيعد ذلك السبيل الوحيد للعيش م ًعا؛
فهناك عالقات بني غير املتزوجني واملثليني جنس ًيا مع أو بدون أطفال،
وهناك سيدات ورجال يعولون أطفالهم مبفردهم ،وهناك ً
أيضا ما ُيس ّمى
ب ُأسر الربائب .وفي هذه ا ُألسر ،يجلب أحد الوالدين طف ً
ال من زيجته
السابقة إلى األسرة اجلديدة.

وتُعتبر الزيجات بني األزواج والزوجات املنحدرين من ثقافات مختلفة
أو ممن ينتمون إلى ديانات مختلفة أم ًرا مألو ًفا في أملانيا .ومن األمور
الطبيعية ً
أيضا أن يعيش اإلنسان مبفرده .وتتكون األسرة في املتوسط
من شخصني .أما العائالت الكبيرة ،فهي نادرة الوجود.
ُيعتبر الوالدان مسؤولني عن أطفالهما؛ حيث أنهما مسؤوالن عن تربية
أطفالهما ورعايتهم الرعاية الالزمة ،وإرسالهم إلى املدرسة واحملافظة على
صحتهم .إن العنف اجلسدي ضد األطفال  -كما هو احلال مع العنف
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ضد الزوجات أو األزواج ُ -يعد محظو ًرا مبوجب القانون .وال تتدخل
الدولة عادة في شؤون تربية األطفال إال إذا كان هناك ما يهدد سالمتهم.
ّ
التدخل في هذا الشأن.
حيث يتولى مكتب رعاية األطفال والقاصرين
يوجد في أملانيا العديد من خدمات إسداء املشورة ل ُ
ألسر التي تواجه
حتديات أو مشكالت .وميكنك االستفادة من هذه اخلدمات ً
أيضا عبر
الهاتف ودون اإلفصاح عن هويتك .حيث تهدف هذه اخلدمات إلى
تقدمي الدعم ل ُ
ألسر املتضررة والتحسني من أوضاعهم.
مزيد من املعلومات
	الهاتف املخصص للوالدين التابع للجمعية األملانية حلماية الطفل
(:)Deutscher Kinderschutzbund
( +49 )0(800 550-1110يوما االثنني واجلمعة ،من الساعة  9حتى  11ظه ًرا ،ويوما
الثالثاء واخلميس من الساعة  5مسا ًء حتى  7مسا ًء ،بدون تكلفة)
	الرعاية النفسية عبر الهاتف في جميع أنحاء أملانيا:
 +49 )0(800 111-1110أو ( +49 )0(800 222-1110على مدار الساعة ،وبدون تكلفة)
	اخلط الهاتفي الساخن للمساعدة (:)Nummer gegen Kummer
لألطفال والشباب +49 )0(800 333-1110
+49 )0(800 550-1110
		
للوالدين
	وميكن العثور على مكاتب االستشارات لألطفال والشباب والوالدين القريبة من
منطقتك من خالل املوقع اإللكترونيwww.bke.de :

الواجبات في أملانيا

يناملأ يف تابجاولا
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الواجبات في أملانيا
الناس في أملانيا لديهم حقوق ،ولكن عليهم ً
أيضا واجبات .وتشمل هذه
الواجبات أشياء عملية للغاية ،كواجب حيازة بطاقة هويتك مث ً
ال :يتعني
على الناس التي تعيش في أملانيا إثبات شخصيتهم من خالل جوار سفر
سار -عند طلب الشرطة على سبيل املثال  -أو أي وثيقة رسمية أخرى.
ٍ

ويحتاج ً
أيضا طالب اللجوء وثيقة حكومية حتمل أهم بياناته الشخصية.
حيث ميكن أن تكون هذه الوثيقة مث ً
ال هي تصريح اإلقامة املؤقت في
حال إذا كان قد تقدم بطلب اللجوء.
عالوة على ذلك ،هناك الواجب العام للتعليم اإللزامي .حيث يجب على
الوالدين إرسال أطفالهما إلى املدرسة .وفي أملانيا جرت العادة أن

«في البداية ،يجد المرء في ألمانيا نفسه مثق ً
ال بالقواعد
الكثيرة جدًا .ثم يفهم بعد ذلك أن لكل شيء سببه .ومن
المهم جدًا أن تعرف ذلك .ومثال بسيط :يتعين على كل
شخص تهوية شقته وإال سينشأ بها العفن .وبالنسبة
ومنْ يلتزم
لي فأنا أجد القوانين في ألمانيا معقولة جدًاَ .
بها ،يجعل حياته أسهل».
عاما
أليسياً 34 ،
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يذهب األطفال إلى املدرسة بداية من سن  6سنوات .و ُيعتبر االلتزام
العام بدفع الضرائب من الواجبات األخرى ً
أيضا .وهذا يعني أنه يجب
دفع الضرائب والتأمينات االجتماعية من الراتب الشهري مث ً
ال .وعن
طريق هذا املبلغ ،يتم تنفيذ املهام العامة ذات األهمية :كبناء املدارس
وإصالح الشوارع واالعتناء باحلدائق وغير ذلك الكثير مما يرفع قيمة
احلياة في أملانيا.
يجب على كل الناس في أملانيا االمتثال للقوانني والواجبات السارية.
ومعظم الناس يقوم بذلك عن طيب خاطر ألنهم يريدون أن يظل
التعايش في هذا املجتمع جي ًدا بصورة دائمة.

الوصول
إلى أملانيا
100%

13:37

تطبيق Ankommen

ُيهد التطبيق الطريق في األسابيع
األولى لك في أملانيا
ميكنك العثور على املزيد من املعلومات
عن احلياة في أملانيا وكذلك إجراءات
اللجوء وعن موضوعات العمل
Ankommen
والتدريب في التطبيق «
»
.
عالوة على ذلك ،ميكنك بدء تعلم اللغة
األملانية مع هذا التطبيق.

لتنزيل التطبيق مجا ًن ا:

www.ankommenapp.de

معلومات قانونية
 أساس التعايش املشترك- القانون األساسي
الناشر

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Referat Steuerung der Projektarbeit, Integration durch Sport,
Informationsmanagement
Frankenstraße 210, 90461 Nürnberg

المصدر

Publikationsstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge
www.bamf.de/publikationen

الطباعة

Silber Druck oHG, Niestetal

تصميم

KonzeptQuartier® GmbH, Schwabacher Str. 261, 90763 Fürth

الصور ودليل الصور

KonzeptQuartier® GmbH, Schwabacher Str. 261, 90763 Fürth

ARABISCH

تحرير

Lena Guntenhöner; OOMMEN OH! HOPPE – Büro für Kommunikation;
Miltiadis Oulios; Referat Steuerung der Projektarbeit, Integration durch
Sport, Informationsmanagement

