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 التسامح واالحترام،دولة تبرز فيها قيم  .الوصول إلى ألمانيا .هذه هي أسس الحياة في الدولة األلمانية. الحرية. احترام القانون. االتحاد 

لذلك، توجد قيم  .ويجب أن تستمر على هذا النحو. ألنها تحترم كرامة كل إنسان دولة جذابة .حتى يتعايش الجميع في حرية وأمان

 في ألمانيا؟ ماذا يعني ذلك بالنسبة للحياة اليومية. ، ويجب االلتزام بها وفي القوانين األلمانية في الدستور األلماني  أساسية وقواعد ثابتة

سواًء  النساء والرجال متساوون في الحقوق   .هذه هي ألمانيا بالتأكيد أو طبيبات أو قاضيات؟ هل تعاملت منذ وصولك مع ُشرطيات

ألمانيا دولة  .أن الجميع يتمتعون بنفس درجة االحترام ونفس درجة التقدير: وهذا يعني .أو على المستوى األَُسري على المستوى المهني

أو  من خالل الدعوة إلى العنف والكراهية طالما أنه ال يخالف القانون ، كل شخص مسموح له بالتعبير عن رأيه بُِحرية. حترم الحريةت

وأن يختار  لكل شخص الحرية في العقيدة . حرية الدين والعقيدة ال تقل أهمية  .هذه هي حرية الرأي .إهانة األشخاص بشكل شخصي

؟ إذا اعتقد انتُِهَكت هذه الحرياتأن ماذا يحدث لو  .بعضها جانب وإلى مًعا وتتعايش كل األديان بشكل متكافئ. الذي يؤمن به الدين

مالحقة  والمحاكم وممثلي االدعاء العام من خالل قوات الشرطة  يحق للدولة فقط: عندئذ   ؟ شخٌص ما أنه قد عاني من أذي أو من ظلم

ممنوع  العنف استخدام أو االقتصاص لنفسك أو لآلخرين .الدولة في فرض سيادة القانون هذا هو حق الجرائم ومحاكمة الجناة

، وليس من اختصاص قضاة الصلح أو رجال الدين الذين يعينون  تحقيق العدالة من اختصاص المحاكم الرسمية فقط .ويعرضك للعقوبة

معرفة أنه باإلمكان الثقة المطلقة في قوات الشرطة وممثلي االدعاء من المهم  . وذلك ألن الدين مستقل عن الدولة في ألمانيا –أنفسهم 

 ألمانيا ما هو مصدر هذه القوانين؟ ! وتنفيذ ذلك أيًضا. ويجب عليهم تطبيق القوانين المعمول بها ، وال يمكن رشوتهم. العام والمحاكم

التي تقوم بوضع  المواطنات والمواطنين يختارون البرلماناتأن : وهذا يعني .ديمقراطية تطبق مبدأ توزيع السلطات دستوريةدولة 

لطات. القوانين . هذه القوانين، وهي مستقلة في ذلك وتقوم المحاكم بتحقيق العدالة بناًء على. بتطبيق هذه القوانين وتقوم الحكومة والسُّ

ية ب احترام كل إنسانيج. أساسها كرامة اإلنسان . دولة واحدة يقوم عليها عمل ثالثة قطاعات مستقلة    حتى نتعايش سويًا في ُحرِّ

 . والعيش بها  على احترام هذه القيم األساسية –بما في ذلك أنت أيًضا   وال يتحقق ذلك إال إذا حرصنا جميًعا . وأمان
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