
 

 التنوع فً جمهورٌة ألمانٌا الدٌمقراطٌة

 
  العٌش معاالتنوع فً    
 

 بعد العصر النازي

 الحرب العالمٌة الثانٌةالفائزون فً قرر

 فً ألمانٌا. كٌفٌة التعاٌش

 البلدانكانت تلك 

 .وبرٌطانٌا العظمى وفرنسا واالتحاد السوفٌتً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

 

 9191أكتوبر  7جمهورٌة ألمانٌا الدٌمقراطٌة فً  ءفً شرق البالد تم إنشا

 كانت جمهورٌة ألمانٌا الدٌمقراطٌة وجمهورٌة ألمانٌا االتحادٌة دولتٌن متجاورتٌن.

 جدا تٌنمختلف تٌنكانت الدول

 الرغم من أنهما كالهما ألمانً.على 

 

 نظمت ألمانٌا الشرقٌة الحٌاة بشكل مختلف.

 .دكتاتورٌةلقد كانت 

 (SEDاأللمانً ) الوحدة االشتراكً حزب ،كان طرف واحد

 ٌتخذ جمٌع القرارات.

 

(1949 – 1990) 
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 (SEDزب الوحدة االشتراكً األلمانً )ح منع

 متنوعالتفكٌرال •

 حرٌة االختٌار• 

 الحرسفر ال• 

 

 الناس ٌضطهد SEDحزب 

 الذٌن لم ٌلتزموا بهذه المحظورات.و 

 سجنوا و عوقبواهؤالء الناس 

 

 فً السنوات األولى ، غادر كثٌر من الناس جمهورٌة ألمانٌا الدٌمقراطٌة.

 لذلك كان هناك نقص فً العمال.

 للعٌش معا كان من المهم

 العمل فً البالد.ٌستمر أن

 من دول أخرى. عمالالعلى  الحكومةحصلت 

 جمهورٌة ألمانٌا الدٌمقراطٌة.عن  لكن كان ال بد من فصلهم

 المٌز العنصريمن  العمال االجانبلقد عانوا

 .االلمان من طرف المواطنٌن العنفوحتى 
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  نص قانون ألمانٌا الشرقٌة على وجود حرٌة دٌنٌة.

 لم تكن مرغوبة حًقا. األدٌانلكن 

 ألمانٌا الشرقٌة صداقات فً جمهورٌة ألمانٌا الدٌمقراطٌة.كان لكنائس 

 كان هناك أًٌضا تعاٌش دٌمقراطً فً كنائس ألمانٌا الدٌمقراطٌة.

 هناك فً نهاٌة السبعٌنٌات. التقى الناس

 من أجل السالم. وصلّوا التً ٌعٌشون بها مًعا. تغٌٌر الطرٌقةلقد أرادوا 

 كل ٌوم اثنٌن. فً الشارع 9191عدة آالف من الناس فً سبتمبر  تظاهر

 .مظاهرة ٌوم اإلثنٌناللقب  لهذا هً 

 فً التعاٌش معا. طالبوا بالحرٌة والتنوع

أمام  الحدود، اضطرت جمهورٌة ألمانٌا الدٌمقراطٌة أن تفتح  9191نوفمبر  1فً 

 جمهورٌة ألمانٌا االتحادٌة.

 .السلمٌة بالثورةسمٌت هذه األحداث 

 

 األسرة ومسؤولٌات المرأة والرجل      

 .متساوون فً الحقوقنص قانون ألمانٌا الدٌمقراطٌة على أن النساء والرجال 

 بشكل واضح. منقسمةلكن مهام األزواج كانت فً الغالب 

 إلى العمل. ذهبت المرأة

 .باألسرة والتسوق واألطفالإلى ذلك ، اعتنت  باإلضافة

 .فقطذهب للعمل  الرجل
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  .الرجال ٌمارس من طرف اٌضاكان  مالحك

 فً جمهورٌة ألمانٌا الدٌمقراطٌة قالوا "نفس المال لنفس العمل".

 من الرجال. أقل بكثٌرأموااًل  النساء ٌكسبنولكن حتى النهاٌة ، كانت 

 .أماكن أقل أهمٌةوعملوا فً 

  

 حب الحٌاة      

 من العهد النازي. 571لفقرة ألمانٌا الدٌمقراطٌة ااعتمدت جمهورٌة 

 كذلك. معاقبتهمتمت  بٌن الرجال الحب والجنس

 كانت محاولةفً الخمسٌنٌات من القرن الماضً 

 من القانون. 971الفقرة  حذف

 لكن هذا لم ٌنجح.

 .919عنها بالفقرة  استعٌض 9199فً عام 

 كان القانون أفضل قلٌالً اآلن.

 ٌعاقبون. البالغونالمثلٌون  لم ٌعد

 .تهممن الممكن معاقب ٌزالال فالمثلٌٌن  المراهقٌناما 

 

 كثٌر من الناس فً ألمانٌا الشرقٌة ال ٌرٌدون ذلك

 العٌش مع مثلًٌ الجنس من البشر.

 حتى أنهم قاموا بتسمٌة األشخاص المثلٌٌن جنسٌاً 
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  خطر من الغرب او مرض.

 جمهورٌة ألمانٌا الدٌمقراطٌةكان الحب المثلً فً 

 .بحرٌة ال ٌمارس

 

 الفن وأسلوب الحٌاة        

 القرار ألمانٌا الدٌمقراطٌةاتخذت حكومة جمهورٌة 

 عن فن وأسلوب الحٌاة.

 منفصلة هناك. سلطةكان لهذا 

 الكلمة الصعبة بالنسبة لها هً "وزارة الثقافة".

 كان على الفنانٌن لبعضهم البعض

 صارمة. بقواعدااللتزام 

 

 ٌجب على الفنانٌن

 احترام جمهورٌة ألمانٌا الدٌمقراطٌة قبل كل شًء.

 9119ساعدت ألمانٌا الشرقٌة فً تنظٌم هذا فً عام 

 ".واعد لألخالق االشتراكٌةق 91"

 

 الفنانٌن الذٌن فكروا بشكل مختلف ،

 .لم ٌعد ٌسمح لهم بالعمل
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  .همعمل تغٌٌرتم 

 أو همتم قمع

 .لمغادرة البالد وااضطرر

 

 .الكتببعض  منعتم 

 لهذا السبب أصبحت الكتب والسجالت

 جمهورٌة ألمانٌا االتحادٌةمن  سرا تجلب

 إلى جمهورٌة ألمانٌا الدٌمقراطٌة. 

 .التهرٌبإنه ٌسمى 

 .سراسمعوها ٌأو ٌقرأونها الناس كانوا 

(Übersetzung: Hassan Et-Taib) حسن التاٌب الترجمة :   

 

#004 


