
 

 

 رسالة مفتوحة 

 

 مواطني ومواطنات بيليفيلد من أجل التضامن مع بعضنا البعض في هذا الوباء

 !معا ضد منكري كورونا وايدلوجية المؤامرة في معاداة السامية  -

 

 .نشاهد بقلق تزايد التجمعات والتجوالت المزدحمة والتي تحصل بدون أقنعة

الوباء وعدم االطمئنان واالحباط  المصاحبين له بالتسبب في  منظمو احتجاجات كورونا يستخدمون 

االضطرابات لنشر ارائهم التي تعرض الديمقراطية للخطر وتقسيم المجتمع. معارضو التطعيم ومنكري  

الكورونا صريحون هنا في ضم الصفوف مع المشهد اليميني المتطرف. أي شخص الذي يتضامن مع  

مين المتطرف، واليمين المتقوقع، دعاة اإليزوتيريكس، وأنصار  مواطني القيصرية، احى فروع الي

روايات المؤامرة ويخرج  إلى الشوارع  للتظاهر، عليك أن يسأل نفسه الية اسباب يكون مع هؤالء في  

 .صف واحد 

 

منذ عامين تقريبًا ونحن في حالة جائحة ويقترب الوضع  حاليًا ذروته مرة أخرى. عدد اإلصابات آخذ  

دياد ، متغير اوميكرون الجديد في االز  

 من فيروس كورونا ينتشر بسرعة. الوضع في المستشفيات مثير للقلق، 

ومقدمي الرعاية مرتبكون تماًما. هذا تهديد المجتمع باكمله. باإلضافة إلى من يعانون من عدوى فيروسية  

في هذا الوقت بالذات  ويموتون بسببه، نجد هناك من يطلب العالج الطبي المؤجل ويعاني من ذلك. 

يخرج بعض المواطنين من بيليفيلد والمنطقة المحيطة بها مع متطرفين يمينيين غير محصنين  باقنعة  

 .وبدون تلقيح في الشارع. بذلك ، فأنت تساهم حقًا في انتشار الفيروس 

 

رة طويلة في ظل هذا  الكثير ال يمكن تحقيقه حاليًا إال في نطاق محدود للغاية. أطفالنا يعانون بالفعل لفت

الوضع.  في المطاعم  تم الغاء كل احتفاالت  عيد الميالد واحتفاالت ليلة رأس السنة الجديدة تقريبا. مرة  

 أخرى  اصبحت سبل بقاء التجارفي االسواق معرضة للخطر ، 

جر  ال يستطيع الناس أداء وظائفهم ، ورجال األعمال يحاولون رغم غياب العمال مع ثالثة جي ، الح

الصحي واالختبارات ، ان يستمر إنتاجهم حتى في الجائحة، ورياض األطفال والمدارس في خطر كبير.  

أيضا النشاطات الثقافية والرياضة وخيارات الترفيه  اصبحت محدودة. إذا اردنا ان تنتهي الحالة، عندها  

 .ال يمكن عمل ذلك إال معًا 



 

بحكمة ، متضامن ومتعاطف. األرقام واضحة جدا. في  غالبية عالية من الناس في مدينتنا يتصرفون  

مواطنا، وبالتالي فإن نسبة التطعيم   280.000بيليفيلد كاد ان يصل عدد المواطنين الذين قاموا بالتطعيم 

 شارفت اآلن 

  10000٪ بالفعل. يستمر هذا العدد في الزيادة كل يوم. يتم اختبار حوالي 60تم تعزيز أكثر من   .85٪

وع. يساعد أهل بيليفيلد شخص كل أسب  

 .بعضهم البعض وملتزمون بمساعدة المحتاجين على الرغم من الوباء 

 

 األمر صعب علينا أيًضا ، لكننا نلتزم باإلجراءات المؤقتة في شان 

انتشار فيروس كورونا مع اخوتنا المواطنين انطالقا من الشعور المسؤولية.  نحن نثق بما أوصى به  

سة من العلم وأوصت به السيا  

التدابير والقرارات ضرورية وسيتم تنفيذها أيًضا، لتجنب المزيد من الضرر. نحن نثق بذلك أيًضا سيتم  

رفع هذه اإلجراءات على الفور بمجرد حدوث تطورصحي له ما يبرره. النقاش العام والمستمرمع النقد  

إلى مزيد من العدوى  البناء مهم. لكننا نرفض بوضوح جميع اإلجراءات التي في شكلها قد تؤدي 

 .بالفيروس ، ألن هذا ال ينهي هذه الحالة

 

ال نريد قبول هذا الوضع بعد اآلن! أولئك الذين هم اآلن في أماكن كثيرة وكذلك في بيلفيلد وينزلون إلى  

الشوارع ، يخلطون بين الحرية واألنانية. الحرية والتضامن ملك لنا جميعا.  ألن الحرية يجب أن تكون  

مرمى البصر لكل الناسعلى  . 

 

نتوقع من السياسيين والشرطة ، ان ال تقف مكتوفة األيدي امام التظاهرات الحالية وتشاهد االنتهاكات  

المرتبطة بإجراءات جائحة كورونا. حق التجمع نعمة عظيمة. محق في ذلك. نحن نعلم هذا ونقدره. لكن  

المجتمع. ما نشاهده من المعاملة غير المتكافئة  يجب أال يكون ادعاءه على حساب الضعفاء في 

لالجتماعات تولد اإلحباط وعدم الفهم واإلهانة لكل هؤالء الذين التزموا بالقيود منذ شهور ويعانون منها  

 .أيًضا

 

 هذا هو السبب في أننا نتحدث اآلن. يمكن للمجتمع أن يكون ناجحا فقط 

ي بيليفيلد مرة أخرى أصوات العقالنية والتضامنية  عندما يقف معًا ويعزز الحوار. نود أن نجد ف

والموضوعية اذنا صاغية. ألننا تمثل الغالبية العظمى في مدينتنا! حرية الفرد ينتهي حيث يحد من حرية  

اآلخرين.لقد تم الوصول إلى هذه النقطة منذ فترة طويلة. التضامن مع البعض هو السبيل الوحيد للخروج  

ت ممكنمن الوباء في أسرع وق . 



 

نقف معا ضد معارضي التطعيم ومنكري كورونا ومعادي السامية لمنظري المؤامرة ومواطني القيصرية  

ن اليمينين. هذا يكفي! نحن نعارض أولئك الذين يدعون انهم يتحدثون نيابة عن سكان بيليفيلد ،  والمتطرفي 

٪. نحن ال نعيش في ظل  85ا يجب أن يكون هذا االدعاء واضًحا مع معدل التطعيم الذي يبلغ حاليً 

 .ديكتاتورية ، وال يتعين علينا القتال من أجل حريتنا

 

 !نحن مدينة متنوعة وعالمية وديمقراطية وحرة! نريد وسنبقى هكذا

 

 

2022يناير   1تحالف بيليفيلد ضد اليمين                               بيليفيلد ،   

 

 

 


