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 رسالة تسجيل مرئي

 ندريفالتر شتاينماير وقرينته السيدة بودنب-فرانك للرئيس االتحادي

 بشأن جائحة كورونا

 باللغة العربية

 

 

 ،أيها المواطنون والمواطنات األعزاء

 

يام غير اعتيادية، وعلى وجه الخصوص غير اعتيادية وصعب تحملها بالنسبة للكثير من بأ اليوم نمر

 العائالت. 

 

اعتدنا على مشاركتها مع التي  الحياةحياتنا بشكل كامل. فهي تغير من نمط  إن جائحة كورونا تغير من"

 ،المسؤولية تجاههم. نعمبشعورنا . علينا االلتزام بالحفاظ على مسافة بيننا وبين اآلخرين بسبب اآلخرين

في الكثير من واجب ال يصعب جداً علينا القيام بهذا واجب إنساني إزاء اآلخرين. ولكن ُيعتبر ذلك

 "األحيان.

 

 والبعداألحباء،  الوحدة وفراقخاصة في المدن: يعني مما  ،منازلهم يبقى الكثيرون في الوقت الحالي في"

لقضاء  – على غير العادة –لديهم متسع من وقت  أصبحآخرون وعلى العكس تماماً، هناك عن العائلة. 

فرصة الستجماع طاقاتهم وقوتهم  هذا الوقت الكثيرون عتبرفي. العائلةمع شريك الحياة ومع  أكثروقت 

 .بناءاألمن جديد ويشعرون باالمتنان إزاء هذا القرب والوقت الذي يمكن أن يستمتعوا به مع 

 

 بالنسبة للعائالت منها:فإنه يطرح أسئلة جديدة  ،جوانب أخرىمن الحياة اليومية ولكن لهذا النمط الجديد 

 باصكسائق عندما يعمل األب من يراعي األوالد مثالً عندما يعمل الوالدين كأطباء أو كممرضين أو 

حيث تنوح ؟ سي بالمنزلالمدرفي محل؟ كيف يمكن التوفيق بين العمل والتعليم  كعاملة خزينةواألم 



واالبن ذو االثني عشر عاماً يجلس أمام  في نفس الوقت الذي يتصل فيه المدير. بالبكاء الطفلة الصغيرة 

الوسطى تشعر بالجوع في الكومبيوتر ويفعل كل شيء سوى االلتزام بأداء الوظائف المدرسية. واالبنة 

أيضاً في ح عطلة عيد الفصحتى قضاء : أ من كل ذلكبل واألسوصبر.  وليس لديهانفس اللحظة 

 "المنزل!

 

أمس الحاجة إلينا. وهو عدم إمكاننا من زيارة هؤالء األقرباء الذين في  ،أكبر ذلك هم   لىإإضافة ثم يأتي "

األم الوحيدة واألب العاجز والجد والجدة. واألدهى أنه غير مسموح لنا بزيارتهم في  على سبيل المثال

في هذا الوضع دور الرعاية، مما يمزق قلوبنا. وبالرغم من كل هذا علينا اآلن أو في المستشفيات 

ولكن دعونا نحافظ على تلك المسافة  !بيننا وبينهم في سبيل حمايتهمالفاصلة الحفاظ على المسافة الخاص 

 ال نغفل أن نظهر لهم مدى شعورنا بالقرب تجاههم.

 

والبعض يغرق في بحر من  جاوز حدود قدرة تحملنا.وأحياناً تتطاقاتنا  تستنزفنعم، كلها أمور 

أغلبكم يتفهم أن فرض القيود ُيعد اآلن أمراً ضرورياً، بل هو أمر حيوي. ولكننا على يقين أن  الضغوط.

على تجاوز كل هذه األمور،  قدرةً أصبح أكثر نضجاً و وهناك من. تتأقلمون على تلك الظروف من ثمو

 ".صالبةالمزيد من المجتمعنا  يمنح ماوهذا  ،قوةأكثر  العائلةحيث أصبحت 

 

تلك  بسببوهي أال نغفل هؤالء الذين يعانون  ،بالنسبة لي خاصةوهناك نقطة أخرى تحظى بأهمية "

  ،األزمة بشكل خاص

 اآلباء القائمين على تربية األطفال بمفردهم.  وأوهم األمهات 

 .الظروف تمنع تلبية هذا االحتياج القرب ولكنإلى وهؤالء الذين يعيشون بمفردهم وفي أمس الحاجة 

وال نغفل أيضاً العائالت التي تعيش بين أربعة جدران ضيقة جداً ويعانون من هموم أكبر مرتبطة 

 . لم يسبق لها مثيل بالخسارة في الدخل ومخاوف من انهيار حياتهم المهنية



للوقوع في الوقت الحالي  رضةأكثر عُ أصبحوا و اً آمن اً الذم زلهماعد منتاألطفال والنساء الذين لم  كذلك

 ي.لعنف األسرل كضحية

 

عديدة  ومؤسسات . ولكن هناك مراكزحالياً الكثير من المرافق االجتماعية العامة لقد تم إغالق  ،نعم

هناك فبعد قليل.  بإمكانكم االطالع على البعض منها. ويمكن التوجه إليها خصصة لألشخاص المحتاجينمُ 

ر وفي مراكز خدمة األطفال والشباب وفي دور ص  شؤون األطفال والشباب القُ  مكاتبمن يساعد في 

بشكل من يقدم المساعدة حتى مخصصة للحاالت الطارئة أو عن طريق الخطوط الهاتفية الإيواء النساء و

اإلشراف على  والبعض يقوم بتوزيع المواد الغذائية على اآلخرين والبعض اآلخر يساعد فيشخصي. 

وهناك من يقوم بإعداد وتجهيز وسائل التواصل  .اإلنترنتبر وسائل عللتالميذ  الواجبات المدرسية

 "وإنشاء منصات لاللتقاء الرقمي. ةاإللكتروني

 

هؤالء الناس  يكم أنتم جميعاً، إلىبنا إلوبالشكر من أعماق قل نحن االثنان وال يفوتنا اليوم أن نتوجه"

أنتم خير عبرة ومثال حي للتضامن الحقيقي بمعناه الضيق . الذين يقدمون المساعدة جداً الكثيرين 

 والواسع. وأنتم حقاً السبب الرئيسي وراء تماسك بلدنا!

 

في آن واحد. إليهم علينا االلتزام بالحفاظ على المسافة بيننا وبين اآلخرين. ولكننا نشعر بالقرب  ،نعم

 ".يفعل شيئاً ويمكن لكل فرد أن 

 

من أجلنا نحن جميعاً. و اآلخريناً وتضامناً من أجل كأنتم تقومون بذلك يوماً بعد يوم. أنتم تظهرون تماس"

بشكل عن بعد ولكن  .على تجاوز هذه الفترة بأن هذه الطريقة هي التي تعطينا القدرةونحن على يقين 

  ".مشترك

 



 "التمنيات. فلنحرص على بعضنا البعض.لكم مني، أيها المواطنون والمواطنات، أطيب وفي النهاية "


