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!؟ ودمشق وبغداد كابل من الواردة األخبار یسمع لم منكم من  

!؟ طالمتوس البحر في الغارقین واألناس المنقلبة جئینالال قوارب عن التقاریر یرى لم منكم من  

 الصیف وحرّ  القارص الشتاء برد في أوروبا عبور یحاولون الذین الیائسین باألناس یتأثر لم منكم من
ً  المتضورین ، المنھكین ، اللجوء مخیمات في والمكدّسین الحدود على من المطرودین ، الالھب  ، جوعا
؟ والمستضعفین الیائسین  

 كل على باتت" الالجئین أزمة" كلمة ؟ واألقارب صدقاءواأل المعارف مع الشأن بھذا یتجادل لم منكم من
 . القضیة ھذه مثل الماضیة سنینال الثالث في قضیةٌ  یستقطبھ أو یثیره أو األوروبي المجتمع یشغل مل.  لسان

. علیھم وقلقھ بخوفھ مدفوع اآلخر والبعض ، األجانب من والمخاوف القلق یحركھ البعض  

 ما وھذا ، الویالت نم تصورنا فاق ما وكل والبؤس الحرب من أوروبا إلى الھروب استطاعوا البشر مئات
ً .  االجتماعیة بمسؤولیتنا النھوض منا یستدعي  البشر ومالیین ومعارفھم وأصدقائھم أقاربھم أغلب وأیضا

 اإلرھاب وطئة تحت یزالون ال الذین وأفغانستان والعراق سوریا في وباألخص الھرب من كنوایتم لم ذینال
ً  ھؤالء ، الھائلة والمعاناة الوحشي والعنف الیومي  في.  األوربیة الخارجیة السیاسة مسؤولیة یستدعون أیضا

 یقول أن وقتھا أحدنا بمقدور یكون ولن ، التحدیات ھذه مع تعاملنا كیف رویُنظَ  جیلنا بسیُحاسَ  األیام من یوم
ً  أعلم أكن لم . األمر عن شیئا 	  

سات الیوم كرمن  خدماتھم كلب بالقیام السنتین یقارب ما منذ والمثابرات لدؤوباتا  مؤّسِ
 ، واللباس بالطعام:  جةحاال عند شخصيو مباشر بشكل یساعدنَ .  المساعدة بقصد والتطوعیة الشخصیة

.  الصحیة والمشاكل اإلقامة بحق المتعلقة المشاكلو العائلیة اكلوبالمش ، الحكومیة الدوائر معامالت وفي
 عنھ ویبحثون یحتاجونھ ما لھم لیقدمنَ  الناس بأیدي یأخذن األلمانیة اللغة دورات وحتى السكن عن البحث من
ً  وإنما ، االلتزام ھذا لوایتحمّ  أن فقط لیس الناس عامة وعلى.  مجتمعنا في الترحاب وھو:   روهیقدِّ  أن أیضا

. للدیمقراطیة خدمة أنھ على  

ً  ھي:  ذلك من أكثر ھي ولكن  الیوم.  البعض بعضھا مع األدیان تعاون أجل من أیضا
 وشعور ، سةالسیا خالل من للدین استغالالً  أخرى مرةً  العالم مستوى وعلى فیھ نشھد الذي الوقت وفي

 اإلسالم یستغلون الذین المجرمین مع نمشتركی وأنھم لالشتباه عرضةً  أنھم كانم كل في المتدینین المسلمین
ً  رةمبرَّ  وغیر سخیفة حجج خالل من غایاتھم أجل من  یؤدي الذي الوقت وفي ؛ بذلك هللا اسم ویلوثون دینیا
 قبل من ذلك واستغالل البعض بعضھا عن لألدیان رمبر غیر ابتعاد إلى للدین السیاسي االستغالل ھذا فیھ
  تقدّم الوقت ھذا في ؛ وخوفھم كراھیتھم خطاب لتبریر والشعبویین المتطرفین مینیینالی

ً  أن یجب ال اناألدی أن البرھان  اسم فإن المعنى بھذا.  الحل من جزءٌ  ھي وإنما للمشكلة تعتبرسببا
. عمل برنامج بالفعل ھو   

 إلى النور نجلب أن أي.  للناس نورال یعنيو ،" الغوییم أور" الیھودي الشعب مھمة یشعیاھو النبي سمَّى
 الذي الوقت في األمل بصیص ھي مثل مبادرات.  الصالحة القدوة خالل من الظالم



 نعیشھا التي الالمبدئیة السیاسة مصالحو األخالقیة الالمباالة لنزعات مھم نُموازِ  وھي.  المجتمع فیھ یُمتحن
 ً . الغربیة المجتمعات كل في حالیا  

 انتظر إذا(...)  قلوبكم على وضعتموه الذي االةالالمب رداء مّزقوا" : "البیضاء الوردة" منشورات في بَ كُتِ 
 كلمات مجرد لیست ھي النازیة ضد المقاومة من الدعوة ھذه إن". إذاً  أحدٌ  یبدأ فلن ، اآلخر یبدأ حتى منا كلٌ 

 شاملة صالحیة تمتلك وإنما ، فحسب الزمن من محددة بحقبة مرتبطة لیست الكلمات ھذه.  المقاومة لتوثیق
 والقانون العدل دولة في ، الدیمقراطیةو االستبدادیة األنظمة في تصلح فھي:  الیوم حتى ، ومكان زمان لكل
 واالستعداد الشجاعة من ھائل قدر تحتاج القانون فیھا بیغی التي دولال في.  القانون وغیاب الظلم دولة وفي

ً  ولكن.  بالحیاة للمخاطرة  المجتمع ودعم الشجاعة طلبیُ  إنھف القانون فیھا یسود التي الدول في حتى أیضا
ً  ولكن ، فقط الشفاه على مترددة والمبادئ القیم تبقى أن أجل من لیس ، المثالیة من والكثیر  أن أجل من أیضا

. بھا والعمل تطبیقھا في مخلصین نبقى  

ً  علینا یجب" . قلوبكم على وضعتموه الذي الالمباالة رداء مّزقوا"  تعنیھ بما ریتفكَّ  أن ، لنفسھ كلٌّ  ، جمیعا
 غض عدم:  القانون دولة دولتنا في تعني المقاومة فإن األحوال كل في.  بھ تُلزمنا وبما ، الیوم الكلمات ھذه

. االجتماعي والظلم اإلنسانیة المعاناة عند الصمت وعدم النظر  

 ھؤالء حاجات أجل من للعمل مواطنیة شجاعة الیوم األمر فیتطلب" بالالجئین" الموضوع یتعلق عندما
 ھم الذین من النظر ومحدودي بالسذّج الالجئین یساعدون الذین یُوصف أن المحمول منف.  ورخائھم الناس

 مرةً  وتعرض إال الالجئین مساعدة في التزموا ممن أحد یبقى لم ولكن ، عنھم یختلفون ال لحقیقةا في
 وأن الحیاد على البالد في الصامتة یةاألغلب تبقى أن نأمل فإننا ھنا من ؛ منظم خبثو وشتائم حقیقة لضغوط

. الظن تحسن  

 والقیم المثل كانت إذا ما لنفسھ یثبت أن مجتمعنا وعلى.  والسیاسیة المجتمعیة تحدّیاتھا أكبر أوروبا تواجھ
ً  میركل أنجیال قالت كما أو.  بجدیة فعالً  أُخذت قد مجردة نظریة بطریقة المصوغة والمبادئ  قبل سابقا

. "العامة المدنیة بالحقوق االلتزام دفسُ سیَ  ، الالجئین قضیة في أوروبا فشلت اإذ: " عامین  

ً  ورد كما" مثلك ألنھ" ، )19:18 فاییكرا ِسفر ، التوراة" (نفسك تحب كما حولك من بَّ أحِ "  كمبدأ حرفیا
 من.  لنا لینالمماث حولنا من نحب أن أبداً  الصعب من لیس الحقیقة في ولكن.  التوحیدیة دیانةلل أخالقي

ً  مختلفین ودین وثقافة ولغة مظھر لدیھم الذین الغرباء نحب أن بكثیر األصعب .  وعرفناه ألفناه ما عن تماما
 علیكم یجب: " مرة 36 من أكثر في علیھ یركز وإنما ، فقط واحدة مرة لیس الواجب ھذا یذكر والتوراة

 ً ً  أنتم ألنكم ، الغرباء تحبوا أن أیضا " .مصر في كذلك كنتم أیضا  

! السالم وألیخم ، علیكم شالوم : المعنى بھذا  


