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سا يهتدى به على طريق العالقات
تجعل من خطوتها التالية نبرا ً
الجيدة مع الجيران من أجل تحقيق المزيد ألوروبا
قرار الدولة والواليات األلمانية بإنهاء الحجر الصحي اإللزامي المفروض
على المسافرين العائدين من دول االتحاد األوروبي ومنطقة الشنجن –
صرح رئيس الوزراء المحلي الشيت في بيان له معقبًا على ذلك :هذه
ّ
كبيرا بالنسبة لألشخاص ،وال سيما أولئك المقيمين
تيسيرا
الخطوة تمثل
ً
ً
في المناطق الحدودية /قانون جديد سيدخل حيز التنفيذ منتصف ليل اليوم
في والية شمال الراين وستفاليا
صرحت الحكومة المحلية في بيان لها:
تفاهمت الواليات األلمانية اليوم مع الدولة على أن تقوم الواليات في خالل األيام القادمة
بإعفاء المسافرين الواردين إليها والعائدين من دول االتحاد األوروبي ومنطقة الشنجن
(باإلضافة إلى دول االتحاد األوروبي :أيسلندا والنرويج وليشتنشتاين وسويسرا)
وبريطانيا ،من التزام البقاء في الحجر الصحي المنزلي لمدة أسبوعين .وهذا القرار
محل التفاهم سوف تطبقه والية شمال الراين وستفاليا اليوم.
صرح رئيس الوزراء المحلي أرمين الشيت ا
قائال" :لن تتمكن ألمانيا
وفي هذا الصدد
ّ
من تجاوز أزمة كورونا ،إال باستعادة حرية حركة األشخاص ونقل البضائع والخدمات
بالكامل على المستوى األوروبي .والقرار الذي تفاهمت عليه اليوم ألمانيا والواليات
األلمانية ،القاضي بإنهاء الحجر الصحي اإللزامي المفروض على المواطنين القادمين
من دول االتحاد األوروبي ومنطقة الشنجن ،يمثل خطوة هامة على طريق استعادة حرية
التنقل الشامل .ونحن اليوم بصدد التطبيق الفوري لهذه الخطوة ،ذلك أنها تخلق أجواء

كبيرا لصالح المواطنين ،وال سيما أولئك المقيمين في
تيسيرا
الوضوح القانوني وتمثل
ا
ا
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المناطق الحدودية ،وهي بذلك ترسل إشارة ذات مدلول القتصادنا المحلي .واستناداا إلى
ذلك فإننا نبعث أيضاا برسالة واضحة إلى جيراننا الدول التي هي على طريق العودة إلى
أوضاع الحياة الطبيعية في أوروبا.
أوروبا كانت بالنسبة لنا منذ بداية الجائحة جز اءا من الحل ،األمر الذي فرضناه على
الحكومة األلمانية ،وبنا اء عليه لم يتم في أي وقت قفل الحدود األلمانية في والية شمال
الراين وستفاليا مع بلجيكا وهولندا .وفي إطار "فرقة العمل العابرة للحدود" فقد كنا منذ
بداية األزمة نتبادل الخبرات واإلمكانات بشكل وثيق مع جيراننا بهدف المكافحة
المشتركة لتجاوز جائحة كورونا .وال يقتصر األمر في هذا السياق على مجرد تبادل
المعلومات بين السلطات والحكومات وطلب المساعدات الطبية ،بل تطرق األمر أيضاا
إلى مساعدة اقتصادياتنا القومية على استعادة توازنها مرة أخرى .ومن ضمن إجراءات
المساعدة على المدى المتوسط إعادة فتح أبواب الدول مرة أخرى أمام السياحة العابرة
للحدود ،وهو ما يتحقق فقط بدون فرض تشريعات حجر صحي.
الحكومة المحلية مستعدة وسوف تعلن اليوم عن تعديل القانون ،على أن يتم تفعيل
اعتبارا من اليوم منتصف الليل".
النسخة الجديدة المعدلة
ا
من خالل هذه التعديالت فإن اإلعفاء من القيود لن يقتصر على العائدين من االتحاد
األوروبي ودول منطقة الشنجن :أيسلندا وليشتنشتاين والنرويج وسويسرا وأيضاا من
بريطانيا ،بل سيتم في المستقبل أيضاا مراعاة أوضاع العدوى في الخارج بشكل أكثر
عمقاا .وهو ما يعني أن العائدين من الدول األخرى لن يتم إعفاؤهم من القيود إال بعد أن
يتحقق معهد روبرت كوخ المسؤول عن متابعة األوضاع في هذه الدول من أن
إجراءات الحجر الصحي غير ضروري اتخاذها معهم .وبالعكس ،فقد يؤدي استفحال
الجائحة في الدول األعضاء في االتحاد األوروبي ودول منطقة الشنجن إلى الرجوع إلى
تطبيق إجراءات الحماية مرة أخرى عند التعامل مع هذه الدول.
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