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شفاينفورت توضيح  

للديمقراطية والتماسك نداء  

،ءأيها المواطنون األعزا  

" ضد إجراءات الحد من الوباء. في الوقت نفسه نزهات، تجري في شفاينفورت ما يسمى "بالوحتى اآلن منذ بضعة أسابيع

في جميع أنحاء وفي المنطقة  األشخاصيعمل األطباء وطاقم التمريض إلى أقصى حد في مستشفيات المنطقة. غالبية 

ج )ملقح او متعافي(. 2يطبقون قاعدة المطاعم وتجار التجزئة غير. ويراعون ال بتضامنصرفون بحكمة ويت ألمانيا

الحفاظ على  الشركاتحاول العديد من تو  .الجميع من أجل مصلحةبشدة أو أوقفت قيدت عملياتها المؤسسات الثقافية 

والحجر ج )ملقح او متعافي او مجري لالختبار( 3بالرغم من الغيابات عن طريق تطبيق قاعدة  الوباء هذا نتاج في ظلاإل

ر.في خطثير من الشركات ك وجود .االختباراتإجراء الصحي و  

ً إال  تمامهالمجتمع ككل. ال يمكن إاة مهم   هي الوباء هذا تعلمون أن مكافحةأنتم جميعاً   التضامن . يجب على الجميعسويا

ول عرض التطعيم وقب 2المرتبط بالمتالزمة التنفسية الحادة شديدة النوع كورونا العالمية ضد فيروس  عيملتطا ةدعم حملو

سكان وساكنات  السبيل الرئيسي للخروج من الوباء هو من خالل التطعيم على نطاق واسع. لذلك ندعو جميع .الحكومي

.حملة تضامن عالمية غير مسبوقة من خالل التطعيم نكون جزًءا منى ألن مرة أخرمدينة شفاينفورت   

. هناك حد من حرية اآلخربال تبدأعندما إذا كان الفرد يفكر فقط في نفسه فإنه يدمر التعايش االجتماعي. تنتهي حرية الفرد 

.لسالمة الجسدية ويجب على الدولة حماية ذلكل أيًضا حق أساسي  

حتواء فيروس كورونا والحرمان الناجم عن التصرفات غير المسؤولة ألقلية. ال يمكن قبول تجاهل جهود المجتمع ككل ال

.لجميعلنحن على ثقة من توصيات العلم لمنع المزيد من الضرر   

 أجلمن  لقرون عديدةتمت المحاربة نحن محظوظون للغاية ألننا نعيش في مجتمع حر وسلمي وديمقراطي. لقد 

. تحمي الديمقراطية والحقوق األساسية كل فرد وتمنح الجميع الفرصة للمشاركة. يؤدي هذا أيًضا ة الخاصة بناديمقراطيال

في . يدرك غالبية الناس الذين يعيشون في منطقتنا هذا االرتباط. الحق على كل فرد تجاه المجتمعإلى نشوء مسؤولية 

أسبوًعا  التجمعاتمع ذلك فإن أي شخص ينظم لنظامنا الديمقراطي األساسي. وجوهري هو حق أساسي وهو شرط  جمعالت

. إن شعارات بقدميه يدوس على هذا الحق األساسيكالذي  فإنه شخص مسؤول اي قانوني وبدون شكل غيربعد أسبوع ب

.أقلية صاخبة بأن الدولة تتصرف كدكتاتور سخيفة وتسخر من كل ضحايا الديكتاتوريات في الماضي والحاضر  

لالحتجاجات ضد كورونا يستخدمون الوباء كذريعة إلحداث  يناإلقليمي فوقجميع: المبادرون يجب أن يكون واضًحا لل

العائالت ومجموعات األصدقاء. يتطلع  صيبهذا الشرخ ياالضطرابات وتعريض الديمقراطية وتقسيم المجتمع للخطر. 

. بشكل متعمدو عالنيةوتارةً ي بشكل سر تارة بعض منتقدي كورونا إلى توحيد الصفوف مع المشهد اليميني المتطرف

والمسيرات. كل من يرتكب جرائم في الحماية  التجمعاتيدين الموقعون أدناه بشدة العنف اللفظي والجسدي الناجم عن 

مجتمعنا.أثناء أداء واجباتهم، فهو ضد القيم ل صيبهم بأذىبل وي ،يهاجمهموويعيق ضباط الشرطة مخفي الهوية المفترضة   

. ةمضللإنما هي لجماعة  يريدون إخفاء هويتهمو ضم منظمين مخفيين يتحايلون عمًدا على حق التجمعتي تاللجماعة إن ا

لتيارات خطيرة. يجب على كل  ةينطوي التضامن على مخاطر المساواة مع الناس أو الجماعات أو األهداف وأن يصبح أدا

".المظاهرات" االبتعاد عن هذه ومواطنة مواطن  

 

 


