نداء للمشاركة في مظاهرة على امتداد الجمهورية
يوم  8أكتوبر /تشرين أول  2016في برلين
االنطالق الساعة  12ظهرا من تقاطع ميدان اليكساندر بالتز مع شارع أوتو براون

فلتسقط األسلحة!
التعاون بدال من سياسة المواجهة التي يتبعها حلف الناتو
نزع السالح بدال من تردي األحوال االجتماعية
الحروب الراهنة والمواجهة العسكرية ضد روسيا يحملونا
على الخروج الي الشارع.
ألمانيا مشتبكة في حروب تقريبا في كل ارجاء العالم .وتتبع
الحكومة االتحادية نهجا متطرفا للتسلح .وتصدر االحتكارات
األلمانية الكبرى األسلحة الي جميع ارجاء العالم .ان صناعة
الموت تزدهر.
اننا نقاوم هذه السياسة .والناس في بالدنا ال يريدون حروبا
وال تسلحا  -أنهم يريدون السالم .وعلى السياسيين ان
يحترموا هذا.
نحن ال نقبل اعتبار أن الحرب أصبحت امرا شائعا وعاديا
وان تسهم ألمانيا بقدر متزايد فيها :في أفغانستان والعراق
وليبيا وسوريا واليمن ومالي .الحرب في أوكرانيا لم تتوقف.
والقضية دائما هي صراع على السلطة واألسواق والمواد
الخام .ودائما نجد الواليات المتحدة االمريكية والدول العضوة
في حلف شمال األطلسي وحلفائهم مشاركين ،كما نجد
جمهورية ألمانيا االتحادية تقريبا دائما مشاركة اما بشكل
مباشر أو غير مباشر.
الحرب هي اإلرهاب .فهي تجلب الموت للماليين كما تأتي
بالدمار والفوضى .الماليين من الناس يجبرون على الفرار.
الالجئون يحتاجون منا الدعم والحماية ضد االعتداءات
العنصرية والقومية .نحن ندافع عن حق اإلنسان في اللجوء.
وكيال ال يضطر الناس الي الفرار من اوطانهم فإننا نطالب
الحكومة األلمانية إلى وقف كل تدخل العسكري في مناطق
األزمات .يجب أن تسهم الحكومة األلمانية في إيجاد حلول
سياسية وأن تدعم السبل السلمية لحل النزاعات وأن تقدم
مساعدات اقتصادية إلعادة بناء البلدان المدمرة.
يحتاج الناس العدالة في جميع أنحاء العالم ولذلك نحن نرفض
اتفاقيات التجارة الحرة الليبرالية الجديدة مثل TTIPو
 CETAكما نرفض تجريف البيئة وتدمير أسس العيش.
ان صادرات األسلحة األلمانية تزيد من حدة النزاعات .ويهدر
في العالم يوميا ما يقدر ب  4مليارات و 66مليون دوالر
على التسلح .وتنوي الحكومة االتحادية في السنوات الثماني

المقبلة زيادة اإلنفاق العسكري السنوي من  35إلى  60مليار
يورو .نحن نطالب باستخدام أموال دافعي الضرائب ألداء
مهمات اجتماعية بدال من اعداد القوات المسلحة األلمانية
لعمليات عسكرية على طول العالم وعرضه.
لم تكن العالقة بين ألمانيا وروسيا منذ عام  1990بالسوء
الذي أصبحت عليه اليوم .وحلف شمال األطلسي أعاد إحياء
صورة عدوه القديم ،وهو يمد نفوذه السياسي وجهازه
العسكري من خالل نشر قوات الرد السريع ،والمناورات
العسكرية ،وما يسمى درع الدفاع الصاروخي إلى حدود
روسيا ،ويصاحب كل هذا تعبئة لفظية .ويعد هذا انتهاكا
للتعهدات التي أطلقت عند االتفاق على توحيد ألمانيا .وروسيا
ترد باجراءات سياسية وعسكرية.
ال بد من كسر هذه الحلقة الشيطانية .وأخيرا وليس آخرا،
تزيد عملية تحديث األسلحة النووية األمريكية من خطر
حدوث مواجهة عسكرية تؤدي إلى حرب نووية جديدة .إن
األمن في أوروبا ال يكون إال مع روسيا وليس ضدها.
نطالب الحكومة االتحادية بسحب القوات األلمانية من جميع
المهمات في الخارج ،ونطالب بتخفيض ميزانيات التسلح
بشكل حاد ،كما نطالب بوقف تصدير األسلحة وبحظر
الطائرات الحربية دون طيار ،ال للمشاركة في مناورات الناتو
وال لنشر القوات على طول الحدود الغربية لروسيا .نحن
نقول ال لألسلحة النووية وال للحروب والتدخالت العسكرية.
نحن نطالب بوضع حد لعسكرة االتحاد األوروبي .نحن نريد
الحوار ونزع السالح في كل العالم ،ونريد حلوال مدنية سلمية
للنزاعات ،وبناء نظام لالمن المشترك يقوم على أساس
المساواة.
نحن نعمل من اجل سياسة السالم هذه .وندعو إلى مظاهرة
وطنية
يوم  8أكتوبر  /تشرين أول  2016في برلين.
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