بحٌرة كونستانس هً منطقة سٌاحٌة حٌث تعرف بشواطئها وشمسها وهً أٌضا مكان لقضاء العطل واألعٌاد .ولكنها أٌضا
هً واحدة من المناطق األلمانٌة الكبرى التً توجد فٌها صناعات التسلٌح العسكرٌة .إنها قضٌة معروفة لجمٌع الناس الذٌن
ٌعٌشون فً منطقة بحٌرة كونستانس .ولكن ال أحد ٌعرف التفاصٌل أو ٌرٌد أن ٌعرفها !
فال أحد ٌعرف أسم المصنع الذي ٌنتج السالح أو أجزاء منه .ال أحد ٌقوم ٌجمع المعلومات حول الدول التً ٌتم تصدٌر
"أسلحتنا" الٌها  .ال أحد ٌجمع المعلومات حول إستخدام `أسلحتنا" فً الحروب .ال أحد ٌعرف عدد أو حتى أسماء الضحاٌا
بسبب إستخدام هذة األسلحة المصنوعة فً بحٌرة كونستانس.
الكنائس فً بحٌرة كونستانس ما زالت صامتة حول هذا الموضوع خوفا من جلب المشاكل إلٌها .والنقابات صامتة ألن العدٌد
من أفرادها ٌعملون فً صناعات التسلح فً المنطقة .وتلتزم وسائل اإلعالم المحلٌة الصمت بسبب عالقاتها الجٌدة مع
الشركات المصنعة .والتزمت المدارس والجامعات الصمت خوفا على عدم إلحاق الضرر بعالقات "التعاون الجٌد" مع
الصناعات .ولكن األهم من ذلك ،إن جمٌع المؤسسات صمتت إزاء وقوع الضحاٌا بسبب هذة " األسلحة المصنوعة فً
بحٌرة كونستانس".
لهذا السبب ،فقد قمنا فً عام  2010بأنشاء " مبادرة ضد األسلحة من بحٌرة كونستانس" .نحن أهالً
Lindau, Constance, St. Gallen, Überlingen, Stockach, Friedrichshafen

وهنا قائمة بإسم الشركات الرئٌسٌة التالٌة
AC&S, ATM, Avitech, CWDT, Diehl-BGT, EADS, FFA, Hartchrom, Liebherr, Mowag, MTU, ND-Satcom, RdA, Rheinmetall,
RST, SwissArm, Vectronix

) .(1محركات دٌزل من  MTUوالمصنوعة فً (بحٌرة كونستانز) تعمل فً الدبابات الرئٌسٌة القتالٌة "مٌركافا ."4
( .)2الدبابات الخفٌفة "سمكة البٌرانا" من  MOWAGفً ( Kreuzlingenعلى بحٌرة كونستانز) تستخدم فً قمع المعارضة فً البحرٌن
.2011
( . )3هناك عالقات وثٌقة  /وتعاون قوي بٌن شركة  DIEHLالمصنعة لألسلحة فً ( Überlingenالمصنوعة فً بحٌرة كونستانز) وشركة
 RAFAELاإلسرائٌلٌة المصنعة لألسلحة .هاتٌن الشركتٌن تمتلك حتى اآلن الشركة البنت وأسمها  ( EUROSPIKEأي باأللمانٌة  :شركة
 البنت) المتواجدة قرب نورمبرغ ( فً  ، Bavariaجنوب المانٌا).( .)4تطور شركة  RSTالمتواجدة فً سالم ( تبعد حوالً  8كلم من بحٌرة كونستانز) رادار خاص شركة إسرائٌلٌة ()ELBIT
( .)5بنٌت أجهزة الصراف اآللً فً  Constanzمن الكمبٌوتر الخاص على متن الدبابات القتالٌة األلمانٌة  .2 Leopardوسٌتم تسلٌم هذه
الدبابات إلى المملكة العربٌة السعودٌة فً السنوات المقبلة.
( . )6وتشارك شركة ( Immenstaad EADSالمتواجدة فً منطقة بحٌرة كونستانز) فً تنطوٌر العدٌد من برامج األسلحة :على سبٌل
المثال فً مجال تطوٌر الطائرات بدون طٌار االلكترونٌة واألقمار الصناعٌة العسكرٌة ،و  elecrtinicللطائرات الحربٌة "" Typhoon
وبرنامج بناء سٌاج على الحدود السعودٌة

نحن نريد إجابة على األسئلة التالية:
> ما هً الشركات فً بحٌرة كونستانس التً تطور أو تنتج أسلحة أو قطع من األسلحة؟
> ما هو نوع من األسلحة؟
> كم عدد الموظفٌن الذٌن ٌعملون فً صناعات األسلحة؟
> ما هً الدول التً ٌتم تصدٌر " أسلحتنا أو أجزاء منها' الٌها ؟
> فً أي حرب تم إستخدام أسلحتنا ؟
> كم عدد األشخاص الذٌن ماتوا أو أوصٌبوا من جراء إستخدام “أسلحتنا "؟
> ما هً أسماء الضحاٌا؟
مع توفر هذه المعلومات
سوف نقوم بنشر المعلومات الواردة أعاله
سوف نذهب ونتحدث إلى الكنائس والمدارس (من خالل اآلباء وممثلٌن عن التالمٌذ) والنقابات واألحزاب السٌاسٌة فً
منطقة بحٌرة كونستانس
سنقوم بتنظم (نقاشات)
وسوف نتعاون مع المؤسسات المناهضة لألسلحة النووٌة
سنقوم بتحدٌث الموقع التالً:
www.waffenvombodensee.com

ندعوكم للمشاركة
عن طرٌق االتصال بنا مباشرة على العنوان التالً:
ruestungsindustriebodensee@yahoo.de
أو ٌمكنكم االتصال معنا من خالل استخدام وسٌلة منظمة أخرى ( هنا )
http://www.waffenvombodensee.com/rustungskritische-organisationen-am-bodensee/

