Arabisch
يستدعي الحلفاء والمم المتحدة ARCHE
عزل الحكومة من د .أنجيل ميركل
ضمان تنفيذ القانون الساسي في ألمانيا
2020-04-24
.القوس" :نحن نثق بالله!" الصورة :هايدروز مانثي
.
تقارير ل تعد ول تحصى عن الضحايا  ARCHE¹قرية النبيذ الصحافة .على مدار العشرين عام-ا الماضية  ،كان لدى
والمصائر الفردية والوفيات من ألمانيا والعديد من البلدان الخرى على المستوى الفيدرالي والوروبي
والعالمي فيما يتعلق بجريمة حقوق النسان "سرقة الطفال ]ليس فقط[ في ألمانيا  -اغتراب الوالدين عن

منصة للتواصل العالمي  ARCHEأقامت - eke - pas ،الطفال  -الوالدين متلزمة الغتراب " ،اختصار طفل

للضحايا  ،ومنظمات الغاثة )المنظمات غير الحكومية(  ،والعلماء والخبراء .ونفذت التقارير من لجنة البرلمان
 IAoHRDو أعدت ARCHEالوروبي بشأن اللتماسات  ،وقادت تقرير
لدى المم المتحدة على مدى عدة أشهر  ،الخطاب
ونشرته إلى اللجنة اللمانية التحادية للشؤون القانونية وحماية المستهلك  ،أعدت عدة  ARCHEالصلي لـ
وأرسلت ونشرت نداء  ARCHEرسائل إلى مستشار ألمانيا  ،د .أنجيل ميركل  ،وطلبت منها أن تتصرف  ،صاغت
المساعدة لرئيس الوليات المتحدة  ،دونالد ج .ترامب  ،ولرئيس التحاد الروسي فلديمير بوتين  ،الذي أرسلها دعت
لمساعدة جميع البلدان والصين واليابان وقدمت أدلة عامة على جرائم حقوق النسان للطفال  ،ليس فقط في  SOSمنظمة
.ألمانيا

تدلي ببيانها الن ARCHE
.للجمهور العالمي
.
 ARCHEعند هذه النقطة على
 ،فقط استدعاء الحلفاء
حتى يتمكنوا من العمل معاا وبمعرفة المم المتحدة والدلة المخزنة هناك
.لسقاط الحكومة في ألمانيا

الدلة على جرائم حقوق النسان المرتكبة
طفل
 سرقة الطفال ]ليس فقط[ في ألمانيا  -اغتراب البوين والطفل  -متلزمة الغتراب البوي"  ،تسمى "eke - pas ،
C 209/15مع القرار الموسع مرتين 2
تقارير إلى المقرر الخاص لمنظمة المم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب  IAoHRDو  ARCHEومع تقديم
 (CIDTP).المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة
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.يجب إبعاد حكومة ميركل الجرامية عن العمل
يجب على الحلفاء التدخل في ألمانيا و
 ،للقانون والنظام
 ،لمنح المتثال للحقوق الساسية
من أجل حرية وسلمة المواطنين في ألمانيا
.اعتن بنفسك
كانت حكومة ميركل مهملة وغير موجودة
تسبب عمد اا في إلحاق ضرر كبير بالناس لسنوات
المعرفة
!على الرغم من
هذه جريمة حرب  ARCHE ،في نظر
ضد سكانها
.ويجب إزالة السلطة من هذه الحكومة
.
!يجب أن تذهب المستشارة ميركل وتحاسبها على جرائمها
.
ميركل متهمة باختطاف الطفال ]ليس فقط[ في ألمانيا  -اغتراب الوالدين عن الطفال  -متلزمة اغتراب
الوالدين  ،أي اقتلعهم واغترابهم وإلحاق الضرر بهم  ،والتخلي عن الطفال في وضع عاجز  -أي بدون أبوين
.وبدون عائلة
.
.سرقة بشرية"§ 234
كل من يقبض على شخص آخر بالقوة  ،أو بتهديده بشرير حساس أو الماكرة من أجل تعليقه في موقف عاجز أو للخدمة )(1

.في الخارج في منشأة عسكرية أو شبه عسكرية  ،ي`حكم عليه بالسجن لمدة عام واحد إلى عشرة يعاقب س
خمس سنوات
 ".في الحالت القل خطورة  ،تكون العقوبة السجن من ستة أشهر إلى )(2
.
المكالمة العالمية للمشروع
.
 ARCHEتمت ترجمة هذا الطلب من
إلى  108لغات التالية من  Googleإلى الحلفاء والمم المتحدة عبر مترجمين من
:أجل توضيح الدعوة العالمية لهذا العلن بوضوح
*
فرصته للبلغ عن سرقة الطفال الحالية لجرائم حقوق النسان ]ليس فقط[  ARCHEمع هذا النداء  ،استنفذ
في ألمانيا  -اغتراب الوالدين عن الطفال  -متلزمة الغتراب البوي على المستوى الفيدرالي والوروبي
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 وتم تلقي طلبات التدخل من قبل الحلفاء والحكومات ا،  تم تقديم أدلة على جرائم حقوق النسان التي وقعت.والعالمي.
.
!يرجى التدخل
.
.
.
مانثي
e  أسس هايدروزARCHE
ا والذين تم عزلهم بشكل- عام11  و8 ا عن البناء الذين سرقوها منها في عمر-بحث
كبير حتى يومنا هذا.
ARCHE yastadei alhulafa' wal'umam almutahida eazl alhukumat min d. 'anjila mayrkul daman
tanfidh alqanun al'asasii fi 'almania 2020-04-24 alqawsa: "nhan nathiq biallha!" alsuwrata: haydruz
manthy. . qaryat alnabidh alsahafa. ealaa madar aleshryn eamana almadiat , kan ladaa ARCHE¹
taqarir la tueadu wala tuhsaa ean aldahaya walmasayir alfardiat walwafiat min 'almania waledyd
min albuldan al'ukhraa ealaa almustawaa alfidiralii wal'uwrubiyi walealamii fima yataealaq
bijarimat huquq al'iinsan "srqt al'atfal [lys fqt] fi 'almania - aightirab alwalidayn ean al'atfal alwalidayn mutalazimat alaightirab ", aikhtisar tifl - eke - pas ، 'aqamat ARCHE minasatan
liltawasul alealamii lildahaya , wamunazamat al'iighatha (almunazamat ghyr alhukumia) ,
waleulama' walkhubra'u. wanafadhat altaqarir min lajnat albarlaman al'uwrubiyi bishan
alailtimasat , waqadat taqrir ARCHE w 'ueidat IAoHRD ladaa al'umam almutahidat ealaa madaa edt
'ashhur , alkhitab al'aslii l ARCHE wanasharath 'iilaa allajnat al'almaniat alaitihadiat lilshuwuwn
alqanuniat wahimayat almustahlik , 'ueidat edt rasayil 'iilaa mustashar 'almania , d. 'anjila mirkil ,
watalabat minha 'an tatasaraf , saghat ARCHE wa'arsalat wanasharat nida' almusaeadat lirayiys
alwilayat almutahidat , dawnalid j.tramib , walirayiys alaitihad alruwsii fladimir butin , aldhy
'arsilaha daeat munazamat SOS limusaeadat jmye albuldan walsiyn walyaban waqadamat 'adilatan
eamatan ealaa jarayim huquq al'iinsan lil'atfal , lys faqat fi 'almania. ARCHE tadli bibayaniha alan
liljumhur alealami. . eind hadhih alnuqtat ealaa ARCHE faqat aistidea' alhulafa' , hataa
yatamakanuu min aleamal meana wabimaerifat al'umam almutahidat wal'adilat almukhzanat hunak
li'iisqat alhukumat fi 'almania. al'adilat ealaa jarayim huquq al'iinsan almurtakaba "sriqat al'atfal [lys
fqt] fi 'almania - aightirab al'abwayn waltifl - mutalazimat alaightirab al'abawi" , tusamaa tifl - eke pas ، mae alqarar almusie maratayn 2C 209/15 wamae taqdim ARCHE w IAoHRD taqarir 'iilaa
almuqarar alkhasi limunazamat al'umam almutahidat almaenii bialtaedhib waghiruh min durub
almueamalat 'aw aleuqubat alqasiat 'aw allaa'iinsaniat 'aw almihiana (CIDTP). yjb 'iibead hukumat
mayrakul al'iijramiat ean aleaml. yjb ealaa alhulafa' altadakhul fi 'almania w lilqanun walnizam ,
limanh alaimtithal lilhuquq al'asasiat , min ajl huriyat wasalamat almuatinin fi 'almania aetin
binafsik. kanat hukumat mayrkul muhmalat waghayr mawjuda tasabab emdaan fi 'iilhaq darar kabir
bialnnas lisanawat - ela alrghm min almuerfa! fi nazar ARCHE , hadhih jarimat harb dida sukkaniha
wayajib 'iizalat alsultat min hadhih alhukumati. . yjb 'an tadhhab almustasharat mayrkul
watuhasibuha ealaa jarayimiha! . mayrikul mutahamat biaikhtitaf al'atfal [lyas faqt] fi 'almania aightirab alwalidayn ean al'atfal - mutalazimat aightirab alwalidayn , 'ay aiqtilaeihim
waightirabihim wa'iilhaq aldarar bihim , waltakhaliy ean al'atfal fi wade eajiz - 'ay bidun 'abwayn
wabidun eayilatin. . "§ 234 sariqat bishariat. (1) kl min yaqbid ealaa shakhs akhar bialquat , 'aw
bitahdidih bisharir hassas 'aw almakirat min ajl taeliqih fi mawqif eajiz 'aw lilkhidmat fi alkharij fi
munsha'at easkariat 'aw shbh easkariat , yuhkm ealayh bialsijn limudat eam wahd 'iilaa eshrt
yueaqib sanawatin. (2) fi alhalat al'aqalu khuturatan , takun aleuqubat alsijn min stt 'ashhur 'iilaa
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khms sanawat ". . almukalamat alealamiat lilmashrue . tamat tarjamat hdha altalab min ARCHE
'iilaa alhulafa' wal'umam almutahidat eabr mutarajimin min Google 'iilaa 108 lighat alttaliat min ajl
tawdih aldaewat alealamiat lhdha al'iielan bwduh: * mae hdha alnida' , aistanfadh ARCHE fursatah
lil'iiblagh ean sariqat al'atfal alhaliat lijarayim huquq al'iinsan [lys fqt] fi 'almania - aightirab
alwalidayn ean al'atfal - mutalazimat alaightirab al'abawayi ealaa almustawaa alfidiralii
wal'uwrubiyi walealami. tama taqdim 'adilat ealaa jarayim huquq al'iinsan alty waqaeat , watama
tulqi talabat altadakhul min qibal alhulafa' walhukumat al'ukhraa. . yrja altdkhl! . . . easus haydruz
manithi ARCHE bhthana ean al'abna' aladhin saraquha minha fi eumr 8 w 11 eamana waladhin
tama eazaluhum bishakl kabir hataa yawmana hadha.
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