
 اهشقاننو ،صوصخلا هجو ىلع ةيسنرف وأ/و ةيبرع امالفأ دهاشن اننإ :ةماقإلاءاضف يف مامتهالا ةرؤب مليفلا لكشي
 لوح تاشاقن ةلسلسو Voyage à l'inconnu لوهجملا ىلإ ةلحرل/ قالطنا ةطقن( ةصاخ داوم روطنو
 ةماقإلا ءاضف يف انه )(Enfin ... j'avais quitté le bled دالبلا تكرت اريخأو :عوضوم
 لوحو سناجتلل وحني ام اريثك يذلا خيراتلا لوح تالؤاست حرط ربع ةداضم تاياورو روص كاردإل لاجملا حاتي
 ريمضب طقف ىكُحي الو ،اضيأ ةيئرمو ةعومسم تاياورلاو روصلا هذه حبصت امك ،هب ةطبترملا ةداتعملا تاروصتلا
 لك ،رفسلا ،ليحرلا ،نوناقلا كاهتنا(ةيتاذلا ةيمويلا ةايحلا ةربخ جلاعي مالك هنإ لب -ةددعتم تاغلو تاوصأب انألا
 تصني روهمجلا نإف ةقيقحلا يفو،ةطيسو ةمجرت تايلمع ربع روهمجل ىنعملا اذه برقيو )ةقارح حبصت نأ ينعي اذه
 فيك لوح تاشاقنللو ةرياغم ةيريمدت تاسراممل حيتي يذلا وه تاذلاب تاصنإلا نأ دقتعن نحنو .حاتفناو ماتءاغصإب
.انكاردإ مئاعد زهت نأ اذامو

 ركسعم  ةرتف ءانثأ تصُصخ دق هنأ مغرو .ةردان ةعلس ةيمح4ا ةماق3ا تاءاضف دعت ةنيعم ةيتايح فقاوم يف
 ببسبو نكل ،ةماقSل وأ يقRتلل انايحأ حلصت تناك نكامأ Refugee-Protestcamp  ةيجاجتحMا ءوجللا

 نع ثحبلا رمتسيو اذه .لوطأ ةرتفل يسايسلا لدجلل نكام^ا هذه سيركت انكمم نكي مل ةيلكيه تابوعص
 ءاوتحMا ىلع ةدمتع4ا ةيبورو^ا ةسايسلا اهيف هجاوُت )ةيداصتقا صخ^ابو ةيعامتجاو ةيسايس( تاءاضف
 تاذو اهريصم ديدحت يف ةلقتسم  ةيؤر تاذ ىرخأ ةسايسب ةنميهلاو يعامتجMا شيمهتلاو زييمتلا ىلع مئاقلا
 ةروصب هذه ررحتلا تاءاضف ةدايزو عيسوت ىلع ةكرحلاو ةماق3ا تاءاضف داحتا لمعيو .ةيسايس ةسرامم
.ةمئاد

 ةكرحلل ءاضف حتفل ، )ةدايزلل ةلباقلا( يجاجتحMا ءوجللا ركسعم بلاطم ةيفلخ ىلعو ،ةماق"ا عورشم ىعسي
 /مليفلا ةليسوب تعُمج ةيصخش ُتاربخ لكشُتو .عوضو4ا لوح يعامجلاو رمتس4ا شاقنلا ربع )ةمواسملل(
 نأ -يبرعلا برغ4ا نادلب نم اصوصخو -مRف^ا لRخ نم ةماق"ا عورشم ىعسيو   .عورشملل َقلطن4ا ويديفلا
.يتاذ يئامنيس ضرع يف فاط4ا ةياهن يف بصي ام ،Repräsentation ليثمتلا ةركفب قلعتت ةلئسأ حرطي

:https://refugeecampvienna.noblogs.org  يجاجتحMا ءوجللا ركسعم بلاطم

 مهنأ ا4اط ،ةينوناقلا مهتيعضو نع رظنلا ضغب ،ءوجللا تابلاطو يبلاط لكل  ةيساس^ا نؤو4ا ريفوت.1
.اسمنلا يف نودجاوتم
 M -اسمنلا يف ءوجللا تابلاطو يبلاط لكل ةيمومعلا نكاس4ا ةحاتإو مهتماقإ نكام^ رحلا رايتخMا.2
.�ينع4ا ةبغر نودب لقن
 نيرجاه4ا لكل يعامتجMا نامضلا ريفوتو ميلعتلا تاسسؤمو لمعلا قوس ىلإ لوخدلا ةحاتإ.3
.اسمنلا يف �ميق4ا
.نانثا نلبد نوناقب ةطبتر4ا تRيحرتلا لك فقو كلذكو ايراغنه ىلإ تRيحرتلا لك فقو.4
.ةضوفر4ا ءوجللا تابلط لك نومضم صحفل ةلقتسم ةهج سيسأت.5
.ىرخ^ا ءوجللا بابسأ بناج ىلإ ةيداصتقMا ةيعامتجMا عفاودلاب فارتعMا.6
 لصاون انوكرتاو مكتانايب ةدعاق نم انتامصب راثآ اوحسمتلف ،بلاط4ا هذه قيقحت انكمم نكي مل اذإ.7
!انلبقتسم يف قح انل !لاحرتلا
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