
عربي

 نحن – اللئجئون اللذين يحتّجون على الضروف غير المحتملة التي يعيش تحتها طالبو اللجوء في  المانيا – ل 
ّد ي بنا الطريق الى مدينةبدأت مسيرتنا في . نزال مكافحين مدينة فورتسبورغ التي تقع في محافظة بايرن و سيو  

ّقق مطالبنا و ندعو كل طالبي اللجوء للنضمام إلى المسيرة. برلين نتجه إلى برلين لتحقيق الدهداف التالية. نريد أن تح
  

ّنه ل يصّح أن يكون,   قانون الترحيل القسريإلغاء لننا نرى أّن من حّق النسان أن يختار مكان سكنه بحرية و أ  
ّلق بقرارات سياسية للحكومات  مكان السكن متع

ّننا لم نُعد نحتمل رؤية موت أصحابنا و زميلتنا في دهذهلمانيا ا في ئجميع إلغاء معسكرات طالبي اللجوء   ل  
ّثل التمييز و الدهانة .المعسكرات التي تم

ّقل من حقوق النسان الساسية قانون التحرك المحدودإلغاء  لسنا سجناء.  لطالبي اللجوء لننا نؤمن بأّن حرية التن
 

.في الثامن من سبتمبر دهذا العام بدأت مجموعة من طالبي اللجوء رحلتها من فورتسبورغ إلى برلين مشيا   على الدقدام   
و من المفترض أن يصل صوت احتجاج طالبي اللجوء و دهم في. ستقطع مسافة ستمئة كيلومتر في فترة تقارب الشهر  

في الودقت نفسه. احتجائجهم على تلك القوانين المهينة في بلد يقال أنه ديمودقراطي. طريقهم إلى برلين إلى كل الناس  
ين رحلتهم إلى برلين بالباص و عبر طريق آخر مرورا/-ين مستقّلت/-ات و ناشطات/-بدأت مجموعة أخرى من محتّجين  

في. بهذه الطريقة أئجدر أن تشيع الحتجائجات في مدن عدة. بالمدن و المناطق الوادقعة في غرب  و شمال المانيا  
ُيهتّم بتغذية و تبييت المحتّجين ات فقط بل إنما أيضا بزيارة معسكرات طالبي اللجوء لخبار/-الطريق إلى برلين ل   

ينّسق الحراك من دِقبل اللئجئين أنفسهم و دهو حراك. اللئجئين بحركة المقاومة دهذه لكي يمكنهم أن ينضّموا إلى الحركة  
  ي اللجوء لللتحاق برحلتنا بالباص و لزيارة المدن في/-ندعو كل طالبات. مستقل من أ ي حزب سياسي أو مؤسسة

و سيكون دهذا اللتقاء بداية عهد ئجديد للحتجاج. ات الذين ساروا مشيا/-الطريق إلى مدينة برلين لنقابل فيها المحتّجين  
ّقيق مطالبنا الموّحد في برلين لتح

ليس لي أو لك فقط و لكن لنا جميعا
ّتى يتّم إلغاء   المعسكرات و. تركنا المعسكرات التي ل تسد إل رمقا  دقبل ستة أشهر دقّررنا أّل نستسلم في كفاحنا ح  

حان الودقت لنتشارك كلنا يدا بيد في حركة. دهذه القوانين غير النسانية تدّمر حاضرنا و مستقبلنا. دقانون التنقل المحدود  
  ي اللجوء الذين يقرأون دهذه/-نحن – المشتركون و المشتركات في رحلة الباص – نرئجو كل طالبات. اعتراضية ئجمادهيرية

 الرسالة أن ينشرودها و يوّزعودها و أن ينضّموا إلى نضالنا – بغض النظر عن الجنسية و لون البشرة و الجنس الئجتماعي و
  ي اللجوء/-الثقافة و اللغة – للودقوف في برلين من أئجل تحسين الضروف المعيشية لطالبات

Dates on the way to berlin:

Würzburg 8.9 / Frankfurt 9.9. / Frankfurt 10.9 / Mainz-Wiesbaden 11.9 / Kassel 12.9 / Köln 
13.9 / Bonn 14.9 / Düsseldorf 15.9. / Düsseldorf 16.9. / Duisburg 17.9 / Bochum 18.9 / 

Bochum 19.9 / Bielefeld 20.9 / Bielefeld 21.9 / Münster 22.9 / Osnabrück 23.9 / Hildesheim 
24.9 / Braunschweig 25.9 / Wolfsburg 26.9 / Bremen 27.9 / Oldenburg 28.9. / Hamburg 

29.9. / Hamburg 30.9. / Kiel 1.10. / Lübeck 2.10. / Rostock 3.10. / Berlin 4.10.

Tel.Nr.  0152/13170953 | 0152/23608273

email: refugeeresistanceworldwide@lavabit.com


