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ةيضق يف قيقحتلا فانئتسا  
يسيردإلا دمحم

(HANAU)

 مهتايح نمةيشحوب واناه يف صاخشأ ةعست عازتنا مت ,           طابش       يف
 نكي ملو ًادرفنم ًاثداح هيف اوتام يذلا موجهلا نكي مل .مهئاقدصأو مهرسأ ةايحو
 ةينيميلا تامجهلاو فنعلا نم ةليوط ةمئاق ىلإ موجهلا مضني .ًادرفنم ًابكترم يناجلا
ايناملأ يف ةيرصنعلاو

شماهلا دنع رسيألا دومعلا
 ةفيحص كيدي نيب لمحت تنأ
 ةعومجم نم ةديدجلا ةقطنملا
 روثعلا كنكمي .نغنلبورغ يف نماضتلا
 لوح تامولعم ىلع ةديرجلا يف
 و ةقطنملا يف ةديدجلا تاروطتلا
 يف نماضتلا ةعومجم يف

نغنلبورغ  .
 ةلئسألا لوح تامولعم اًضيأ كانه
 صوصنلاو تالباقملاو ةينوناقلا
كلذ ىلإ امو ةيسايسلا
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 ةيواز ىلع نيلوتقملل روصو ةتفال انقلع ، موجهلا ىلع ماع رورم دعب
ةسارتش فوه ندنيل عراش و  ةسارتش رريهرغنلبورغ  عراش .

واناه يف موجهلا يف اولتُق نيذلا بابشلا ركذتن نأ ةلمحلا لالخ نم ديرن 
 عيمجلل ةوعد اًضيأ ءارجإلا دعي ببسلا اذهلو :رييغتلا اًضيأ ينعي ركذتلا نكل
رخآ ناكم يأ يفو عمتجملا اذه يف ةيشافلاو ةيرصنعلا ةبراحمل

 مهيدلو ةيرصنعلا نم نوناعيو نغنلبورغ يف سانلا نم ريثكلا شيعي
 راكفألا لدابت مهملا نم هنأ دقتعن نحن  عوضوملا اذه لوح هولوقيل ريثكلا
 يذلام اًضيأ نكلو ةيمويلا ةيرصنعلا دض هب مايقلا اننكمي ام يف رظنلاو
 ةرذجتملاو ةيسارلا ةيرصنعلل ةيتحتلا ىنبلاو تاساسا هاجت هلعف نكمي
 نماضتلا ةعومجم  يف  تاسسؤملاو ةسايسلاو عمتجملا اذه يف قمعب
ةيرصنعلل ةضهانم ةنجل اًرخؤم كانه تناك ،نغنلبورغ يف
 نم سانلا ةوعدو نغنلبورغ يف اًراشتنا رثكأ عوضوملا لعج وه فدهلا
 ةقطنملا يف ةيرصنعلل ةضهانم ةمظنم ءانب لجأ نم يقالتلل نغنلبورغ
انب لصتا ،ةكراشملا يف بغرت تنك اذإ .ليوطلا ىدملا ىلع

.

.

.

.
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 يف نماضتلا ةعومجم يف ديدج
نغنلبورغ

  ةينوناقلا لئاسملا لوح حئاصن
ةحفصلا

تاراجيإلا ةنجل

يسيردإلا دمحم

  ايفونوف يف نيرجأتسملا ةنجل
ةحفصلا اهسفن مظنت  

ةحفصلا أدب ديدج قيقحت

:

:

:

 مامأ ةطرشلا لاجر صاصرب يسيردإلا دمحم لتُق            ناريزح     يف
 وه امك .ةيادبلا يف ةيضقلا هذه يف قيقحتلا فاقيإ مت. نغنلبورغ يف هتقش
 تاقاعإلا يوذ صاخشألاو ضيبلا ريغ صاخشألا ةطرشلا لتقت امدنع اًمئاد لاحلا
 يف نماضتلا ةمظنم هيلإ يمتنت يذلا ،"دمحم لجأ نم ةلادعلا" فلاحت.ةيلقعلا
رارقلا اذه لبقي مل نغنلبورغ
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 ةحضاو تاضقانت انعمجو ، هتلئاعو دمحمل ةلادعلا قيقحتب ةبلاطملا انلصاو
لمتكي ملو تارغثلاب ئيلم ةطرشلا قيقحت هنا ىلع ىلع انددشو  .
 و رهص لسيام ةشئاع يسيردإ دمحم ةنبا هتضرع ناث ويديف عطقم ليغشت متو
رانلا قالطإ دعب  ثدح امً اديدحت هيف رهظي

 ةميرجلا راسم لوح قيقحتلا  يف ةديدج تالؤاست ةراثإ ىلا ويديفلا ىدأ ام
2021يناثلا نوناك ةياهن قيقحتلا فانئتسا ىلإ ىداً اريخأ

 هيلع تقلطا ام روف يسيردإلا دمحم يدي دييقتب ةطرشلا تماق فيك ويديفلا رهُظي ، مالعإلا لئاسو يف درو امك
 عم لماعتلاب  مهل رربت يتلا ةعنقملا بابسألا ام.ةريطخ حورجبً اباصم هناً املع ضرألا ىلع هترج مث ، صاصرلا

 ءانتعالا مت ول وجنيس ناك له ؟تقولا كلذ يف ةايحلا ديق ىلع يسيردإلا دمحم ناك له ؟ةقيرطلا هذهب صخش
 نأ حرش متيس زازئمشالل ةريثم ةقيرط يأب ؟دافصألاب ناتديقم هاديو ضرألا ىلع هرج نمً الدب رشابم لكشب هب
 انفده.أوسألا ةيلايخلا ةصقلل نودعتسم نحن ؟مهتايح ةيامح طقف اودارأ طابضلا نأوً ابسانم ناك هنا ءارجالا اذه
لاضنلا يف رمتسن.ةلادعلاو حيضوتلا لجأ نم لاضنلاو دمحم لتقم دعب تمصلا زجاح رسك يف رارمتسالا وه

نغنلبورغ يح يف ةيعامتجاو ةيسايس ةمظنم يه       غ ف ت نغنلبورغ يف نماضتلا  .
 يف لكاشم لثم ، ةيمويلا ةايحلا يف ةلثامم لكاشم نم نوناعي نيذلا صاخشألا مظنن،        يف
 زييمتلا وأ ةيرصنعلا عم براجت ، لمعلا يف طوغض ،لمعلا زكرم يف لكاشم ،راجيإلا
 عضولا لوح تامولعم مدقن ،ةياغلا هذهل اًقيقحت.اًعم حافكلاو لاضنلاو نواعتلا وه فدهلا.يسنجلا
انتشيعم فورظ نيسحت ىلإ يعامج لكشب ةوعدلا ةيفيك يف رظننو ينوناقلا

SiG
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 .عمتجملا اذه يف يرهوج رييغت ءارجإ ةرورضب نوعنتقم صاخشأ كانه ، نيغنلبورغ يف نماضتلا ةمظنم يف
 بابسأ اوحفاكو اًعم سانلا نم ديزملاو ديزملا مظتنا اذإ طقف نكمم رييغتلا اذه لثم نأ دقتعن
 كانه ،ًانكمم اذه نوكي يكل.اًعم نماضتلاب ةيمويلا مهنوؤش لح ةيفيك ملعت تقولاسفن يفو.مهلكاشم
 اًضيأ مظنن ببسلا اذهل.ضعبلا انضعب ىلع فرعتنو راكفألا لدابتنو يقتلن نأ اننكمي ثيح نكامأ ىلإ ةجاح
 نحن.هرخآ ىلإ،ةحوتفملا تاعامتجالاو تايلاعفلاو مالفألا تايسمأ لثم ،ةيسايسو ةيعامتجاو ةيفاقث ةطشنأ
اولصاوتو اوددرتت ال نا وجرا مامتها مكيدل نوكي امدنع. نيال نوا تنرتنالا ىلع تاطاشن لمعن  

 بازحألا نع لقتسم نغنلبورغ يف نماضتلا.انعم
 تائيهلاو تاباقنلا نع لقتسمو ةلودلا تاسسؤمو
 لك نم تاعربتلا لالخ نم انسفنأ ليومتب موقن.ةينيدلا
 ةركفلا رهدزت.هيف طاشنب كراشي وأ عورشملا بحي نم
 نومظني سانلا نم ديزملاو ديزملا نأ ةقيقح نم
طاشنب نوكراشيو نغنلبورغ يف نيينماضت مهسفنأ

نغنلبورغ ناكس رابخأ
 #5 يحنم تاوصأ

ةينوناقلا اياضقلا يف ةروشملا

Solidarisch in Gröpelingen
aktuell

؟هلك اذه لعفن اذامل

 ةمظنم وه نغنلبورغ يف نماضتلا يحلا ةقطنم داحتا
 ةنيدملا نم ءزج يف ناكم هنإ .ةيعامتجاو ةيسايس
 تانيسحت لجأ نم نوحفاكيو سانلا عمتجي ثيح
 لاملا ىلع لصحي دحأ ال .مهتشيعم عضو يف ةسوملم
 .نغنلبورغ يف نماضتلا ةعومجم يف لمعلا لباقم
 و ةيوضعلا موسر لالخ نم ًايرصح انسفنأ لومن نحن
 انل ةبسنلاب مهم اذه.ناريجلا ضعب  معدو نماضت ربع
نيلقتسم ىقبنو نيلقتسم نوكن ىتح

.
 نيسحت لجأ نم لاضنلا يف ىلوألا ةوطخلا لثمتت
 لماعتلاو انقوقح ىلع فرعتلا يف انتايح عضو
 نإف كلذل .ةئراطلاو ةحلملا تالكشملا عم ةرشابم
.مهم ءزج ةينوناقلا ةروشملا

 انسفنأ ةيوقت اننكمي ةينوناقلا ةروشملا لالخ نم
 ىلع يوطنت يتلا فقاوملا بنجتو رتوتلا ليلقتو
 ال اهدحو ةينوناقلا ةروشملا نكل . يدوجو ديدهت
 اًضيأ كيلع نيعتي ام ًابلاغ . ديعبلا ىدملا ىلع يفكت
لجأ نم حافكلاو لاضنلاو عراوشلا ىلإ لوزنلا  .

 تاراجيإلا عفر ىلع ةردقملا ىلع تاراجيإلا نوناق صنً امئاد
 ةماقإلا قح عم ضراعتي امً امئاد كلذ نكلو رارمتساو ماظتناب
 نإف كلذل.نكامألا نم ديدعلا يف ةيساسألا ناسنإلا قوقح و
 ءزج ىوس يه  تسيل ةينهملاو ةديجلا ةينوناقلا ةروشملا
 كرتشملا ميظنتلاو ةنيدملا يح ةباقن نم يساساو يقيقح
 يذلا رخألا ءزجلا يه ةيعامجلا تاءارجإلاو ماعلا عمجتلاو
 تناك اذا عبصإ رسك كنكمي هنأل . ةنيدملا يح ةباقن هيلع موقي
ةضبق يه ةعمتجم  عباصأ ةسمخ نكل ، اهدحول

ةروشملاو ةحيصنلا ديرت له

 ىلع كفتاه مقر ركذا                      مقرلا ىلع لصتا اذا
 وأ.كب لاصتالا دواعنفوس  يتوصلا ديربلل يلآلا بيجملا
ينورتكلإلا ديربلا ربع وأ باستاولا ربع انلسار

01745361588

beratung-sig@riseup.net

نغنلبورغ يف نماضتلا ةعطاقم داحتا أدبي
ةديدج ةيراشتسا ةمدخب          ماع  2021

 نوناقلا نأشب ةروشملا نآلا مدقن نحن
نوناقو راجيإلا نوناقو لمعلا نوناقو يعامتجالا
 نإف ، ةيلاحلا فورظلا لظ يف.ةماقإلا
عم طقف ةحاتمو فسألل ةدودحم ةراشتسالا  
عوم

 دعابتلا دعاوقو انوروكلا ةلاح عضو تحمس اذإ
 ةراشتسا تاقوأ ضرعنسف ، ىرخأ ةرم كلذب

ةحوتفم .
 نوكيس ، ةحوتفملا ةراشتسالا تاعاس لالخ
 اهتمجرتو اهمهفو لئاسرلا ةءارقل معد كانه
 نحن .ىوتحملاب ةقلعتملا حئاصنلا ىلإ ةفاضإلاب
 مهيدل ةقطنملا نم صاخشأ نع اًضيأ ثحبن
 لبقتسملا يف كانه دجاوتلل تقولاو ةبغرلا
 ةدعاسملاو ةحوتفملا ةراشتسالا تاعاس لالخ
 ىجري . اهتمجرت وأ اهحرش وأ لئاسرلا ةءارق يف
نعم لصاوتلا

.

 نيناوقلا نم ديدعلا نأل . ةدوشنملا ةجاحلاو ةياغلا هذه نيسحت
 ةيحبرلا حلاصملا لوألا ماقملا يف يمحتو ةلداع ريغ اهسفن
 ، نينسلا رم ىلع .ةيساسألا انتاجايتحال اهتيبلت نم رثكا نيرخآلل
 نوناق   يف هينوناق ةنورم رثكأو لوطأ لمع تاعاس تحبصا
.لمعلا

2021

نغنلبورغ يف ايفونوف يف نيرجأتسملا
مهسفنأ نومظني 

 ىلإ ةحوتفم ةلاسر ةلودلا تايالو ىوتسم ىلع ًاثيدح سسأت يذلا نيرجأتسملا فلاحت رشن ،                 يف
ايفونوف

Solidarisch in Gröpelingen 
aktuell

؟انعم تنا له

               تايالولاو ينطولاديعصلا ىلع ديدجلا نيرجأتسملا فلاحت
ةيراقعلا ايفونوف ةكرش ىلإ حوتفم باطخ ملست

voNO!via
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ماعل نغنلبورغ يف ةيوق ريجأت ةنجل ءاشنإ ديرن
 ذيفنت يف نوبغري نيذلا نيطشانلا صاخشألا نع ثحبن نحن
انعم نغنلبورغ يف ةلمحلا

.

 يف ةبغرلا وأ ميظنتلا وأ طيطختلا يف نوبغري صاخشأ ىلإ جاتحن
 ةسايس نع عافدلا ىلع مهزيفحتو نيرخآ نيرجأتسم نم بارتقالا
ةفلتخم راجيإ
 نكمي ةعلس ام تقو يف نكسلاو ةشيعملا ةحاسم دعت مل ثيحب
ًاديعب سانلا ذخأ ةطاسبب نكميو اهب ؤبنتلا

.

.

نغنلبورغ يف نماضتلا ريجأتلا ةنجل نحن

ماع ذنم تاراجيإلا ةنجل دجاوتت
 نغنلبورغ يف ايفونوف ورجأتسم مظني انه
مهسفنأ

 فيلاكت عافترإ دضانسفنأ نع عفادن ًاعم 
 ثيدحتلا دعب تاراجيإلا ةدايزو ليغشتلا
تالكشملا نم اهريغو .

 ةيفيك لوح ايفونوف حضف اًضيأ ديرن 
 ىلع ديدحتلاب و لاملل  ةكرشلا بسك

مهباسح ىلعو نيرجأتسملا  رهظ .
 ريس  ادبأ لبقن  نل هنأ رهظن نأ ديرن 

 نحنو !كلذ نم رثكا وحنلا اذه ىلع رومألا
اذه يف اندحو انسل

2018

.

.

                    ةينطولا ةلمحلا قالطإ مت
 تايعمجو دارفأ اهيف كراشي يتلاو ،اًرخؤم
 نم انلثم تاعامجو نيماحمو نيرجأتسم
 لكشب ايفونوف عنم وه فدهلا.ةفلتخم ندم
 فيلاكت لالخ نم حابرألا ينج نم كرتشم
ثيدحتلاوليغشتلا

voNO!via

.

.

 لاوما ةداعإب ىرخأ رومأ نيب نم تايالولا ىوتسم ىلع نيرجأتسم ةمظنم     نم رثكأ بلاطت، ةلاسرلا يف
موعزملا ثيدحتلا ببسب اهل ساسأ ال يتلا تاراجيإلا ةدايزو اهتنايصو ةينكسلا ةينبألا لامعأ فيرصت ةفلك .
 باسح ىلع اًحابرأ ايفونوف لثم تاراقعلا تاكرش ققحت .نغنلبورغ يف نماضتلا ريجأت ةنجلاًضيأ تكراش
نيرجأتسملا .
ةيوسً امدق اوضميو مهدوهج اودحوي اوعمتجي نأ ةفلتخم ندم نمنيرجأتسملا ىلع بجي،اذه عنمل .
هاجتالا اذه يف ةريبك ةوطخ فلاحتلا ربتعي .
انعقوم ىلع ةحوتفملا ةلاسرلا ىلع روثعلا كنكمي
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