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صنع االسالمم ددوونن أأسلحة  
 

"عندما يیكونن لديیك أأكثر من االذيي تحتاجج إإليیهھ٬، قم ببناء ططاوولة أأططولل ٬، ووليیس سيیاجج أأعلى !"  
 

هھھھذاا هھھھو شعارر  في  2016يیوليیو  4يیومم ااألحد  اامرأأةة وواالتي ستقامم 20000االمائدةة االنسويیة االمستديیرةة االثاني من منصة  
مارريیاهھھھيیلفيیرسترااسي.  

 
فإننا ندعو بحرااررةة لهھذاا االيیومم إلعداادد مائدةة ططويیلة في مارريیاهھھھيیلفيیرسترااسي جنبا إإلى جنب مع االالجئاتت ووأأسرهھھھم. جلب االطعامم 

وواالمشرووباتت لالحتفالل بعيید االصدااقة بيین االنساء في ااألماكن االعامة !  
 

ن االممكن أأنن تفعل ااألشيیاء بشكل مختلف عن االسيیاسة االرسميیة ووما يیريیدوونن أأنن نعتقد: مع وومن خاللل ذذلك نريید أأنن نظهھر أأنهھ م
ااألسواارر وواالحدوودد االمفتوحة٬، مع ااالحتراامم وواالتضامن وواالفائدةة في حيیاةة هھھھؤالء االنساء ووأأفراادد أأسرهھھھم االذيین أأددىى بهھم مسارر في 

ططريیقنا. ألنهھ في مثل تلك ااألووقاتت االمظلمة  حشيیة ووعدمم ااالنسانيیة االذيین يیقفونن وويیشاهھھھدوونن االو  تكسب االمعركة أأوو يیقومونن  
بالمساهھھھمة في ذذلك يیفقدوونن إإنسانيیتهھم   .  

 
"عندما يیكونن لديیك أأكثر من االتي تحتاجج إإليیهھا٬، قم ببناء ططاوولة أأططولل ٬، ووليیس سيیاجج أأعلى !" هھھھذاا االشعارر االمستخدمم من قبل 

توفيیر االسكن ووغيیرهھھھا من االمساعدااتت٬، ووقد أألهھمنا االمجتمع االمدني ااإلسباني وواالذيي شكل شبكة من االتضامن ددعم االالجئيین وو
إإلى جولة االطاوولة االنسويیة لهھذاا االعامم . االشعارر تم مشارركتهھ ووتوززيیعهھ  في االشبكاتت ااالجتماعيیة مرفق مع االصوررةة االتي  

تظهھر  ططاوولة ططويیلة ال نهھايیة لهھا مع االناسس يیأكلونن عشاء ااحتفالي معا.   
 

نن في االمائدةة االمستديیرةة وويیتحدثونن مع االنساء االالجئاتت ووشبكاتت االتضامن االذيین إإلى جانب تنظيیم االوضع حيیث يیلتقي االمشارركو
يیعملونن معهھم٬، وونحن نريید االمائدةة االمستديیرةة لهھذاا االعامم لتكونن مناسبة للمساعدةة في إإعاددةة اايیجادد حركة سالمم جديیدةة. ألنهھا 

ررووبا وواالواليیاتت االمتحدةة ااألمريیكيیة٬، االحرووبب في االوقت االحاضر خاصة اانهھا تأخذ شكل حرووبب أأهھھھليیة٬، أأووقدتت ووترسخت في أأوو
االتي هھھھي من بيین أأهھھھم أأسبابب إإجبارر االناسس على تركك بلداانهھم٬، جنبا إإلى جنب مع عالقاتت ااالستغاللل االهھيیكلي للجنوبب االعالمي 

من قبل شمالل االكرةة ااألررضيیة.  
 

يیة االسالمم باررززةة للجمهھورر حزيیراانن االى جعل قض 4ووهھھھذاا هھھھو االسبب في أأننا ندعو االمباددررااتت ووجميیع االمنظماتت االنسائيیة يیومم 
في مارريیاهھھھيیلفيیرسترااسي في فيیيینا. وويیمكن أأنن يیتم ذذلك من خاللل ااألنشطة٬، فالشش االغوغاء٬، االفن االتصويیريي٬، وواالمناقشاتت٬، 

االمعاررضض االخ  
 

٬، يیرجى ااعالنن مشارركتكم عن ططريیق إإررسالل 2016إإذذاا كنت تريید أأنن تكونن جزءاا من جولة االطاوولة االمستديیرةة االنسويیة لعامم 
ااسمحواا لنا أأنن نعرفف٬، إإذذاا كانت مساهھھھمتكم سوفف تكونن فكرةة٬، بيیانا٬، أأوو   tisch@20000frauen.atإللكترووني إإلى االبريید اا

نشاطط أأوو إإذذاا كانت تتكونن في جلب االطعامم للمشارركة في االطاوولة.  
 

 


