
بسم ال الرحمن الرحيم

المحترمين)(...السيد

 كوثر سلم عضو نقابة الصحفيين الدوليين في بروكسل وعضو: المرسلة
نقابة الصحفيين الفلسطينيين

 تعاملكم المنافي للوائح القوانين في النمسا والمنافي ايضا: الموضوع
لبسط قواعد الخلق السلمية والمتمثل فيما يلي

 متقززا ومحركا يده اتجاهي بلهجة تحقيرية ومتسائل(...) صراخ السيد ) 1(
 ماذا تفعلين؟ انزلي من هنا تماما كما لوانه تحدث الى احدى جواريه او

 شاهد راقصة عارية امامه وليست صحفية تمارس عملها بمهنية اخلقية
بعيدا عن الفئوية التي ياخذها الغير في اولوليات اعتباراته

 بسحبي من ذراعي من السيارة المتحركة دون ايقافها(...)قيام السيد ) 2(
 المر الذي كاد ان يوقعني على الرض لول ان قام احد الشخاص مشكورا

بامساكي من ذراعي الثانية ومساعدتي في التوقف على الرض بامان 

اما بعد

 فهو امر مستهجن ومخالف لنصوص القوانين المعمول(...) ما قام به السيد 
 بها في النمسا والتي تحظرعلى على احد النزول من سيارة متحركة قبل

توقفها تماما

 ان يشدني من(...) لوائح ونصوص القوانين النمساوية تحظر على السيد
 وعليه كان يتوجب ان يوقف السيارة لتمكن من. ذراعي وينزلني بنفسه

 النزول بنفسي او كان عليه ان يستدعي شرطية نمساوية لنزالي اذا تطلب
المر ذلك

 الذين كانا معي في"الذكور"للصحفيين الخرين من (...) عدم انزال السيد 
 عنصرية في بلد اوروبي وذلكذكورية السيارة يدلل على مواقف تمييز 

لكوني امراة وهذا ايضا يتنافي مع لوائح القوانين المعمول بها في النمسا 

 على راسي هو سبب انزالي من السيارة" لخيمة"اذا كان عدم ارتدائي 



 عن توجيه الدعوات(...) ففي هذه الحالة حبذا لوتوقفت مؤسسة السيدين 
 اذ لدي الهم من التظاهر في الشارع مع اشخاص يفتقرون. لي عبر اليميل

 الى الحد الدنى من اصول التعامل النساني والقانوني مع الصحفيين
وغيرهم في المجال العام

 وتحريك يده اتجاهي بطريقة منفرة ان دل على شىء فانما(...) صراخ السيد 
 يدلل على ضحالة فكره وفهمه للدين السلمي والحديث الشريف وقوله

 وقوله صلوات ال" ولو كنت فظا غليظ القلب لنفضوا من حولك"تعالى
 اذ لم يقل بان الدين صلة وصوم ومسجد" انما الدين المعاملة"وسلمه عليه 

وانما قال انما الدين المعاملة... وخيمة على راس المراة 

 هذا وحيث انني قد شاركت في المسيرة من منطلق مهني محض وقوبلت
وبناء على ما ذكر اعله. بسوء التعامل اللانساني والل اخلقي

 يرجى من المذكورين اعله اليعاز الى مؤسساتهم الغاء ايميلي من قائمة
 لديهمالمراسلة اليومية 

 احتراما لدماء الشعب الفلسطيني وانشغالي باداء رسالتي الصحفية بمهنية
 اخلقية فانني اترفع عن ملحقتكم القانونية بسبب الضرر الذي الحق بي

 من طرفكم

 وهكذا اضم صوتي الى اصوات زملئي الصحفيين النمساويين واعلن
 مقاطعتي لخباركم ونقلها للراي العام في وقت يقاطعكم فيه العالم كله

 اعلميا

واقبلوا فائق الحترام
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