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املناطق املحيطة.
نطالب احرتام هذه الوعود  ،وما بعده  ،نطالب لكل الناس الذين
يعيشون ىف املدرسة
سكن دائم الئق و كريم بحيث تكون فيه الناس محمية  .هذا
السكن يجب أن يكون ىف باريس او ىف وضوحيها القريبة يتيح
لنا جميعا االجراءات االدارية( .عىل سبيل املثال ,األشخاص ميرس
عنوانهم الربيدي ىف <<فرنس تري أزيل>> يجب عليهم كل اسبوع
سحب الربيد الخاص بهم ىف الرابطة الثامنة عرش من دوائر باريس
أوراق اإلقامة للجميع يف أي حالة االدارية ىك يتمكن من العمل
والدراسة
.إمكانيات لكل من يرغب عىل التعليم ومواصلة الدراسة

ليوم ،اكرث من  700شخص يعيشون ىف ظروف صعبة ىف املدرسة
(ثانوية جان كري القدمية) ىف باريس دائرة تسعة عرش.
إبتداء من  25اكتوبر  ,ميكن طرد وإخالع سكّان املدرسة  ,وماذا
سيكون الحلول لكل الناس الذين يعيشون هناك؟
يف يوم  12من الشهر الحاىل ذهب وفد مهاجرين ااملدرسة مدعوا ً
من لجنة دعم مخيم اوسرتليتز السابق اىل بلدية باريس ملجلس
مع مساعد رئيسة البلدية  ،إسمه دومينيك فريسينى حيث ق ُِدمة
وعود.
واعقب ذلك تبع ملقات أخرى بتاريخ  16ىف محافظة املنطقة.
من بني عهود املؤسستني ,أكدوا انّه سوف يُقرتح إسكان مؤقت
لجميع املصابني ىف املدرسة  ,مهام كانت احالتهم االدارية مؤقتا.
ولكن تجديد هذا اإلسكان (االقامة) سيكون مرشوطاً عىل حسب
عدم الطرد من الرتاب الفرنيس الن الناس مهددة بشكل خطري ىف
االجراءات االدارية .
محالت االقامة ستوزع ىف كامل منطقة باريس وضوحيها من بلدانهم
بصم ىف بلد
إلغاء إتفاقية دوبلني الذى يُجرب من ّ
اخر عىل العودة اليها ,او االنتظارأكرثمن ستة اشهر
اخرى قبل التمكن من تقديم طلب اللجوء ىف فرنسا.
امكانية لكل من يرغب ىف بدء إجراءات فورا ً عىل
فرنسا
الصحيفة توزع في أماكن عديدة و هي توزع في
.المدرسة
الهاتف
07 53 21 83 90
البريد االلكتروني

merhaba@riseup.net

احالم و واقع الجئ من الجئ
من الصعب أن نتصور ناس ضّ حوا كل يشء خلفهم وتخلواعىل
حياتهم برتكها وراءهم.
صعب أن نتصور ناس مخاطرة بحياتها بسبعة او عرشة ايام ،بني
الحياه واملوت عىل منت سفينة حطام و قوارب التهلكة
يواجهون االمواج بصدورهم العارية وحيث يتح ّدون املوت يف كل
لحظة معهم االطفال والنساء.
و عند رؤية باخرة النجدة ،تتدفق الدموع من الفرحة واإلغاثة
ومن بينن الكل يصلون ،مسلم أو مسيحي ،الكل يحمد يف دينه و
يشكر النعمة
بعد ذلك نفكر كيف سنحقق حلمنا .ولكن املهاجرين يواجهون
واقعا يكرس كل أحالمهم .و يتذكرون ما سمعوا يف االعالم من
خطبات رؤساء الدول والزعامء السياسيني من دول أوروبا ،كل أولئك
الذين يتهمون إلقاء املحارضات و األمور للرئيس السوداين .لكنهم
يدركون أن نفس هذه الدول األوروبية مانحة الدروس اإلنسانية
تعامل األجانب دون احرتام أو إنسانية يف البلدان األوروبية ذاتها.
ويحاول املهاجر بقدر االمكان ان يرجع الشجاعة إلعطاء األمل
باقول بعضها البعض بني الصحابة ،فإنه سيكون أفضل غدا .كل
شخص يحاول االبقاء عىل أحالمه .لكن الحلم يشء والواقع مختلف
منهم الذين يحاولون الدفاع عن حقوقهم مع مع اي جهات كانت
 .واآلخرين الذين يشعرون باملطاردة و الخوف ويحاولوا هروب كل
ما هو الرشطة و املراقبة و القمع .كام لو أخريا ظلوا يف بالدهم ،عىل
ما أن هربوامن البالد فرار من رشطة لجهزات أمن عنيفة و ظاملة.
يف إيطاليا ،يف مخيامت للمهاجرين ،يتحمس و يتشجع كل واحد
حسب وجهة حلمه :السويد ،إنجلرتا ،أملانيا .... ،وهذا هو املكان
الذي تتناثر فيه أصدقاء السفر .الجميع يشتت يف اتجاه مختلفة.
يف فينتيميليںا
رغم إستخدم العنف والعودة االجبارية ضد املهاجرين ،كل شخض
يحاول كل الوسائل للدخول إىل أرض أمله و أحالمه  :فرنسا.
أول واقع يصطدم به يف فرنسا املهاجرين هو أن ال يوجد مخيم
استقبال الالجئني يف هذا البلد.
يتساءل  :إىل أين تتجه؟ من أين تبدأ؟ الحل الوحيد الذي يظهر هو
طلب اللجوء لكن يف أي رضوف ؟ وبعدما طلب اللجوء ،ألسفهم
الشديد ،يجد املهاجرين أنفسهم مترشدين
عىل سبيل املثال ،وليس حرصي انا ،كانا مجموعة كبرية تحت
كوبري «جرس أوسرتليتز» بدون أمل بدون مأ وى  ،و فجعة علينا
اتو منظامت و اشخاص يتدعون باملساعدة لنا و يف واقع االمر

أغلبهم و معظمهم و الكن ليس الكّل  ،لهم مصالح سياسية و مالية
يستهدفون دعم مصالحهم ومؤسساتهم … و رويدا رويدا بعض
الالجئني اكتشفوا أن هذه الناس تعمل ملصالح أخرآ
و عىل املمثل العديد من املهاجرين مترد اجتامعات تلك الجمعيات
أو املنظامت.
تقسمت املنظامت والجمعيات التي تزعم و تباهى بالتظامن
واملساعدة .بعد إجراء هذا االتصال مع السلطات خوفا من ما
قد حدث للمهاجرين بعد اندالع فضائح .جاءت البلدية واإلدارة
ملعرفة املشاكل الحقيقيه واالستامع إىل مطالب الالجئني .ووعدت
هذه السلطات اإلقامة ،ولكنه طلب ممثيل الالجئني األوراق أيظا
ذات األولوية.
أول يشء فعلته الحكومة هو محاولة لتأطري املندوبني الذين تحدثوا
نيابة عن املهاجرين ومحاولة لعزل جغرافيا ،تهديد ،وضغط اه و
تهديد و تخويف الكن بدون جدوه و تسجيل أسامئهم ولكنه مل
ينجح.
وقعت مشكلة كبرية بني ممثيل هذه الجمعيات و بني املهاجرين
كان هناك أيضا من يسمى ب**** الذي كان بترصفه يستفيد نفسه
عىل ظهر املهاجرين وجمع للمهاجرين لكنها كانت خدعة وأنه
يخدم مصالحته الخاصة عىل حساب الالجئني .عندما تم اكتشاف
ذلك ،تم إعادته .املهاجرين طالبوا الحسابات؛ ثم تدخلت الرشطة
بعنف ضد الالجئني بتهديدهم بالغاز املسيل للدموع .وكانت
سلطات إدارة املخيم خائفني ،وبدأت التفكري يف خطة لتفكيك
حقيقه و تشتيت مخيم اسرتليتز من االشخاص .لذلك ،كل يوم
تقريبا كانت هناك والتعدادات تسجيل من طرف الرشطة
 .و وعدت البلدية واملحافظة أن تكون عاجال هناك أماكن اإلقامة.
و بدا االعالم يتوافد عىل املكان بحضور يف كثري من األحيان.
واصل عدد من املهاجرين يزداد .فكّرة الحكومة للحد و توقيف
بطريقة أو بأخرى وصول املهاجرين الجدد .أنها تقترص املخيم مع
الحواجز ومنعت وصول الطريق التي تأدي إىل محطة أوستريلتز.
ولكن محاوالتهم فشلت.
وقد خططت هذه السلطات إسكان جزء من املهاجرين وترك جزء
أخر ففشلت أيضا .وعرضت اإلقامة عىل دفعات ولكن مرة أخرى
املهاجرين رفض وطلب أن يكون بتسكني الجميع دون متييز ،ويف
الوقت نفسه.
يف يوم إخالء املخيم أحرضوا حافالت الباصات ولكن خطوتهم األوىل
إلخالء ممثيل املهاجرين الذين مل يخضوع إلرادة اإلدارة والسلطات
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معملتنا يف املراكز السكنية ،يف ظروف صعبة ،االزدراء وحشية،
والجداول الزمنية الصارمة واملراقبة علينا يف كل خطوة ،تهديدات
بالفصل ورشوط توزيع وجبات  ...كثري من الناس فكرت يف االنتحار
أو حتى للعودة إىل بلدانهم حتى االندماج يف املعارضة للهروب
من نظام أو تسليم أنفسهم اىل السلطة ،والذي هو أيضا شكل من
أشكال االنتحار.
السلطات الفرنسية تفعل كل يشء لتوصيل املهاجرين إىل الجحيم،
وبالتايل قتل كل أحالمهم وآمالهم .وهذه قصة بصيطة عن والالجوء
ليست سوى الجزء الظاهر من ما يعاين منه املهاجرون والالجئون يف
فرنسا ،و من املخفي أعظم.

إسكنهم بعيدا عن باريس .مام ال شك فيه أنه جزاء لهم يف حقيقة
أنهم ظلوا متضامنني مع جميع رفقائهم و زمالئهم املهاجرين ...
بعدها تم اسكان الجميع ولكن برشوط البلدية و املحافضة و إدارة
املراكز النوم وكل من يخطاء يب نظام التسكني أو مل يفهم يطرد
منه و ال يجد املأوى و ويتعارض لصعوبات و مشاكل يف االجراءات
االدارية.
إذ فكر يف الرجوع اىل الجرس الكربى أوستيريلتز تم اغالقه و الحصار
عليه بااألمن فيتّم ترشيده يف الشوارع كام كان يعاين ىف أول قدومه
بهاذه البلد.
العديد من الجمعيات أو املنظامت تاجرة عىل ظهرنا اثناء وجودنا
يف مخيم أوسرتليتز .حتى بعد اإلخالء و الرتحيل من املخيم  .و
أحالم الجئ
التجارة بنا متواصلة يف مراكز النوم التي يسمونها بالسكن.

Aurore Place de Clichy
يوم  26اكتوبر من هذا العام ،العديد من الالجئني الذين وقع
تحويلهم يف شهر جويلة من هال بجول  Halle Pajolوتسكينهم يف
مركز للمهاجرين والالجئني قرب ساحه كلييش Place de Clichy
تحت إدارة وإرشاف جمعية أورور  Auroreه ٌوالء الالجئني قاموا
بإرضاب جوع للتّنكري وفضح ظروف اإلقامة لهذا املركز وقد نادوا
مرتني بالتجمع امامه
يوم الخميس  10أكتوبر  2015بعد الظّهر وبعد املفاوضات اوقفوا
تحصلوا عىل تحسينات لظروف
الالجئني إرضاب عن الطعام بعد أن ّ
عيشهم يف هذا املركز
والصحية
التحصل عىل تذا َكر للنقل مرحلياً حسب املواعيد اإلدارية ّ
قامة اإلدارة بتوفري مياه للرشب يف كل الطوابق
و مواد تنظيف الجسم و أغطية
و إمكانية إعطاء دروس يف اللّغة الفرنسيه من طرف املتطوعني

وكذالك وقع النقاش يف املشاكل اللتي تعرض إليها بعض الالّجئني مع
بعض من العاملني يف مركز أرور من شتم إهانات اىل آخره
العامل الذي بدأ املناوشات مع الالجئني حاليا املواقف عن العمل
ويطلبوا الالجئني ويتمنوا عدم طرده وينتظرون إعتذار منه
يوم االثنني أقيم إجتامع باملركز لدرس نقطة املواعيد و «رسعاتها»
باملحافظة االدارية
رسحت أرور أنها طلبت من املحافظة االدارية تقصري أجل
وقد و ّ
االجراءات االدارية وتعميم الحصول عىل تذاكر النقل
السامح للزيارت يف الفضاء الجامعي
و أن تلتزم إدارة املركزبوعودها ّ
لغري املقيمني
الالجئني واملتعاطفني واملتضامنني و مختلف املساندين كلهم
باملرصاد إىل أن تلتزم إدارة املركز يب وعودها
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أوقفوا إتفاقية دوبلين
للكل و حاالً
حق التسجيل طلبات اللجوء ّ

أ

صبحت اليوم االولوية يف ثانوية <<جان كري>> هي إيواء
الئق ومستقّر للجميع النهم ضحايا للترصفات السلطة العموميه
التي مل توفر االقامات الالئقة لطالبي اللجوء و املهجرين
غري أن مشكلة أخرى طرأت علينا .فاالشخاص املوجودون يف الثانوية
(طاليبي اللجوء) وضَ عتهم االدارة تحت إتفاقيات <<دوبلني>>3-
إذ تجربهم عىل طلب النظر يف حالتهم يف البلد الذي دخلوا منه إىل
االتحاد االورويب والذي يفرض عليهم ان يكون تسجيل معلوماتهم
الشخصية و تزيد فرنسا تعقيدا اذ تطلب منهم العودة اىل هذه
البلدان وإجبارهم عىل هذا يجعل دراسة ملفاتهم يف فرنسا
مم يجعل هاؤالء امله َّجرين ينتظرون عدة شهور حتى
عاطلةّ .
عام وأكرث قبل ان ترغمهم عىل الرجوع اىل البلدان التي دخلوا منها
أو سيتمكّنون من تقديم طلبات اللجوء للسلطات الفرنسية قبل
معرفة ماإذا كانت فرنسا تعيدهم (طردهم من الرتاب ) تجاه هذا
البلد «املسؤول» او انهم سوف ميكنهم طلب اللجوء ىف فرنسا.
ىف عام  , 2013ىف باريس ,ىف القرارات  710 :دوبلني  :ويف النهاية
 7اشخاص تم تحويلهم.
بعد  20عاما من كارثة ىف تطبيق هذه االلية ,إلتفاق لدول االتحاد
االوروىب عىل «اعادة تسكني» الذين وصلو اىل اليونان وايطاليا
«تخفيفاً» لهذه البلدان املضيفة  ،فان فرنسا ما زالت تطبق هذه
الفعالية و املعاملة الغريعادلة  ،الجائرة عىل االشخاص املتواجدين

عىل الرتاب الفرنيس
من اليوم ال ينبغى ان يكون هناك مزيد من تطبيق إتفاقية دوبلني
 التى ترتتب عىل مغادرة االشخاص املوجودين ىف حالة انتظار التنتهى
يجب ان يكون طالبى اللجوء قادرا عىل تقديم مطلبهم ىف البلد
الذى يختارونه داخل االتحاد االوروىب
اليوم نطالب
إسكان فورى ودائم االقامة لكل املهاجرين ىف املدرسة  ,و توفري
متابعة طلباتهم للجوء و إجراءتهم
لسكان
التسجيل فورا  ,طلبات اللجوء إلغاء االجراءات «دوبلني» ُ
مدرسة << جان كارى>> و كل امله َّجري
وثائق اإلقامة ،العيش و التنقل والعمل بحرية
طلب التسجيل الفورى من جانب فرنسا طلبات اللجوء للجميع
«مهاجرين من املدرسة «جان كاري
تجمع يوم ستة من شهر إحدآ عرش ،عىل الساعة الثانية بعد
الزوال
 2pmنوفمرب يوم  6عىل الساعة
 PREFECTUREأمام دائرة االمن برفكتور
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92 Boulevard NEY

ميرتو Métro Porte de clignancourt

مبساندة و مشاركة

في ما يخض تطبيق اتفاقيات
دوبلين في إيطاليا

ك

ثري من املهاحرين الني ياتون من البحر املتوسط عرب ايطاليا يشكون من املامرسات اال انسانية ال>ي يستخدمة السلطات االيطالية
للمهاجرين من العنف واالبصمه االجبارية يف ايطاليا الن الكثري من املهاجرين ياتون ايل ايطاليا كعبور ايل البلدان االوربية االخري
مثل فرنسا و املانيا و انجلرتا و هولندا وخريها من البلدان االوربيه االخري وه>ا من حقهم الطبيعي بالنسبه للمهاجرين لكن
السلطات تجربهم بعده وسائل عربالرضب واغالق املعابر وغريها
من اوطاننحن عباره عن مهاجرون اتينا من بلدان من دول العامل الثالث عانينا من الحروبات وهربن حكومات ظامله
متارس التمييز القبيل واللوين والعرقي والديني نبحث عن الحريه واالمان واالنسانيه فقط يف اوربا نحن لسنا اعداء وال رصاصري نحن برش
عار عيل الحكومه االيطالية وعار عيل كل من يقفل املعابر وباالخص ايطاليا النها تستخدم الالجئني واملهاجرين كتجارة ليك يقوي انتاجه
السنوي من املحصول بالعكس بدل ما يهتم مبستقبل شخص قتل امه واختصب اخته وحرق مدينته من حكومة وطنة وهنيئا لك يا مملكة
روما من الحصاد موسم الهجره االجباريه ايل الغرب
نحن كمهاجرين والالجئني نطالب من السلطات الدولية واالمم املتحده والصليب االحمر وكل املنظامت
االنسانية والدوليه بكرس بسمة ايطاليا واعاده النظر لقوانني دبلن

مصائب مهاجر وصل إلى إيطاليا

م

ن الشواهد التي مير بها االجئ يف ايطاليا وبعد وصولنا من
ليبيا ايل ايطاليااستقلينا الرشطه االيطاليه وتم ترحيلناا يف
باصات ايل مخفر الرشطه وادخلوا البصات داخل سور مخفر
الرشطه واغلقو الباب الخارجي ورعينا عيل اسؤار املخفر افراد
البوليس موزعني عتي جنبات القسم وامرونا بان ندخل ايل داخل
املكتب متفردين واحدى تلو االخر وعندما يدخل واحد منا يطلب
منه ان يضع اليده يف جهاز البصمة وعندما يرفض احد منا يرضب

بعصا الكهرباء والرضب يف جميع انهاء الجسم وانني منى الزين
تم رضبهم حتئ نزفت من داخت ازين وخارجها وسبب يل خلل يف
ادين اليمنئ وعندما دهبت ايل الطبيب يف معسكر الصليب االحمر
االيطايل يف روما تاكدو انها عملية مؤرسة ال ميكن ان يحولوين ايل
مستشفئ العامة الن االجرات صعبة وطويلة ومازال االثر احس
به يف ادين اليمنئمن ارس الرضب حتئ وضويل ايل فرنسا وحتئ االن
اشعر بهدا االمل

قد تم منح أكرث من  500مليون يورو لفرتة -2014
 2020إىل إيطاليا لتسيري دخول املهاجرين .إضافة
بانتظام مساعدات خاصة و مستمرة تسمي إسعاف
الطوارئ  ،مثل تلك التي منحت  7.13مليون يورو
يف فرباير .2015
و يستقبل إيطاليا أيضا  500يورو عن كل مهاجر
نقل يف بلد آخر يف االتحاد األورويب من
الفرز أجريت يف مراكز لتسجيل تحقيق و تحديد
الهوية يف نقط ساخن ترتكز فيها املهاجرين
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مظاهرات ضد الحدود
املوعد يوم 24اكتوبر عىل الساعة الثالثة ’يف
ساحة املهرجانات (بالص دي فاة) لدعم و
التضامن مع املهاجرين
الحرية للجميع
ال الحدود’ نعم لحرية التنقل واالستيطان
ليلة يوم  2أكتوبر املايض ’ قام مئات
املهاجرين بفتح ثغرة يف األسالك الشائكة
املحيطة مبنطقة الوصول إىل نفق بحر
املانش يف محاولة للوصول إىل الداخل،
وبالتايل الدخول إىل إنجلرتا .يف تلك الليلة،
عدة منهم متكنوا من الذهاب  16كيلومرتا
مشيا عىل األقدام يف النفق قبل طردهم مرة
أخرى من قبل الرشطة .اثنان من املهاجرين
متكنا من العبور ,و الوصول إىل انجلرتا ,لكن
الرشطة االنجليزية ألقت القبض عليهام ,و
هام اآلن رهن االحتجاز .إنها املرة الثانية
التي ينجح فيها مهاجرون يف عبور نفق بحر
املانش مشيا عىل األقدام .قبل شهرين ،يف 4
أغسطس ،اثبت هارون عبد الرحمن أن
قلعة النفق األورويب ليست شديدة الحراسة
ومتكن من عبور النفق بالكامل مشيا عىل
األقدام ،مثبتا بهذا فوزه عىل جميع األنظمة
األمنية القامئة .هارون ,هو أيضا حاليا يف
السجن.
يف كاليه ،حيث تقف الحدود املميتة يف
طريق أولئك الذين يرغبون يف االنضامم
إنجلرتا -عىل األقل  19شخصا لقوا حتفهم
منذ يونيو  ،-2015ال تزال األعامل
الجامعية تجري بشكل منتظم من دخول
يف الشاحنات,أو يف عربات القطارات .
يف محاوالت املرور إىل إنجلرتا مشيا .هده
األعامل و الحركات ,رغم كل ما تقوله
الدولة ,هي من تنظيم املهاجرين أنفسهم.
و ليست من تنظيم مهربني أو جامعات
وشبكات إجرامية منظمة .إنها تنبثق من
عزمية و إرادة أولئك الذين يرغبون يف عبور
الحدود وليس لديهم األوراق الصحيحة.

كل هدا جار يف وقت تتضاعف فيه
اتفاقيات التعاون القمعية بني البلدين(
فرنسا و انجلرتا) بشان تعزيز النفق
اإلنجليزي و منطقة كاليه باملزيد من
رجال الرشطة,األسالك الشائكة ,إضافة
إىل األجهزة االلكرتونية يف محاولة لالقتناع
بجعل املنطقة جدار منيعا ضد املهاجرين,
الدين رغم كل هدا الزالوا يثبتون كل مرة
بان إرادتهم أقوى من كل جدار و من كل
جهاز قمعي.

معزولني و مفرقني يف مراكز إيواء غري
مناسبة ويف ظروف معيشية جد صعبة.
املدرسة الثانوية يف منطقة ال 19املحتلة
من قبل مئات من املهاجرين أيضا تواجه
اليوم قرار املحكمة باإلخالء ألقرسي الذي
طلبته محافظة باريس .إن هدف السلطات
من سياسة القمع و اإلخالء ألقرسي هو
منع املهاجرين و كل املتضامنني معهم من
املناضلني و الناشطني من التجمع وتنظيم
النضال من اجل انتزاع حق اللجوء,السكن,و
رمبا أكرث.
يف األحياء حيث يجد املهاجرون أنفسهم
(مثل ال شابيل) ،يف محطات و وسائل النقل,
ال تزال عمليات التفتيش و مراقبات الهوية
جارية .يف املحطة الشاملية ,أين يحاول
املهاجرون الصعود عىل منت القطارات
لاللتحاق بكايل ,ثم بانجلرتا ,تعززت فرق
الرشطة لتشديد املراقبة و التفتيش,ما
يجعل املهاجرين معرضني إىل املزيد من
املخاطر.

يف وقت تتعاىل فيه أصوات التضامن و
املقاومة ضد نظام الحدود املغلقة يف
طريق املهاجرين ,تحاول الدول األوربية
استعامل سياسة التفريق من خالل إعالنها
عن استعدادها الستقبال الالجئني ,محاولة
بهذا فصل املهاجرين»االقتصاديني» الذين
ينبغي ترحيلهم .ولكن يف جميع أنحاء
أوروبا حركات التضامن تنترش رافضة
هذا املنطق و هده السياسة التفريقية  ،و
تطالب بحرية التنقل والتسوية للجميع..
يف باريس,و يف محاولة لركوب موجة
التضامن مع املهاجرين التي كثفت منذ
يونيو مع طرد املخيم تحت جرس قطارات
يف منطقة ال شابيل ,أعلنت املحافظة عن
ترحيب املدينة الباريسية بالالجئني و
استقبالهم.يأيت هدا بعد خمسة أشهر من
عمليات اإلخالء املخيامت واملباين املحتلة,
و قمع املهاجرين الدين يجدون أنفسهم

أيا كانت األسباب التي أدت بهم إىل
الوصول إىل هنا ,نحن هنا تضامنا مع أولئك
الذين يتحدون نظام الحدود,لدا تم إطالق
دعوة ليوم  24أكتوبر املقبل للتضامن مع
املتجولون الثالثة املعتقلني تحت القناة إىل
إنكلرتا .هدا وسينعقد تجمع حاشد يف لندن
يف وصول محطة يوروستار..

هده السياسة ليست حكرا عىل فرنسا
و انجلرتا .ففي كل أرجاء ارويا تستمر و
تتواصل الحرب ضد املهاجرين من خالل
التفتيش يف مناطق الحدود ,يف القطارات
و عىل الطرق ومن خالل وضع دوريات
حربية يف منطقة البحر األبيض املتوسط.
هده الحرب تتواصل ضد املهاجرين بعد أن
حصدت ما يزيد عن  000,30ضحية مند
عرشين عاما.
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يف باريس  ,أطلق املهاجرون نداءا للمظاهرة
من ساحة املهرجانات (بالص دي فاة) ,إىل
الشابيل .املوعد عىل الساعة الثالثة زواال .
املوعد عىل الساعة الثالثة زواال عند محطة
«ساحة املهرجانات»,خط رقم .11
الحرية للمهاجرين الثالثة املحتجزين يف
إنجلرتا.
الحرية للجميع.
ال للحدود ,نعم لحرية العبور و االستيطان. .
.

التضامن هو سالح
محرض جلسة محاكمة ‹إميايوس› بتاريخ  9أكتوبر 2015

يف نهاية الجلسة ،طلب املدعي العام حكام بالسجن ملدة مثانية
أشهر مع وقف التنفيذ ،وهو حكم إعتربه املدعي العام عقوبة
«رمزية» (!) € 3000 ،لكلٍ من املشتكني من طرف كل شخص من
األربعة املحاكمني وعقوبة إضافية وهي حظر حمل األسلحة ملدة
 5سنوات.
مل تتطرق العدالة إىل مسألة رفض أخذ عينات الحمض النووي ،ومل
تُفرض أي عقوبة لذلك.
رافع ِ
صا
الدفاع وطلب عدم سامع الدعوى و إدالء بحكم الربائة ُ ،م ِ ً
عىل الفراغ املوجود مبلف التُهمة و عىل عدم وجود أُسس قانونية
للتهمة اإلحتجاز.
قوي ج ّدا :مائة شخص جاؤوا
كان التضامن حول هذه املحاكمة ٌ
لجلسة املحكمة لِدعم ال ُرفقاء امل ُتهمني .إستمرت املحاكمة ستة
ساعات ،و عند تغيري قاعة املحاكمة ،إضط ّر القايض أن يشُ ق طريق ُه
يف جمع املتضامنني للوصول إىل القاعة الجديدة ،وعىل الرغم من
أن عدد قليل من الناس كانوا قادرين عىل الحضور و االستامع إىل
جلسة نظ ًرا للعدد املقاعد املحدودة فإن الحراك التضامني كان
بارزًا.
هناك حاجة ماسة إىل التضامن والدفاع الجامعي ألن ذلك يُولِد
توازن إيجايب للوقوف يف وجه القمع القضايئ امل ُوجه ضد الرصاعات.

إحتجا ًجا عىل ظروف املعيشة و ش ّدة اإلنضباط املفروض عليهم و
طل ًبا لترسيع إجراءاتهم اإلدارية دخل املهاجرون يف منتصف شهر
أوت  2015يف إرضاب عن الطعام وذلك يف مركز ‹إمايوس›.
جاء املتضامنون لدعم مطالب املهاجرين فطلبت ‹إميايوس› من
الرشطة التدخل لوقف هذه الحركة .ألقت الرشطة القبض عىل 4
أشخاص ،وإعتقلتهم مبركز الرشطة.
وبعد بضعة أيام ،حصل املهاجرون عىل اإلستجابة لجميع مطالِبهم.
ومع ذلك فقد متّت محاكمة  3متضامنني ومرتجم بتهمة «إحتجاز»
وكانت جلسة املحكمة يوم الجمعة  9أكتوبر.2015 ،
كان التحقيق الذي بُ ِن َي عليه اإلجراء بأكمله تحقيقًا ضد املتهمني
إذ مل تستنطق الرشطة سوى طرف واحد من الطرفني وهو الطرف
الرافع للدعوة .كذلك مل ت ُعايِن الرشطة املكان و إكتفت بأخذ أقوال
املشتكني( .و هم موظفني مؤقتني مبركز ‹إمايوس› يف .)Pernety
تبي من ِخالل شهاداتهم أنه مل ي ِتم تهديدهم و ال شتمهم و ال
ّ
إستعامل العنف ضدهم .وعالوة عىل ذلك ،تناقض املشتكني يف
شهاداتهم.
يف يوم املحاكمة ،يف بداية الجلسة ،سحب مدير مركز ‹إمايوس›
شكواه ،ولكن العاملني يف ‹إمايوس› متسكوا بالشكوى وذلك بدعم
من العديد من األشخاص من إدارة الجمعية الحارضين بالقاعة .سيصدر الحكم يف هذه الشكوى يوم  6نوفمرب 2015
بعد خوض جملة من النضاالت برفقة مجموعة «ال أطفال
يف الشوارع» ،متكنت عائلة من املهاجرين طالبي اللجوء من
الحصول عىل سكن بنزل اجتامعي وذلك لحد نهاية مدة
اإلجراءت ،كم متكنت هذه العائلة من ترسيم ثالثة من
ابنائها يف املدرسة،حيث سيرشع األطفال يف مزاولة تعليمهم
بداية من شهر نوفمرب و ذلك يف مدرسة كائنة بجهة سان
دوين ( .)٣٩يف ضل تتايل ترصيحات املدير اإلقليمي للرتبية
القومية برفض ترسيم األطفال طالبي اللجوء ميكن إعتبار
نضال هذه االرسة نرصا أوليا يف إنتظار ضامن حقوق كل
الالجئني وأطفالهم.
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الترحيل القسري يتزايد يوم من بعد
يوم الى السودان و افغانستان و
باقي البلدان
يف يوم  24سبتمرب تم ترحيل مواطنني
سودانيني من دارفور نحو مطار الخرطوم
االول من مركز االيقاف واصل والثاين من
مركز االيقاف مينيل املو ضواحي باريس.

أثناء القمم االوروبية املختلفة التي
انعقدت يف سبتمرب و اكتوبر حيث حازت
أزمة الالجئني مكانة هامة وعودتهم وخاصة
مشكل اعاده ترحيلهم اىل بلدانهم األصلية
و يف هذا إعادة تكريس سياسة الحيف
املتابعة ض ّد املهاجرين والالجئني منذ
أزيد من  30عاماً و خلق عراقيل عديدة
أمام هاذه الفئة املضطهىدة من قبيل
تكثيف املراقبة ،التّبصيم ،الحجز وث ّم الطرد
وتشديد ال ّرقابة عىل الحدود وتخصيص
إمكانيات ضخمة لها  :فرونتاكس
باإلضافة اىل ذلك اليكا يتم التنسيق بني
ال ّدول األوروبية لتنظيم ترحيالت جامعية
للمهاجرين والالّجئني

وكذلك األمر بالنسبة اىل سودانيني اخرين
أوقفو مثلهم يف مركز ايقاف اخر بكايل وتم
ترحيلهم ترحيلهم قصوا إىل مراكز مختلفه
بفرنسا وقد كانوا أوفر منهام حظا مبنولهم
أمام
القضاء حيث متكنوا من نقض قرار ترحيلهم
القرصي وبرغم ذلك فقد ُضب بهذا القرار
القضايئ عرض الحائط و ت ّم ترحيلهم
و هذا ما حصل ألحد املذكورين أعاله حيث
للتحيل ومع
ألغت محكمة لييل كوجهة ّ
ذالك تم ترحيله دمبا يشكل ذالك من وكمثال عىل ذلك ات ّم يوم الخميس 1 5
اكتوبر تنظيم رحلة جوية عىل منت طائرة
خطورة عىل حياته
عسكريه تابعة لحارس الحدود األورويب
يف نهايه الشهرغشث تك ّررت نفس الحالة بتهجري العرشات من املهاجرين النيجرييني
مع شاب افغاين معاق ذهنيا حيث ت ّم قس ًوا املقيمني يف بلدان أوروبية مختلفة
كبلجيكيا و إيطاليا ،الذّين وقع تجميعهم
ترحيله نحو بلده الألصيل افغانستان.

قبل ذلك يف مراكز حجز مختلفة مثل مركز
روما يف إيطاليا  3 0ثالتني رجل و2 0
الصمود و املقاومة
إمراة حيث حاولو ّ
فض ّد هذا الرتحيل لكن بدون جدوى هذي
هي املرة
ومن الواضح ملتتبع األحداث يف فرنسا
يالحظ ا ّن الخطاب التضلييل يل إميانويل
كل
فالس الوزير األ ّول الذي يعترب أ ّن ّ
مهاجر غري سوري و إريرتي هو مهاجر ذون
صبغة إقتصادية لتربير طرده لهم و لحال
اأننا بإزاء سياسة متييزية ال تأخذ بعني
اإلعتبار أوضاع املهاجرين القادمني من دول
مم يتعارض مع ابسط مبادي حقوق
أخرىّ ،
اإلنسان و االتفاقيات ال ُدولية
شعارات يتب ّجقون بها يف فرنسا و مبختلف
البلدان األوروبيه مهام إختلفت ألوان
حكوماتها  ،مييناً كانت أو يسا ًر تقريباً
نفس السياسة و اإلعتبار

عىل اثر ترصيحات محافظ إقليم سان دوين املسؤول عىل املساواة يف الفرص  ،الصادرة بتاريخ  ٢٢سبتمرب ،والتي جاء مردها رفض ترسيم
أطفال الالجئني بالجهة،قام  ٠٠٢تلميذ وتلميذة بتجمع احتجاجي أمام سانت وان وقد حاول املحتجون القيام بجولة تحسيسية يف املعاهد
املجاورة لكن الرشطة قامت مبنعهم وإيقاف  ٥تالميذ.ا ما يف بداية شهر أكتوبر فقد قام تالميذ معهد كلود موين مسنودين بجموعة من
طلبة تولبياك بغلق مداخل املعهد وذلك ملطالبة برتسيم أكرب عدد من أطفال االجئني ،وقد جاء رد إدارة الجامعة باريس بأنها تبرش برتسيم
كل األطفال املعزولني وأنها فاتحت البواب الرتسيامت ،لكن هذه الترصحات ال تتوافق مع اإلجراءت الصعبة واملضنية التي يواجهها األطفال
املعزولني ،و منها رضورة اإلنتظار نتائج اإلختبارات ومن ثم إنتظار شغور أماكن باملدارس ،حيث تدوم مدة اإلجراء ما يقارب السنة حتى
يتمكن األطفال من مزاولة تعلميهم

مرحبا #2- 8 -

الوضع في كالي

حدود

يف ليلة  03- 02أكتوبر املايض ,قام مئات املهاجرين
بهجوم جديد ذايت التنظيم يف منطقة الحدود يف
كايل ,متكنوا عىل إثره من إخالء  30مرتا يف األسالك
الشائكة املحيطة مبنطقة الوصول إىل نفق بحر املانش
يف محاولة للوصول إىل الداخل,و بالتايل الوصول إىل
انجلرتا .هده األعامل و الحركات الجامعية املنظمة يتم
تنفيذها بصورة منتظمة ضد الحدود القاتلة يف املنطقة
أين لقي  18شخصا حتفهم غرق أو صعقا بالكهرباء
.منذ أوائل يونيو 2015
اإلجراءات»الوقائية «األخرية من تعزيزات لقوات األمن
ورجال الرشطة يف منطقة كايل,إيل جانب وضع املزيد
من الحواجز الشائكة (امللقبة بشفرات الحالقة) و
وسائل املراقبة االلكرتونية هي كلها إجراءات مشرتكة
بني فرنسا و انجلرتا تهدف إىل محاربة املهاجرين و
دحر عزميتهم و إرادتهم يف الهجرة .لكن ما حدث ليلة
 02أكتوبر هو دليل أخر بان عزمية املهاجرين أقوى من
.كل وسائل القمع األوربية
كثري من املهاجرين يعربون هده الحدود كل
أسبوع,إلعطاء الشجاعة لزمالئهم املوقوفني يف كايل.
يوم  02أكتوبر متكن البعض من الذهاب عىل بعد 16
كيلومرت يف النفق قبل أن يتم إيقافهم من طرف الرشطة.
رغم هدا ,اثنان من املهاجرين متكنا من العبور ,لكن
الرشطة االنجليزية ألقت القبض عليهام عند ,وصولهام
إىل انجلرتا ,و ,و هام اآلن رهن االحتجاز .ليس هناك
معلومات أو أخبار جديدة عن وضعهام الحايل .إنها
املرة الثانية التي يتمكن فيها مهاجرون من عبور النفق
مشيا عىل األقدام.قبل شهرين ،يف  4أغسطس ،اثبت
هارون عبد الرحمن أيضا أن نفق القلعة األوروبية -
ال يخضع للحراسة بشكل جيد ومتكن من عبور النفق
بالكامل مشيا عىل األقدام ,مربهنا بدلك فوزه عىل
جميع األنظمة األمنية .لكن,وفور وصوله إىل انجلرتا,تم
إلقاء القبض عليه من طرف الرشطة االنجليزية,و هو
اآلن رهن االحتجاز ,بتهمة «عرقلة السكك الحديدية».
املحاكمة ستكون يوم  07نوفمرب املقبل ,ما يجعل هدا
.اليوم فرصة للتعبري عن تضامننا
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يف كايل ,مند طرد املهاجرين من أماكن استيطانهم
يف وسط املدينة يوم  21سبتمرب املايض ,أصبحت
العنرصية هي الكلمة الفاصلة يف املدينة ,حيث يطلب
من الجميع أن يقبعون يف األحياء الفقرية للدولة التي
تسمى» غابة املهاجرين» الذين يعيشون هناك ،بعيدا
عن وسط املدينة .تدخل دوريات الرشطة يف «غابة
املهاجرين» التي أعلن عنها مؤخرا من قبل وزير
الداخلية تهدف إىل ضامن هذا .املظاهرات يف وسط
العاصمة الباريسية إضافة إىل الحركات املختلفة التي
نظمها املهاجرون لفك الحصار و التمكن من اخرتاق
النفق و عبور الحدود طبعا مل تكن موضع تقدير
السلطات
أعامل العنف و الشغب العديدة واملتزايدة التي
تنظمها جامعات فاشية منظمة ضد املهاجرين تساهم
بدورها يف حبسهم يف هده األحياء الفقرية ,كام تزيد
من حدة السياسة العنرصية التي تنتهجها بلدية باريس
و الدولة .العديد من املهاجرين رصحوا بأنهم تعرضوا
لالختطاف,و الرضب املربح من قبل جامعات يف
املنطقة املحيطة بكايل
مع إنشاء دوريات الرشطة,يزداد اليوم خطر غارات
التفتيش و مراقبات وثائق الهوية التي تستهدف
املهاجرين يف ضواحي منطقة كايل .فرنسا,و بلدان
أوربية أخرى هي اليوم يف صدد وضع و تنفيذ سياسة
ترحيل هائلة لعدد كبري من املهاجرين .إن الهدف من
هده السياسة هو القيام بالفرز و انتقاء املهاجرين بني
«الجئني مقبولني» و «مهاجرين غري رشعيني سيئني»,ما
يجعل السلطات تربر ترحيلها قبل بضعة أسابيع لعدد
.من املهاجرين املوقوفني إىل السودان و أفغانستان
لكن يف كايل  ,و هدا مند سنوات ال يزال املهاجرون
واقفني بنفس اإلرادة,العزمية من اجل الحرية و
.الحقوق

•مسرية جامعية ينظمها الجريان املتضامنني
مع املهاجرين
انطالقا من الساعة ٢
•مظاهرة مرخصة انطالقا من املدرسة اىل
الشابااللساعة الثالثة ظهرا

لالستعالمات القانونية املفتوحة للجميع
يف جمعية ATMF
•اإلثنني من الساعة  3ضهرا إىل 8
•األربعاء من الساعة الواحدة و النصف اىل الساعة
الخامسة
جمعية  ATMFيف العنوان التايل
 l0 Rue Affre métro La Chapelle ou Barbèsمرتو ال
شابال او مرتو بارباس

االستشارة القانونية من طرف جمعية  la cimadeلطالبي
للجوء
الثالثاء صباحا الساعة التسعة و النصف
عىل العنوان التايل  ٤ورتم 58 Madame
saint sulpice
يلاتلا ناونعلا يف ءاثالثلا وا
مرتو  Romeرقم ٢

بعد اخالء
المدرسة يوم ٠١- ٦٢
لكي ال يتم تشتيت
الناس و لكي تتواصل
المطالبة باألوراق و
السكن الرجاء االلتحاق
بالشابيل مرتو  ٢حىت
بعد االخالء
الساعة السادسة
مساءا و حىت مواعيد
ً
الحقة في نفس
المكان و التوقيت
الهاتف 07 53 21 83 90 :

مرحبا #2- 10 -

