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منذ عام ونصف ،واآلالف من الالجئني و املهاجرين بدون وثائق ،قد
أنشأوا مخيامت جامعية يف باريس ألنهم كانوا يف الشارع وأن السلطات
الفرنسية (الوالية و رئيس بلدية باريس) مل يفعلوا شيئ لرتحيبهم .
تم إنشاء العديد من مخيامت املتعاقبة يف جميع أنحاء املرتو ال
شابيل (خط  ،)2الشارع  ،Pajolشارع ( Aubervilliersحديقة
 )EOLEأو  Jessaintحديقة ال شابيل .وأقيم مخيم أيضا عىل
رصيف مقر البلدية يف الدائرة Jules Joffrin( 18مرتو ،الخط )12
ولفرتة وجيزة أمام قاعة مدينة باريس ( Hôtel-de-Villeمرتو
الخط رقم .)1
يف خريف هذا العام ،عدة مخيامت متتابعة عىل ساحة الجمهورية
 Républiqueقبل التثبيت ،مؤخرا أول مخيم يف أنحاء مرتو
ستالينغراد (خط  )2تليها الثاين ،ثم الثالث .هذه املخيامت ،التي
تسمح للمهاجرين تنظيم صفوفهم و ت ّجمعهم و مساعدة بعضهم
البعض البقاء عىل قيد الحياة يف الشارع ،استغرق أكرث أو أقل وقت،
من أيام إىل بضعة أسابيع.
مــن أوائــــل أغــســطــس إىل أواخــــر تــريــن األول عــام

 ،2015احــتــلــت مــدرســة مــهــجــورة مــن قــبــل مــئــات من
املــهــاجــريــن إىل املـــرو ( Place-des-Fêtesخــط .)11
املخيم الكبري األول الذي جرى بني  La Chapelleو  Barbèsيف
خريف عام  ،2014واستمر أكرث من ستة أشهر مع أن مل تقدم آي
إجابة وال آي حل عىل املهاجرين  :العديد من األشخاص لقوا
حتفهم من الربد أو املرض.
طاملا كان املهاجر يف الشارع مخفي أو شفاف  ،كانت السياسة التي
اعتمدتها السلطات سامح التعفن و وضع كاريث و ميوت املهاجرين
يف شامل الالمباالة .ولكن التجميع يوفر أيضا الضاهرة  ،الرؤية التي
ميكن أن تصبح مزعجة بالنسبة للسلطات وإجبارهم عىل التنازل
عن مكان لإليواء يف حاالت الطوارئ .وكان ترحيل املخيم  2يونيو
 2015عملية واسعة من تشتت للمهاجرين مع القوى التعسفية
لألماكن للنوم ولبضعة أيــام فقط .حظيت بتغطية إعالمية
الس ّكاَن املقيمني
مكثفة ،فقد كان أيضا مصدرا للدعم تنمية من ُ
يف األحياء والتضامن من الناس الذين ينتمون أو ال للجمعيات.
أكرث من مجرد الوجود املادي الفعيل للمخيامت هو الرؤية
السياسية النضالية و التضمن و النشاط وهو يزيد من رسعة

اإلفراج لوجود مراكز النوم و أماكن لإليواء و للطوارئ.
يف يونيو ،ما كان إال بعد و فقط بعد عدة مظاهرات و الدخول لتثبيته
عىل مبنى مهجور ثكنة االطفاء قدمية عىل محطة ، Louis Blanc
أخرجت مدينة باريس و محافظتها من قبعتها أماكن يف مراكز النوم
للمهاجرين الذين شاركوا يف هذا النشاط و املظاهرة .ولكن بالعكس
يف ما يخص معسكر أوستريلتز ،الذي كان هو أقل ضاهر و غري بائن
و الذي بقي هادىء وصامتاً  ،فإن اإلفراج عن أماكن اإلقامة استغرق
عدة أشهر.
امام جعل ضهور املهاجرين مهم وتعبئة قوية من الناس يف التضامن،
اعتمدت السلطات (الدولة واملدينة) اسرتاتيجية أكرث عدوانية ملنع
أي تثبيت جديد ملخيم ،باستخدام القوة باستمرار وإرسال الرشطة
يف محاولة ل تفريق املهاجرين ،و عزل أكرث من ذلك .ولكن صمود
احتالل ثكنة لمحطة اطفاء الـنــار ،مهجورة فــارغــة 11 ،يونيو و تقرير املهاجرين للبقاء معاً  ،وعندما تكون مبا فيه الكفاية عديدة
2015
والدعم من السكان املحيطني  ،أجرب السلطات عىل سامح إقامة و
إستقرار املخيامت التي منت برسعة مع وصول الجدد كل يوم .وهذا
مل يكن دامئا أول مرة ،وكان يف بعض األحيان من الرضوري العودة
مرارا وتكرارا إىل نفس املكان بعد إخالء مع استخدام الرشطة للقوة
و اعتقاالت مهاجرين من قبل الرشطة قبل أن يطلق رساحهم .ولكن
صمود املهاجرين صمودوا و رجعوا ليلة بعد ليلة ،وحشد من حولهم
الناس التضامن حتى يحصلوا بفضل ميزان القوى خلق فرصة لتثبيت.
بأي حال من األحوال ليس التخييم هو حال للمهاجرين ،ولكن هو
املكان الذي ميكن أن تنفذ الخطوات يف حصول املساعدة املادية .
ظروف املعيشية هناك كارثة  .قبل كل يشء هي فضاءات تجعل جود
و مسألة املهاجرين ضاهرة و متكنوا يف النهاية عىل الفوز من الوصول
إىل أماكن اإلقامة.
كل من املخيامت املذكورة هنا سمحت بفضل الضاهرة يف نهاية
املطاف منح أماكن اإليواء لجميع املهاجرين املوجودين عىل املخيم
يف وقت االخالء.
للفوز عليه ،املهاجرات و املهاجرين يف عدة مخيامت مل يبقوا
مظاهرة  République-Barbèsيوليو 2015
مربع األيدي جالس هكذا مكتوف االيدي يف االنتضار الصامت  ،بل
بالعكس  ،و هم و ه ّن قد كتبوا الترصيحات العلنية ،الفتات و
شعرات مطالب الحقوق  ،مظاهرات ،مهرجانات واملسريات ،عىل
كل سهم مام يسمح كل من الكالم والرؤية السياسية .مل يكن من
املمكن تحقيق أي من هذه االنتصارات دون تحديد املهاجرين منهم
وأنفسهم .إرادتهم و عزميتهم للمطالبة بإحرتام حقوقهم وجعل
التضامن وتسبب يف دعم و التشجيع جزء من الشعب و السكان.
استمرت هذه املعركة .ألنه يف فرنسا كام يف أماكن أخرى يف أوروبا،
إذا مل يكن لديه وال أوراق وال أي مال ال ميكن معالجة ،و مستحيل
التحصل عىل سكن مالئم أو كام ينبغي ،وال إستطاعة يف التحرك و
التنقل .ميكن للمرء أن يكون فقط ضحية استغالل ٍ
قاس ،من طرف
رؤساء الرشكات و أرباب العمل  ،و من طرف مشّ غل أو ق ّواد.
وألن بعد الحصول عىل غرفة أو رسير يف تلك املراكز ،املغامرة
املأسـوية مل تنته بعد  :املعركة ال تزال للحصول عىل أوراق وثائق
اإلقامة والسكن املستقرالدائم  ،للعمل دون استغالل للغاية ،
إلحضار أرسته أو الذهاب إىل بلد آخر إذا كان هذا هو خيارهم.
احتالل مدرسة مهجورة 31 ،يوليو إلى  23أكتوبر 2015
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ألن هناك دامئــا الناس يف الــشــوارع ،كانوا مهاجر أم ال .ألن يف كل مرة أن تم إجــاء و إخــاء املخيامت مع الحصول عىل
رسيــر يف املراكز  ،وعــرات من املهاجرين تغيبت ولــو حتى يل لحظة واحــدة فبقيت عىل األرض الــبــاردة بــدون التكفل
القنوين و بــدون أي رعاية من رسيــر يف امل ـراكــز ،وانضم إليهم القادمني الجدد مع أي حل آخــر من إنشاء مخيم جديد.

مظاهرة باستيل-الجمهورية ،للتضامن ضد الحدود يوليو 25خالل عطلة نهاية األسبوع (  ...فينتيميليا ،طريق البلقان )...

السبت  24أكتوبر ،يوم بعد اإلخالء و الطرد من المدرسة  ،مظاهرة دولية ضد الحدود
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شهادات مهاجرين ثالث
مخيم في ستالينغراد

«

أوربا بالد للحريات و حقوق االنسان أكرب كذبة عىل وجه
األرض،و كل الكالم الجميل الذي ميدح أوربا و الذي خلته
حقيقة هو يف الواقع كذب يف كذب.

صورة  :ثاني مخيم ستالينغراد في مارس 2016

«

إسمي عامد ،عمري  21سنة  ،و انا من ليبيا .سوء األوضاع يف بلدي و
تدهور ظروف املعيشة جعلت عيشتنا ال تطاق .فالبالد مل تعد مثل
ما كانت عليه من قبل ،حيث أن امليليشيات العسكرية هي التي
تحكم  ،هذا إىل جانب وجود تنظيامت إرهابية مسلحة تقتل و تفتك
بالشعب الليبي يوميا ،ما جعل األوضاع تزداد سوءا يوماً بعد يوم ،وما
جعلنا نعيش يف الخوف والظلم و الحرمان.

هذا الواقع األليم دفعني إىل ركوب البحر رفقة  550مهاجر من نساء
و رجال و اطفال .رأيت املوت عدة مرات يف رحلة دامت  14ساعة.
لكن  ،و خالل الرحلة  ،قامت مروحية ،تابعة للقوات العسكرية
اإليطالية بإنقاذنا من املوت يف عرض البحر .مكثت  5أيام يف إيطاليا،
و بعدها ركبت القطار باتجاه هذا البلد العظيم :فرنسا ،الذي خلته
حقا بلد حقوق اإلنسان .لكن هيهات هيهات ،ستان بني القول و
الفعل  ،بني الفكرة و الواقع .فقد انصدمت حني وجدت نفيس أعاين
من الجوع و الربد تحت األمطار الغزيرة ،يف قلب العاصمة الفرنسية
باريس و أنوارها .وال زلنا نعيش نفس الواقع األليم يف إنتظار أن تنظر
الحكومة الفرنسية إىل حالنا.
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مبجرد وصويل إىل إيطاليا ،اكتشفت الحقيقة املرة ،إذ إستقبلتنا
الرشطة اإليطالية بالرضب و القوة  ،و بعدها تم أخذنا إىل
جزيرة سيسيليا أين تم وضعنا قيد الحجز طول اليوم ،أجربنا
خاللها بإعطاء البصامت ،وأننا فيها من الرضب و التعذيب
بالكهرباء حتى اإلغامء.
يف إيطاليا مل نعرف و مل نجد أي إنسانية أو حرية.مررنا بالكثري
من الصعاب ،و استغرقنا أسبوعا كامالً للوصول إىل فرنسا.
يف فرنسا ليست ظروفنا أحسن مام كانت عليه .جوع ،وخوف
 ،و نوم يف الشوارع تحت األمطار الغزيرة و الربد.
هربنا من أوطاننا من املشاكل و الخوف بحثا عن اللجوء و
االمان ،لكن ال أمان يف أوربا .هربنا من أجل األمان و الحياة
 ،لكننا هربنا من واقع مر إىل واقع أمر .حياة كلها ضباب.
ليس هناك امل ،ليس هناك حقوق إنسان  ،فأين املفر؟ رصنا
نقول أن األفضل أن منوت يف أوطاننا من أن نهان يف بلدان
الحرية الزائفة.

إسمي حنان ،و أنا من إريرتيا.
يف بلدي األصل (إريرتيا) عانيت مثل الكثريين من التمييز الديني ،و كل أنواع التعذيب
و املعاناة من السلطات املسؤولة.
هذه الوضعية املزرية  ،إضافة لكوين يتيم  ،دفعتني إىل الهجرة اىل السودان أوال ( أين
قضيت فرتة طويلة من الزمن ،يف ظروف ليست أقل قهرا مام عانيت يف إريرتيا) ،وبعد
ذلك إىل ليبيا ( أين عانيت من الكثري من املشاكل) .بعد كل هذا ،وبعد تفكري عميق
و مطول ،قررت قطع البحر  ،و الوصول اىل أوربا ،التي كنت أرى فيها بالد الحرية و
األمان .وصلنا ،و الحمد لله بعد رحلة شاقة و خطرية دامت  7أيام.
يف إيطاليا ،أين وصلت أوال ،عشت مثل أوالد الشوارع .عانيت الكثري ،من الجوع و
العطش  ،من الربد والخوف  ،و النوم يف الشوارع .بعد هذا كله ،وصلت إىل معسكر
فانتيميل .أردت الوصول فرنسا ،إال ان الرشطة العسكرية منعتنا أكرث من مرة ،لكننا
نجحنا دخلنا إىل األرايض الفرنسية بعد الكثري من التعب و اإلرهاق .غري أن هذا
لألسف الشديد مل يغري من وضعنا شيئا .فالحال نفسها من جوع و برد  ،و ظلم و
خوف .فالحكومة الفرنسية مل تغري من وضع الالجئني شيئا .هربنا من بالدنا نلتمس
األمان و الحرية و الحامية ،ولكن لألسف ،مل ترد الحكومة الفرنسية االستجابة ملطالبنا
التي هي من أبسط حقوق اإلنسان.

الفتة في المخيم ساحة الجمهورية ،في
ديسمرب 2015
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«

بدون نضال و معارضة سيستمروا

يف باريس ،كام يف كايل ويف الحدود االوروبية ،السياسات املامرسة واملطبقة من السلطات تسعى عىل منع أكرب عدد املهجرين من التنقل
واإلقامة يف البالد االوروبية التي يريدون البقاء فيها .معظم القوانني ليست يف صالح املهجرين والهدف الوحيد منها هو ان تثنيهم عن
املجئ وتقنع بالرحيل كل من هجر و متكن من الوصول .تُطبق مجموعة من القوانني كل مرة أكرث تشدداً ضد األجانب .والقوانني القليلة
التي من املفروض انها تدافع عنهم ليست مطبقة .وليس عىل علم بها األغلبية منا ،كان مهاجر أم ال
ليس للسياسة األوروبية آي هدف اخر من منع أكرب عدد ممكن
من املهجرين من الوصول ألوروبا
تبني السياسات األوروبية املامرسة يف الحدود ،خالفاً يل ما تنصه
االتفاقات الدولية عن حامية الالجئني ،ان كل شئ موجه لرفض
حق اللجوء ،بشكل مبارش او غري مبارش ،ألكرب عدد ممكن من
الناس الذي هربوا من بالدهم .ترصيحات االتحاد االورويب موجهة
يف هذا االتجاه :يجب فرز املهجرين وطرد من الذي وصفه ال
ينسجم مع املعاير .ولكن كيف كل هذا يجري؟
السياسة االوروبية املتعلقة بأمور الالجئني و الهجرة وحراسة
الحدود الخارجية تهدف إىل مراقبة الناس و محاربة عبور الحدود
الخارجية .يف الواقع انها تسعى عىل انشاء انظمة عىل الحدود من
اجل منع اكرب عدد ممكن من املهجرين من دخول أوروبا  :تقوية و
تسليح الرقابات يف البحر األبيض املتوسط  .و ايضاً انشاء نقط حجز
أو تركيز املهاجرين ،التي اصبحت يف فرتة قصرية مراكز اعتقال،
اغلق حدود اوروبا الرشقية و طريق البلقان ،توقيع تعهدات

للرجوع مع البالد التي هربوا عليها او عربوا من خاللها املهجرون
و الذي ممكن يطردون اليها .دليل صارخ تشديد سياسات الرجوع
للمهجرين االقتصاديني ومن أيت من بالد تعترب آمنة مثالً.
ليس لهذ التدابري و الحوافز السلبية اي قوة تقنع املهجرين بالبقاء
يف بالدهم األصلية ,ألن االسباب التي تدفعهم للرحيل ال تزال قامئة،
و لكن هذه التدابري من العوائق تكرب من األخطار العديدة التي
يوجهوها املهجرون خالل رحلتهم للوصول الوروبا .يف عام 2015
أكرث من  5000مهاجر تويف يف البحر األبيض املتوسط .يعانون
املهجرون قمع شديد من قبل رجال رشطة الحدود و الجيش لهذه
الدول و هجومات ميليشيات خصة .الرقابة املضعفة يف الطرق
تدعم املهربني و تشجع تجارتهم (رغم ان اوروبا ترصح بانها تريد
محاربتهم)  ،و ُمصادرة أموال املهجرين يف بالد ما متنعهم من متول
اقامتهم مام يأدي إىل إضعاف امكانيات املهجرين املدية املستقبلية
إلقامتهم .و القامئة ليست منتهية
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فرانسا ال تحرتم األحكام التي ينصها القانون
ال تتوقف املصاعب التي يقابلونها املهجرون عندما يوصلوا للبالد
التي يريدوا اللجوء اليها .يف فرانسا ،رغم ترصيحات الدولة عن
استقبال اللجينئ ،كل شئ مجهز إلبقاء املهجرون يف حالة فقر و
انعزال ,بدون حامية و بدون كيان وضع اداري
تتجاوز مهلة تقديم طلب اللجوء عدة شهور بينام من املفروض انها
ال تزيد عن بعض ايام ،او اسابيع قليلة يف اسوء الظروف .خالل كل
هذه فرتة االنتظار ليس للمهجرين اي مساعدة من املساعدات التي
املفروض يَستفيدون بها يف حالة احرتام القوانني (سواء كانت مراكز
االستضافة أم املساعدة املادية)  .بعد تقديم الطلب يجب انتظار
شهور طويلة للحصول عىل مقابلة و بعدها انتظار الرد

عىل إجاد سكن وعمل وهم دامئاً مهددين بالطرد
يف باريس بشكل خاص
يف باريس نشاهد منذ  10شهور فرق شايع بني الترصيحات الرسمية
للدولة و الواقع الذي يعيشه املهجرون.
إذا متكن البعض منهم الحصول عىل سكن يعترب هذا نرص يرجع
فضله للنضال التضامني ،الذي يقوم به بعض الناشطون (توزيع
منشورات ،مظاهرات  ،وتوعية الجريان و ظهور يف وسأل التوصل)

حتى االستضافة ال تعني بالرضورة تحمل املسؤولية الكاملة :عدد
قليل فقط من مراكز الئقة االستضافة توفر اوضاع مالئم ،ولكن
تدع أغلبيه املهجرين يف مراكز بعيدة ،بدون طعام وبدون تأمني .يف
بينام ينص القانون عىل حق السكن للجئني ،يف اغلب األوقات ال الكثري من املراكز إجبار عىل املهجرون انهم يحتجون حتى يحصلون
يعرض عليهم اي سكن ولذلك ُمضطَرون عىل البقاء يف الشوارع ،عىل الحقوق األساسية مثل حق الطعام و النوم يف اماكن مجهزة.
انتظارا ً دراسة طلبهم
إضافة للقمع االداري ،يوجد القمع البولييس بخطر الطرد و تهديد يف االسابيع االخرية ،املحكمة االدارية أصدرة عدة مرات حكم ضد
مراكز الحبس ،مبأن ال ترتدد فرانسا ان تطرد املهجرين و ترجعهم يف الدولة واملحافظة يف ترصفاتها بسبب عدم احرتام مهل اإلستقبال و
مقابالت طالبني اللجوء :القانون الجديد يقول ان املهل يجب تكون
بالدهم التي تعيش حروب اهلية ( أفغانستان ،سودان).
مدتها  ٣ايام بينام يف الحقيقة املهجرون ينتظروا  ٤شهور ،حتى
يشهد مهاجرين عىل عدم املساواة و إزدراء أمام األوفربا ( )Ofraقضاة الدولة تعرتف ان املحافظة مل تنفذ القانون
املكتب الفرنيس لحامية الالجئني ،و عىل اِستبداديّة خالل املقابلة (
يف مدتها و األسئلة املطروحة) « األوفربا تعتقد ان املهجرون كذبون ،كل هذا دليالً ان الحكومة و االدارة ليس لهم فائدة لبحث حل
و حتى عندما تكون حكايتهم حقيقية ،ترفض غالباً منح حمياتهم سيايس ،ويحتقرون و يعبثون مبا ينصه القانون  ،بنكر و إستبعاد
ألن املعلومات التي يعطوها ال تتطبق مع انتظار موظفني مكتب الناس من حقوقها و رفض حياة كرمية ،آدامية ،انسانية
األوفربا
يف نهاية املطاف ،طلب واحد فقط عىل أربعة يتحصل عىل حق بدون نضال نشاط وبدون معارضة  ،سيستمروا ترصفهم و معاملتهم
اللجوء ،بينام يصبح األخرون مهجرون مخالفون لقانون اإلقامة ( ما
يُسمى مهاجرين غري رشعيني ) و بدون حقوق ،ويوجهوا مصاعب
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حاليا و ما يمكن أن يحدث
ما يحدث
ّ
في فرنسا في سياق النضال الذي
يبدأ ضد إصالح القانون الذي ينظم
العمل قانون العمل
بدأت حركة االحتجاجات االجتامعية يف فرنسا للمطالبة بسحب
مرشوع قانون العمل الذي تريد الدولة الفرنسية تنفيذه .إذا متّت
املصادقة عىل هذا القانون
اسم القانون  khomriا عىل اسم وزيرة العمل
العمل سوف تتفاقم
فإن الوضعية الهشة التي يعيشها جميع ّ
العمل لديهم وثائق أم ال
سواء أن كان ّ
الــــــوضــــــع الــــــحــــــايل لــــلــــعــــال يف فـــرنـــســـا:
العمل أمر صعب .هناك الكثري من البطالة،
يف فرنسا أيضً ا ،وضعية ّ
وعقود عمل غري مستقرة (عمل بِدوام جزيئ ،أو موظفني مؤقتني
أو عمل أسبوعي أو يومي دون أن يكون العا ِمل متأكدا من أنه
سيَ ِت ُم ترسيمه يف آخر املاطاف) .فمن الصعب العثور عىل سكن،
دفع الفواتري ،والتمتع بالعالج الصحي و توفري القوت .الوضع
للعمل املهاجرين سواء أن كان املهاجرون
أكرث صعوبة بالنسبة ّ
بحوزتهم وثائق أم ال.
هناك قانون العمل التي يحمي املوظفني ولكن أيضا الناس الغري
ُمعلن عنهم (مثل الذين ليست لديهم وثائِق حتى لو أن بالنسبة
لهم يكون األمر أكرث تعقيدا) .قانون العمل هو نتيجة اإلنتصارات
العمل منذ القرن التاسع عرش ،والحقوق التي ُم ِنحت
لنضاالت ّ
ِ
من طرف الدولة واألعـراف هي يف الحقيقة كُسبت من طرف
العمل بعد رصاع ،إرضابات أحيانا لفرتة طويلة جدا ،وإعتصامات
ّ
ومظاهرات ...
يفرض قانون العمل الحد األدىن من رشوط العمل :ال يجوز
تعسفية .ويتم تنظيم الجداول
لصاحب العمل فصل العامل بصفة ُ
الزمنية واألجور وفرتات الراحة والعمل ليال ،ومينع تشغيل األطفال.
يفرض قانون العمل أيضا حامية العامل وصحتهم وسالمتهم
كل هذا هو القانون ،ولكن حاليّا كل ذلك ال يتم إحرتامه دامئا!
توظيف الذين ال يحملون وثائق يؤدي إىل انخفاض األجور:
كمحاولة للتهرب من هذا القانون ،يقوم األعـراف بإستخدام
التوظيف الغري معلن عنه وهــو توظيف شخص ال يحمل
وثائق .و ذلك يسمح لهم بتوفري الكثري من املال ( عدم دفع
الرسوم وال ـرائــب) ،وزيادتا عىل ذلك من املمكن لألعراف
العمل من خالل التهديد أو إبالغ السلطات عنهم.
تخويف ّ
العديد من املهاجرين الذين هم بدون وثائق يعملون أكرث من
غريهم مبرتب زهيد ويف ظروف متدهورة ألنهم ال يستطيعون

الدفاع عن أنفسهم.
ِ
ملاذا تغلق الدولة الفرنسية حدودها؟ ملاذا ال تُ كن الدولة الفرنسية
هؤالء املهاجرين من الحصول عىل وثائق؟
إبقاء املهاجرين يف هذه الحالة يجعلهم ُمجربِين عىل العمل يف
أي ظرف من الظروف ،دون إمكانية الدفاع عن أنفسهم .إبقاء
عمل
املهاجرين يف الفقر يجعلهم يشعرون بالخوف ويُحوِلهم إىل ّ
منصاعني جدا بسبب التهديد الدائم .هذا أيضا يسمح للدولة
والعمل
العمل الذين لديم وثائِق
ّ
واألعراف بخلق منافسة بني ّ
بدون وثائِق ،والحفاظ عىل مناخ من الخوف (الخوف من األجانب
الذين «يرسقون» العمل) ،األمر الذي يؤدي إىل تدهور ظروف
العمل للجميع.
إن قــانــون العمل الجديد ســوف يُــدهــوِر حــالــة جميع :
العمل :هو الحد األدىن األسايس الذي
قانون العمل يحمي جميع ّ
ينطبق يف كل مكان عىل الصعيد الوطني .إذا تم مترير قانون
رشكات ،ظروف
« ،»Khomriفلن يكون األمر كذلك .عىل ُمستوى ال ِ
العمل سوف تتدهور ،فقد يتحول توقيت العمل و قد يصل إىل 60
ساعة يف األسبوع و  12ساعة يف اليوم الواحد ،و سيكون املوظفني
العمل يكون ممكنا بقرار من
مجبُورِين عىل القبول ألن إقالة ّ
صاحب العمل ،دون حامية للموظفني.
الحالة ستتدهور بالنسبة ألكــر الــنــاس ضعفا (النساء
والـــعـــال دون وثـــائِـــق) ،وخــاصــة عــنــدمــا يتعلق األمــر
ّ
ِ
بالدفاع عن الــعـ ّـال ضــد األعـــراف .امل ُطالبة بالحقوق هو
صعب ،و مع مــرور هــذا القانون فسيكون األمــر أصعب.
اللُجوء إىل القضاء و مهاجمة رئيسه باملحكمة التي تعالِج ال ِنزاعات
ال ُع ّملِية هو من األُمور الصعبة ج ًدا ،ولكن من هنا فصا ِع ًدا سوف
العمل.
وتسي فعالية هذا القانون عىل جميع ّ
يكون شبه مستحيلْ .
ِ
العمل
العمل األكرث هشاشة سوف تزداد إ ْزدراء والحدود بني ّ
حالة ّ
ِ
ِ
والعمل الرشعيني سوف تزداد نَحافة.
الذين بدون وثائق ّ
الـــــعـــــال :اإلرضاب!
الـــوســـيـــلـــة لـــلـــدفـــاع عــــن
ّ
تــــم الـــحـــصـــول عــــى الـــحـــايـــة الـــعـــامـــة نــتــيــجــة
لــلــتــحــ ُركــات اإلجــتــاعــيــة والـــعـــديـــد مـــن املـــعـــارك
العمل الغري الرش ِعيني يف فرنسا ت ِ
ُناضل ِمن أجل الحصول
حركة ّ
ِ
عىل الوثائِق ،و كذلك ضد ظروف العمل املفروضة عليهم .الحركة
العمل يف فرنسا.
ت ُطالِب بِنفس امل ُعاملة كغريِ ِهم من ّ
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حالِ ًيا ،يبدأ ِصاع الحركة االجتامعية للمطالبة بِس ْحب مرشوع القانون .ومن امل ُق َرر أدا ِء أيام اإلرضاب .هنالك قا ِعدة من املوظفني ُمست ِعدة
للنضال ،ال ِسيام يف مجال النقل .RATP ،SNCF :وأيضا جزء من الشباب :يف الجا ِمعات واملدارس الثانوية ت ُعقد اإلجتامعات العامة ،و
تقرر إتِخاذ إجراءات .سيكون هناك مظاهرات كبرية جدا (رمبا مئات اآلالف من املشاركني).و بالتأكيد ،إعتصامات ِ
وحصارات وت َج ُمعات.
الــحــركــة اإلجــتــاعــيــة ِهــيــا فُــرصــة تُ ــ ِكــن كُـــل املــنـ ِ
ـاضــلــن وامل ُــكــافــحــن مــن الــتــعــارف وتـــبـــادل اآلراء  ،و ِهــيــا
أيـــضـــا تُ ـــ ِكـــن املــهــاجــريــن مـــن الــتــعــبــر عـــن قـ ِ
ـضــيــتــهــم وتــجــعــل صــوتــهــم مــســمــوعــا وكـــذلـــك مــطــالــبــهــم.
دعم لل ُمساواة يف الحقوق بني
مع العلم أن من بني الناس الذين هم ُمقبِلني عىل اإلرضاب والنضال نجِد أولئك الذين هم تقليديا األكرث ً
املهاجرين وغري امل ُهاجِرين ول ُحرية التنقل والتَ ْسوِية للجميع ،أي الوثائِق للجميع (أو ال وثائِق عىل اإلطالق) .ومن املُهِم عدم ترك الدولة
واألعراف القيام بتقسيم مرارا وتكرارا األشخاص األكرث ضعفًا وال ِنضال م ًعا ِ
العمل
لتحسني أوضاع جميع ّ

يوم  31مارس ،بعد املظاهرات الكبرية ضد تعديل قانون العمل الجديد  ،الذي يحمل إسم وزيرة العمل «قانون الخمري» أصبحت
«ساحة الجمهورية « مكانا للقاءات ،مظاهرات وتجمعات يومية  :كل مساء منذ شهر تقريباً تنعقد جلسات عامة  ،و العديد من
اللقاءات ،و التجمعات إضافة إىل العديد من األكشاك و اللجان (طاوالت و ندوات صحفية ،مكان لألكل (بثمن رمزي ) ،مكان للعالج
و الصحة ،أمسيات موسيقية و ترفيهية...الخ) .
املئات  ،و حتى اآلالف من األشخاص (أحيانا)يجتمعون و يلتقون يف هذا املكان للحديث عن قانون العمل الجديد ،عن ظروف حياتهم
وعمله اليومية،عن النضاالت الحالية  ،و عن مواضيع أخرى مختلفة كمسألة الحروب،و املهاجرين والالجئني،عن الحركة النسائية ،عن
القضايا االيكولوجية ،إىل جانب قضايا العنرصية و ما إىل ذلك.
التجمع العام ينعقد يوميا ابتداءا من الساعة  18مساءا ً ،حتى منتصف الليل .إىل جانب هذا  ،فإن الساحة مكان اللقاءات طول اليوم
يف آخر االسبوع ( السبت و االحد) ،مع مواعيد للحديث حول مواضيع محددة .
هذا املكان (ساحة الجمهورية) و هذه املواعيد املختلفة مفتوحة للجميع ،كل مساء،ميرتو ريبوبليك (الجمهورية)(مرتو رقم ،9 ،8 ،5
)11
مظاهرات كبرية وقعت يوم  9مارس  31 ،مارس و 28
أبريل يف جميع أنحاء فرنسا
تجمع و مجلس فــي المساء
على ساحة الجمهورية
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باجول  Pajolمقاومة ضد طرد مخيم شارع مظاهرة في الشوارع دعما تضامنا
 29 ،يوليو 2015

وقع إنشاء مناوبة مشرتكة بني الجمعيات
ِإلرشاد طالبي اللجوء حول حقوقهم:جمعية
العامل املغاربة بفرنسا  ATMFوجمعية
تعيني العنوان ومساعدة طالبي اللجوء
 Dom’asileو مجمع إعالم ودعم املهاجرين
 Gistiو لجنة مشرتكة بني الحركات لدى
الذين ت ـ ّم إجــاءهــم  Cimadeو شبكة
املحامني املختصني يف حق اللجوء جمعية
 Elenaأوقات املناوبة وعنوانها:
:Paris 75018 Affre rue 10كــل اثنني
وأربعاء من الساعة الثانية  2بعد الزوال إىل
الساعة السادسة  18مساءا بالعنوان التايل
.ال صحيفة توزع في أماكن عديدة و ه ي توزع في ال مدرسة
ال هات ف

ال بريد االلكتروني
merhaba@riseup.net
Facebook : Mer Haba
http://merhaba.noblogs.org
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