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بيان
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نحن هربنا من ظروف قاسية و الحياة مهددة باملوت 

و من ظروف طارئة و مخاطر املوت يوميا، مات فيها 

الكثري منا يف الصحراء و البحر حتى وصلنا القليل إىل 

فرنسا لنعيش حياة كرمية عىل أرض اللجوء و حقوق 

اإلنسان كام يزعم يف وسائل اإلعالم. 

لكن كان االستقبال مأساة الشوارع و الترشد املطر و 

الربد و الظروف القاسية. 

الوعود  بعدما نقلونا إىل مركز ملجئ إستعجايل، كل 

عند  بالفشل،و  باءت  اإلدارة  و  السلطات  طرف  من 

األمراض  التابع إىل مستشفى  نونرت  وصولنا إىل مركز 

مرعب  و  مدهش  املنظر  كان  العصبية،  و  النفسية 

للالجئني برداءات املكان و هيئة املرىض يف حالة غري 

عادية. مل ننزل من الباصات خوفا، إخرتنا ثالثة الجئني 

أمر  تسهيل  و  املركز،  داخل  الغرف  لزيارة  بيننا  من 

من  باقرتاح  هذا  و  اإلدارة  و  السلطات  الحديثمع 

االدارة ذاتها.

وعود  مع  متطابق  غري  و  مالئم  املكانغري  كان  لكن 

املسؤولني عند ترحيل مخيم بلدية باريس دائرة 81،و 

عندما رفضنا كلنا قبول هذا السكن للظروف السيئة 

الثالثة  فأخذوا  السلطة  من  بأوامر  الرشطة  تدخلت 

املعينني منا و أوقفوهم. 

تحايلت علينا االدارة و استعملت الرشطة الرتهيب و 

الضغط بالتخويف، و أخذوا الثالثة اللذين فوضناهم.

ينتهي  مل  و  مصريهم  عرفنا  ما  أخذوهم  بعدما  و 

لعدة  الباص  داخل  محجوزين  بقينا  بل  الكابوس 

و  الحاممات  إىل  الذهاب  من  الناس  منعوا  ساعات، 

عىل  للقبول  علينا  تحايال  للضغط  الجوع  استعملوا 

هذا السكن  الغري الئق بحياة االنسان. 

الغري  الفرنسية  الدولة  تعامل  و  ترصف  من  تفاجئنا 

مقبول يف قضية الالجئني، و من بعد ذلك تركنا هذا 

املركز لظروفه السيئة و اخرتنا البقاء يف الشوارع. 

العيش  و  األساسية  حقوقنا  باحرتام  نطالب  نحن 

 : هي  و  املالية  باملطالب  ليست  حقوقنا  الكريم، 

السكن يف ظروف عادية و كرمية و االعرتاف بحاالتنا 

حقوق  تحرتم  أنها  تدعي  التي  البلدان  يف  كالجئني 

االنسان.       



ال لالخالء القسري لالجئي ثانوية 
جون كاري!  

ررت بلدية مدينة باريس بدء االجراءات القضائية للحصول ق

ثانوية جون كاري  يف  عىل رخصة لالخالء القرسي لالجئي 

ارسع وقت و بدون اي تاخري. هادا الخرب تلقاه املعنيون و 

كل املتضامنني معهم  يوم الخميس, 23 سبتمرب املايض  بدون أي 

سابق اندار عىل الرغم من أن البلدية كانت قد بارشت اإلجراءات 

ليست  لسيدة  قدم  لجلسة  الرسمي  االستدعاء  أسابيع.  عدة  مند 

حتى من سكان امللجئ, فقط ساعتان قبل بداية الجلسة.عىل الرغم 

من كل هدا,رفضت القاضية منح هرني براون ,محامي الالجئني,أي 

تأجيل لجلسة االستامع .  

حوايل خمسني شخصا متضامنا حرضوا املحاكمة.

خالل جلسة االستامع,اعتمدت بلدية باريس و محافظتها كثريا عىل 

املقاالت الصحفية  املنترشة مند حوايل عرشة أيام والتى تتضمن و 

تنرش معلومات واتهامات كاذبة,البعض منها صادر عن جهات قريبة 

من البلدية املعنية و التي تسمي نفسها متضامنة مع الالجئني. هدا 

السياسيني  و  الصحافيني  تواطؤ  عن  أخر  مثاال  إال  الواقع  يف  ليس  

من  الالجئني.  عىل  يشنونها  التي  العنف  و  القمع  سياسة  لتربير 

جهة أخرى,تبنى  ممثل البلدية حجة السالمة العامة )خطر انتشار 

األوبئة، عدم توفر الحاممات واملراحيض الكافية، االزدحام والتسمم 

الغذائية، الخ( إىل جانب«بعض األفعال الغري الئقة« مثل الشجار,   

ستعتمدها  التي  ألقرسي  اإلخالء  و  القمع  سياسة  لتربير  كأساس 

مادية  دالئل  طلب  ألدفاع  محامي  براون,  هرني  باريس.    بلدية 

تثبت وجود شكاوي فعليا ضد أالجئني,إال أن الوثائق الوحيدة التي 

تم تقدميه تتمثل يف املقاالت !الصحفية 

الالجئات  النساء  وضعية  باستخدام  التذكري  يجدر  هدا  جانب  إىل 

كعذر لتربير اإلخالء ألقرسي و العنف, ما يجعلنا نتساءل عن كيف 

لطرد الالجئني و استخدام العنف ضدهم أن يساعد  النساء الالجئات 

و يحل مشكلتهن؟ 

التي  الثانوية  يف  العامة  الصحة  توفر رشوط   « عدم  يخص«  ما  يف 

تحولت إىل ملجأ للمهاجرين«,يجدر التذكري أيضا أن عددا كبريا من 

املالجئ ,عىل غرار ملجئ »ادوما« تعاين أيضا من نقص كبري يف رشوط 

النظافة واملعدات,و أن عددا كبريا من املهاجرين تركوا بال مأوى بعد 

اإلخالء اإلجباري و العنيف ملخيامت »الشابال«,«باجول«,«ايول« و 

حلول  إيجاد  برضورة  لالجئني  املتكررة  املطالب  مقابل  »جيسان«. 

إلسكانهم و توفري الرشوط املادية و الصحية الستقبالهم,يبقى الرد 

طرد  هو  يريدونه  ما  كل  أن  هو«  باريس  بلدية  ملسؤويل  الوحيد 

الالجئني من أماكن تواجدهم بأرسع وقت,يف حني يبقى املستقبل و 

األيت مجهوال« حسب ترصيحاتهم لقاضية املحكمة.

لألسف, تبقى قرارات العدالة مربوطة بشخصية القضاة, معارفهم 

و توافق مصالحهم مع مصالح من هم يف السلطة والرثوة, لدا, فان 

قرار املحكمة مساء نفس اليوم هو اإلخالء ألقرسي للثانوية دون أي 

تأخري و هدا يف ظرف شهر,و الرتخيص للقوات العنف للتدخل اثر 

أي مخالفة لهدا األجل. 

تضامنوا مع من يعانون من العنف و االعتداء, نعم ملساعدة و دعم 

الالجئني. 

كلنا معا لدعم 
المهاجرين 
أالجئين ال 

لسياسة القمع 
و العنف.

املهاجرين ي العديد من  الثالثاء11 أوت 2015 بدا  وم 

املقاطعة  يف  »عمواس«  ملجأ  يف  املقيمني  أالجئني 

املهاجرون  الطعام.  عن  اإلرضاب   14 رقم  الباريسية 

املقيمون يف هادا امللجأ مند 28 جويلية املايض بعد أن تم 

بترسيع  يطالبون  »باجول«,  ساحة  من  أخرى  مرة  طردهم 

إجراءات طلب اللجوء الخاصة بهم, إضافة إىل توفري ظروف 

و  أماكن استقبال أفضل. 

يف اليوم التايل دعي الالجئون كل األشخاص املتضامنني معهم 

,و الدين رافقوهم خالل مختلف فرتات النضال إىل القدوم 

لالطالع عن قرب عن الوضعية املزرية التي ألوا إليها.

احتالل  الالجئون  قرر  لوضعيتهم,  املوظفني  الزدراء  تحد  يف 

ملجأ »عمواس«   للمطالبة بقدوم مسئويل      لفتح املفاوضات 

معهم.   OFPRAامللجأ, إضافة إىل ممثيل البلدية و مدير ال

باملزيد من  أدنا صاغية,بل قوبلت  لها  الحركة مل تجد  هده 

التي  الرشطة  قوات  لفرق  تعزيز  من   , القمع  و  الضغط 

أشخاص  أربعة  عىل  بالقبض  وقامت  تدخالتها  ضاعفت 

وضعوا تحت الرهن االحتياطي.

االمتثال  »العنف« و »رفض  بتهمة  القضائية,  املراقبة  تحت 

يوم  األربعة  األشخاص  سيمتثل  الجينية«  العينات  الختبار 

الجمعة 9 أكتوبر 2015 عىل الساعة 9:30 صباحا يف الغرفة 

 TGI.   رقم 24 يف محكمة باريس

كونوا كرث لهدا املوعد,لدعم الالجئني.

بيان مهم 
من الالجئين 
والمهاجرين

 باريس مدرسه  بالس دي فات

بلدان ن عدة  من  هاجر  باريس  مدينه  داخل  الالجئني  و  حن 

اوضاع منكوبة منها الحروبات السياسيه واالهليه اللتي راحت 

اىل  دفعنا  ما  وهذا  واملمتلكات  االرواح  من  كثري  ضحياتها 

الهجره االجبارية فرم من ويالت تلك الحروب

التي ادى اىل  لقينا املصائب  البلدان االمنة  الهجرة اىل   و يف سبيل 

البحر   العدد منه يف  ، وغرق  الكثري من االرواح يف الصحراء  فقدان 

العيش  القليل حتى وصلنا اىل دولة االنسانية و الحقوق و  فناجا  

الكريم كام يزعم يف وسائل االعالم املسموعة واملرئية

النوم يف الشوارع ، ساكنا يف مدرسة   و بعد الوصول اىل باريس و 

قدمية جوار »بالس دي فات« . وكان الوضع داخل املدرسه  يفقد اىل  

بالالجئني  اصبحت غرف مكتظ  القاعات   ، الحيات  ابسط مقومات 

اىل درجه غري معقولة والعدد مذهل  يف الغرف  اضافه اىل املشاكل 

تهرب  بسبب  واملتضامنني  الالجئني  مجهودات  رقم  هذا  و  اليوميه 

السلطات من مسؤولياتها فيام يخص السكن

واحت  املراكز االستعجاليه للنوم التوفر ادىن الخدمات ، يف أغلب 

االحيان ال تحرتم ابسط الحقوق

بها يف  تدعت  اللتي   بتنفيد وفوداتها  و عدت   السلطات  انا  رغم 

االعالم باستقبال الالجئني يف ظروف كرميت

ومن شهادة عىل هذا  ما حادث لالجئني يف مركز من استقبال مهني 

والتهديد بالعقوبة عىل الالجئني و اعتقال البعض منهم للرتهيب.

 هذا إهامل من الجهات املسؤولة عىل عدم القيام مبرعات املسؤولية 

التكاليف لالهايل و من ذلك االسباب مذكورة  الالجئني، ترك  إتجاه 

آنفآ نرجو من الجهات املسؤولة االيت للجميع :

 السكن املالئم الذي يليق باالنسان 	 

 األوراق لإلقامة و لحرية الحركة  	 

 احرتام الحقوق ومن بينها توفري الطعام الكايف للحيات	 

 دعواة للتضامن و املشاركة يف مظاهرة يوم االربعاء 2015/9/23 

 انطالق من املدرسه بالس دي الساعه الخامسه والنصف مساءا



 كايل
جمعت  ,التي  املنرصم  سبتمرب  الثالثاء91  يوم  الكبرية  املظاهرة  بعد 

إىل  باملرور  لهم  بالسامح  املطالبني  املهاجرين  من   0003 من  أكرث 

بريطانيا,إضافة إىل الحق يف حياة إنسانية كرمية و سكن الئق, و التي 

قوبلت بالعنف و القمع ,قامت محافظة باريس طرد و إخالء ملجئني 

للمهاجرين الواقعني يف قلب العاصمة الفرنسية, إضافة إىل هدم جزء 

من األحياء القصديرية الفقرية باملجرفات. إىل جانب هدا تم اعتقال 

مهاجرين و متضامن, يف حني تعرض مهاجر أخر للرضب املربح من 

طرف الرشطة. من جانب أخر, تم ترحيل مهاجرين سودانيني بعد أن 

تم اعتقالهام يف كايل.

هدا األسبوع تم العثور عىل جثتي مهاجرين, عرث عليهام يف مدخل 

نفق بحر املانش.

 فانتميل
بني  الحدود  عىل  الدائم  التجمع  يف  شارك  الذي  السوداين  أ.الشاب 

مونتون و فانتيميل تم اعتقاله يف فرنسا. هو اآلن سجني يف احد مراكز 

االعتقال. هدا األسبوع, عدة سودانيني تم اقتيادهم بالقوة عىل منت 

طائرة لرتحيلهم فيام بعد إىل السودان.

يف فانتميل,املهاجرون و الغري مهاجرين الدين يعيشون ويشاركون يف 

امللجئ  قاموا بتنظيم تجمع أمام الحدود. التجمع تم تكريسه ل أ.و 

كل السجناء و املعتقلني الدين ينتظرون الرتحيل. هدا التجمع تعرض 

للقمع بكل وحشية  من طرف رشطة مكافحة الشغب,صيب عىل إثره 

خمسة أشخاص بجروح.

  الحرية و التضامن الجميع

النمسا
يف بداية شهر سبتمرب يف النمسا,أمام حجب القطارات بني بودابست 

و فيينا,مئات األشخاص تنظموا للذهاب بسياراتهم لنقل املهاجرين و 

املهاجرات من هنغاريا إىل األرايض النمساوية.هؤالء األشخاص الدين 

تجندوا يف مثل هده الحركة التضامنية تلقوا تهديدات بتهمة التواطؤ 

يف الهجرة غري الرشعية. أربعة مناضلني منساويني تعرضوا لالستجواب 

لهدا السبب يف بودابست, كام أن غلق الحدود خالل منتصف شهر 

سبتمرب وضع حدا لهده الحركة التضامنية الرصيحة.لكن يف كل مكان, 

و عىل كل الحدود ,سواء يف اليونان,ايطاليا, سلوفينيا,النمسا و يف كل 

مكان أخر, ال يزال األشخاص املتضامنون يسهلون إمكانية املهاجرين 

يف عرب الحدود دون أن يطلب أي يشء يف املقابل.

ود
حد

يف  ونصائح  معلومات  القانونيه  الدوام  

االجراءات االداريه 

. منشاط  املسندين واملتضامنني  من طرف 

منذ مخيامت املهاجرين يف باريس

ثالثه  الساعه  من  الثالثاء  يوم  املدرسه  يف   

مساءا يوم الجمعه من الساعه ثالثه مساءا

 ويف مكتب جمعيه ATMF التياماف جوار 

ميرتو ال شابيل  و باربس

métro La Chapelle et Barbès 

يوم االربعاء  الساعه وحده ونص مساءا

 4 اكتوبر )شهر 10( عىل الساعه 3 مساء

métro Bastille

والجمعيات  من طرف  )ندا(  نشد  مظاهره    

والتجول.   التنقل  لحريه  العامل  ونقابات 

تضامن مع كل املهاجرين

 4 اكتوبر )شهر 10( عىل الساعه الثامنه )8( 

مساء
 21 ter rue Voltaire ,métro Rue des Boulets

 CICP,

سهرات تضامنيه هع اربعه اشخاص  استدعتهم  

املحكمه النهم  تضامنو معا املهاجرين اللذين 

كانو يف اعتصام يف مركزالنوم مبنظمه امييوس  

الساعه  عىل   )10( عرشه  اكتوبرشهر   9 يوم 

التاسعه والنصف صباحا

métro Cité  املحكمه الكربى من باريس

واحد  )و  اشخاص  الربعه  املحكمه  جلسه   

مبسانده   قدمو   الذين  اللوجو(  طالب  منهم 

اعتصام  يف  كانو  اللذين  للمهاجرين  وتضامن 

بارضاب عن الطعام  يف مركزالنوم االستعجايل 

ملنظمه امييوس


