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  11ـــــــــــــــــــ   ال حدود مع البلقان

 -حركات المھاجرین والالجئین
  14ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ اسبانیا
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  16ــــــــــــ   سواسیة كلنا شرعیون
  
  
 

 بال حدود
  

 ھي) CTM(ة لألوطانبراعال تنسیقیة المھاجرین
للجواب عن  ،أولى لتنظیم المھاجرین بال حدود محاولة

ز حالة العزلة،خاصة مع الظروف الحاجة الماسة لتجاو
بمبادرة  قد تشكلتو . 19التي فرضھا وباء كوفید 

لنضاالت  ة مجموعات مھاجرة وتنظیمات داعمةومشارك
  .....  ات من أوروبا والمغرب وتركیا- المھاجرین

یونیو من ھذه السنة، 20مایو و30نجاح تحركات  بعد
وم ی جدید سیقیة تتویج ھذا النجاح بتحركتعتزم التن

یوما لنضال في ھذا الیوم،الذي نریده . الجاري  اكتوبر17
عابرلألوطان، ندعو كافة المھاجرین والالجئین وطالبي 
اللجوء والتجمعات والمتضامنین إلى التظاھر بجمیع 

  .  أنحاء أوروبا وخارجھا 
الف ل استكون العاصمة الفرنسیة محج كتوبرأ 17یوم  

لقادمین  من مختلف ا "مقیمینغیر"مقیمین و المھاجرین
. من الحجر حیاتھم بعد شھور عادةفرنسا الستأنحاء 

أول ، الذي ھو اإلصداریأتي ھذا  ،وبمناسبة ھذا الیوم
  ألوطانالعابرة ل لتنسیقیة المھاجرین إصدار عمومي

)CTM .(  
من النضال والتواصل والنقاش بین  لشھور ثمرة ھو

  . المھاجرین وغیر المھاجرین من مجموعات
شاركت في . نریده عابرا للحدود صوت جماعي ھو

المغرب،  فرنسا، من إعداده مجموعات
وھي بلدان تعكس  ...یا،ایطالیا،سلوفینیا،اسبانیاترك

مواقع مختلفة یوحدھا نظام عنصري مؤسساتي، حیث 
التفاقیات الدولیة لفرض تتكامل القوانین الوطنیة مع ا

باد واإلبعاد ھجرة قائمة على االستغالل واالستعسیاسات 
  .والعنف

نریده صوت إلسماع أصوات المھاجرین ضحایا ھذه  
كل ل عابر السیاسات العنصریة، المنخرطین في نضال

المستعملة من قبل  لحدود ضد قوانین الھجرة واللجوءا
الحكومات لتقیید الحریة وترویض المھاجرین على 
الخضوع ألرباب العمل في سعیھم لتوفیر أشد شروط 

 .ل استعبادا للعمال المھاجریناالستغال
لكن بالرغم  من ھذا كلھ یواصل المھاجرون نضالھم ضد 
ھذا النظام العنصري في حیاتھم الیومیة ومن داخل 

   .أماكن العمل 
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 افتتاحیة 
، یطمح صمود كفاح حركات المھاجریناستجابة لمتطلبات 

التنسیق بین النضاالت المحلیة  إلى تمتین روابطرصداھذا اإل
وتشكل مواد . لتوفیر إمكانیات تشكیل تنظیم عابر لألوطان

نظیم ھذا العدد مادة أولیة للتفكیر في مختلف االستراتیجیات لت
إضرابات عن الطعام و ( وتعزیز نضال المھاجرین

.....) مظاھرات احتجاجیة واعتصامات داخل أماكن العمل
لالرتقاء بھا من نضاالت محلیة معزولة إلى نضاالت عابرة 

  .للحدود الوطنیة
صحیح أن ھناك مشاكل في حاجة إلى حلول محلیة وھناك 
ضرورة لتحمیل الحكومات وأرباب العمل في كل بلد 

المھاجرین، لكن حیاة المھاجرین مسؤولیة أفعالھم اتجاه 
وظروف عیشھم وعملھم لن تتغیر دون نضال شامل  ضد 

فالحریة . نظام االستغالل والعنصریة العابر للحدود واألوطان
. منقوصة متى بقیت مجزأة أو مقیدة على الحدودتبقى نفسھا 

للظفر بحریة كاملة وغیر منقوصة نحن بحاجة إلى حشد كل 
  .من داخل الحدود وخارجھاھاجرین القوى ورص صفوف الم

    
ات في -في ظل الحجر الصحي،ورغم استمرار المھاجرین

 توفیر الحاجیات والخدمات األساسیة الستمرار الحیاة،  زاد
المھاجرین وتم تشدید القیود على حریة التنقل  الضغط على

أصبحت معھا الحدود أكثر عنًفا،و تفشت مظاھر العنصریة 
دارة وأجھزة الشرطة، لتصبح عنصریة في المؤسسات واإل

ویكشف ھذا التناقض نفاق الحكومات . منظمة ضد المھاجرین
فھي مستعدة . األوربیة ویفضح تعاطیھا مع الھجرة والحدود

” حیاة غیر ضروریة“للتضحیة بحیاة المھاجرین   باعتبارھا 
وھذا ما یفسر استثناء المھاجرین من . وال تستحق الحمایة

ن تدابیر الحمایة لمكافحة الوباء وإقصائھم من االستفادة م
الدعم العمومي للمواطنین، رغم كونھم ھم من كانوا في 
مواجھة مباشرة مع الوباء لتوفیر الحاجیات والخدمات 

وحتى المساعدات والخدمات الممنوحة . األساسیة للمواطنین
  .للمھاجرین كانت مشروطة بتوسیع ھامش ربح أرباب العمل

 بعض الحكومات األوروبیة یعوقالنفاق، ت ظاھرومن بین م
أوروبا الشرقیة لفتح حدودھا  تفاقیات ثنائیة مع دول منال

ومنحت دول . المغلقة على الدوام أمام العمال المھاجرین
أوربیة أخرى رخص إقامة مؤقتة لتشغیل الید العاملة 
الرخیصة في الفالحة الموسمیة وخدمات النظافة والرعایة في 

ع الصحي، لكن مع رفض ایة تسویة ألوضاع العدید من القطا
   . المھاجرین اآلخرین

المھاجرین في أوروبا  الضوء على معاناةر ادصاإل یسلط ھذا
خارجھا ، وھم یواجھون مشكل التسویة القانونیة  إلقامتھم  و

وھي معاناة ستستمر بل ستزداد قسوة . في بلدان االستقبال
ؤقتة ومشروطة بسلسلة متى استمرت رخصة اإلقامة م

لیست في ) ، األسرة والبلد األصلياألجرعقد العمل ،(شروط 

الحقیقة سوى آلیة سیاسیة البتزاز المھاجرین، سواء الذین  
یتم استغاللھم بموجب عقود أو الذین ال زالوا عالقین على 

 . الشبابیك البیروقراطیة ومعلقین بحبال التدابیر التعسفیة
، األرباحل المھاجرة ضروریة لزیادة متى ظلت قوة العم 

سیبقى اإلضراب أمضى سالح لمكافحة االستغالل والعنف 
  . والعنصریة المنظمة

نسلط الضوء في ھذا اإلصدار على تقاطع العنصریة 
والھجرة مع البطریركیة لمضاعفة العنف ضد النساء 

فربط إقامة العامالت . المھاجرات تعقید شروط عیشھن
المتزوجات، بعقد العمل أو رخصة  المھاجرات،خاصة

التجمیع العائلي، یفرض على النساء الرضوخ لعنف 
  . وعنصریة أرباب العمل وللعنف الزوجي

نحن نطالب بتسویة شاملة من خالل رخصة إقامة دائمة 
وعلى وجھ التدقیق نطالب برخصة إقامة . وغیر مشروطة

أو صالحة بجمیع أنحاء أوروبا وغیر مشروطة بعقد العمل 
ھو مطلب موحد بین كل . األجر أو الوضعیة األسریة

المھاجرین داخل أوربا وخارجھا وھو جسر یربط بین 
  .النضاالت الیومیة بین الحدود وداخل أماكن العمل

أكتوبر سیردد المھاجرون بصوت عال في شوارع  17یوم 
إقامة دائمة : باریس والعدید من المدن والعواصم األوربیة

ھو الطریق الوحید لتفكیك لعبة الحكومات وغیر مشروطة 
. والمفوضیة األوروبیة ضد المھاجرین وإسقاط قانون دوبلن

المھاجرون لیسوا مجرد طرود  یتم فرزھا تحت وصایة 
  . الحكومات األوروبیة

ال تتوقف وھي تشتغل بشكل  إنتاج الھرمیةآلة إعادة إن 
ومالحقتھم التوقیف الیومي للمھاجرین على الحدود ، : مستمر

بعنف كما ھو الحال على طول طریق البلقان أو تركھم 
كما . یموتون في البحر كما ھو الحال بین ضفتي المتوسط 

یتم الفصل بین المھاجرین و طالبي اللجوء   و احتجازھم  
داخل  مراكز ومعسكرات تنعدم فیھا ابسط الشروط اإلنسانیة  

قل عبر الحدود نطالب بحریة التن,لتوقیف ھذه اآللة نحن 
وحریة التجول  . وبحق الدخول إلى بلدان االتحاد األوروبي

  .فیھ بأمان و دون ابتزاز  
المطالبة  النضال   على حركة المھاجرین العابرة لألوطان

التي أعلنھا رئیس المفوضیة ” اإلصالحات الجدیدة“ضد 
 .لن نقبل بالتحكم في حیاتنا و رھن مستقبلنا: األوروبیة

أكتوبر العابرة للحدود  ھي جوابنا  على  17اھرة   تظإن  
مخیم موریا بجزیرة لیسبوس الیونانیة ، ) أو إحراق(حریق

نحن . لسنا بحاجة  لمزید من المخیمات  و مراكز االحتجاز
 بحاجة إلى مزید من الحریات داخل وخارج أوروبا ، نحن

نرید رخصة إقامة دائمة وغیر مشروطة تسمح بالتنقل بحریة 
.استغاللأو و العمل دون عنف 
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  السخرة الفاقة و سندان بین مطرقة : عامالت مغربیات في المھجر

  
  المغرب - مجلة مساواة 

  دواعي الھجرة 
  .االقتصادیة  األزمة إلىوتعود موجات الھجرة الحدیثة . الھجرة إلىمختلفة تدفع الناس  وأسبابمتعددة   لأشكاھناك  

االجتماعیة، خاصة في البلدان الخاضعة لوصایة المؤسسات  األزمةفلحت مخططات التقویم الھیكلي وسیاسات التقشف في تعمیق 
 .  للقارات المالیة الدولیة وسیطرة الشركات التجاریة العابرة

ارتباطا بموجات الھجرة  وأكثرھا األزمةمظاھر ھده  أسوأیعتبر الفقر والبطالة وتردي شروط العیش الفردیة و الجماعیة  
، لم یعد من خیار سوى ركوب قوارب الموت  اآلفاقمن شروط العیش وانسداد  األدنىالحد  فشل الدولة في توفیر أمام. الحدیثة

   .لدول اللجوء بالھجرة السریة األمنیة األجھزةھدا التھجیر القسري في قاموس  یسمى. بحثا عن الحیاة 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  البطالة  
:  لنساء بنسب مخیفة في صفوف اوعرضة  لھا   األكثرتشكل النساء والشباب الفئات و یةاالقتصاد الزمةداد البطالة مع اتز

 66في المائة مقابل  22ال تتعدى نسبة التشغیل لدى النساء و  .بالنسبة للذكور خالل  السنوات الماضیة 10.5مقابل    14.7
  .في المائة بالنسبة للذكور

ات ویمن مست دعا للحدوصندوق النقد الدولي  "النموذج التنموي"اعترف بفشل  نفسھ فالملك ،في المغرب سریة مسألةالتعد لم  
 مھ،األوضاع إلیھ ألتھما شریكان فیما وفالملك وصندوق النقد الدولي  .فشلال أسبابال تقف على  لكن ھذه االعترافات. البطالة

 األكثر اللواتي ھن النساء حاجیات األولوفي المقام  ،مرتكزة على تلبیة حاجیات السكانونماذج تنمویة مستقلة  عیق تطبیقمن ت
  ت اللیبرالیة المتعاقبةعرضة لنتائج السیاسا

  الفقر 
منھا التغذیة  ،یتحدد الفقر من المنظور اللیبرالي بعدة  معاییر .رزتھا كوارث الرأسمالیةنتیجة  أفھو لیس الفقر قدرا محتوما بل 

الفقر من  آما .تمدھا اللیبرالیة لتلمیع صورتھامعاییر تعوھي . والدخل القار یم والصحة والماء الصالح للشربوولوج التعل,
  . توزیع الثروة  بین  مختلف طبقات المجتمع   ھو نتیجة لنظامف قتصاد الماركسياالمنظور

الرتبة   ھو یحتلو ،الرسمیة اإلحصائیاتمالیین حسب  4 فقراءعدد التجاوز حیث یحدة  في المغرب  أكثرھذه النتائج ھي   
الطبیة والكوادر الصحیة  داخل  األجھزةنعدام ا ،مواطن 2000ل طبیب لك( بلد على مستوى الصحة 115ضمن   78

   ).ساعات تسجل وفاة امرأة حامل  10 كل،تھم المجال القروي  األطفالفي المائة من وفیات  75 (المستشفیات 
ا كلھ ار وتردي الخدمات وانعدام الدخل القفارتفاع نسبة البطالة  .خاصة القرویات منھن،للفقر نتائج وخیمة على النساءویبقى 
 ارتفاع نسبة الطالقوارتفاع نسبة الوفیات والعزوف عن الزواج و األمراضوتفشي بروز ظواھر سوء التغذیة  إلى أدتعوامل 

  .العنفتفاقم وتدني نسبة التمدرس و األمیةوتفشي  
 05قتیلة و 15لفت التي خم بولعالقریة  فاجعة   إنسانیة من بینھا عدة كوارثھذا أفرزت السیاسات المتعاقبة  إلىباإلضافة  

 الجدیدة التي مست بالدرجة األولى یةعبودالوبتة وملیلیة  كل سنة س تيعلى الحدود مع مدین معابرال قتلى إضافة إلى جریحات
  .للبحث عن عمل خارج الحدود  ظروفھن دفعتھنالتي العامالت المھاجرات 
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  عامالت مغربیات ببلدان المھجر 
من  ,الھجرة إلىذا كان الفقر والبطالة عوامل دفعت النساء إ

اجل البحث عن عیش كریم لھن وألسرھن  فان شروط العمل 
داخل مجموعة من البلدان المستقبلة  ال تخرج عن نطاق 

  السخرة والعبودیة 
  عامالت الفراولة بإسبانیا

 ید عاملة والرأسمالیة تبحث عنالثالثة  األلفیةمنذ انطالق 
  .غیر مؤھلة للتنظیم النقابي  مرنة طیعةیصة رخ

عت نظاما جدیدا للھجرة المؤقتة لتسھیل ھذه المھمة  وض
المغرب سنة  إلىتوجھت ببرنامجھا   .بعقود نسویة محضة

الختیار الفئات دة على الھشاشة واالنتقاء كآلیة معتم  2006
لضمان عودتھن للمغرب بعد  وأمیةفقرا  األكثرمن النساء 

  .ء العقدانتھا
المغربیات لبرنامج ساري المفعول والعامالت وا2006منذ 

لكن في السنوات .یشتغلن في حقول الفراولة االسبانیة 
  .كان لھذا البرنامج صدى مغایرا األخیرة

بتسجیل النساء الشغل  إلنعاشكل سنة تشرع  الوكالة الوطنیة 
 02وینایر  29ما بین ات في العمل بالحقول االسبانیة الراغب
الجدد تسمح للعامالت ال وھي فترة زمنیة ضیقة  ،فبرایر

بتجمیع المعلومات الكافیة عن طبیعة العمل الموكول لھن في 
ألف 20استفادة  2019فت سنة عروھكذا   .الدیار االسبانیة

  . عدد كبیر مقارنة مع السنوات السابقة وھو عاملة
 األراضي الزیادة  في إلىیعود السبب في ارتفاع ھذا العدد 

  11700للفراولة  و  6095 (المخصصة لزراعة الفراولة
   .  التخوف من ضیاع المحصولو )ھكتار للفواكھ الحمراء

من خالل األجور یفرض منطق المنافسة تقلیص كتلة  
وال تخرج ضیعات الفراولة االسبانیة . األجورالضغط على 

فجني الفراولة یتطلب االرتكاز على . عن ھذا المنطق
اجھة الھجرة كوستغالل الطبقي وضطھاد البطریركي واالاال

العنف والھیمنة لتصریف  من واجھات  التمییز العنصري
وتدمج  المختلفة أبعادھاتجسد الھیمنة في  عبر عقود موسمیة

 .والتمییز العنصريستغالل الطبقي باالضطھاد الجنسي اال
 امھاإبرشھر یونیو  ویتطلب  إلىتمتد العقود من شھر ابریل 

  :شروطا  من بینھا 
  ـ التجربة المھنیة  في جني الفواكھ الحمراء 

  سنة  45و 18تراوح العمر بین ـ 
  سنة  14 أعمارھمال یتعدى  أطفالیكون للعاملة  أنـ اشتراط 

  العقد مدةالمغرب بعد انتھاء  إلىااللتزام بالعودة -
من ال تستفید العاملة المغربیة  ،ھذه الشروط  إلىإضافة 

 علیھا في قانون الشغل كمثیلتھا الحقوق  المنصوص
أي اھتمام  بھذه الحقوق المغربیة  الدولة تعیر وال  .االسبانیة

ساعات یومیا  10 االشتغال یفسرالعقد وھو ما   إبرامعند 
اورو  40اعات ونصف باجر ال یتعدى عوض ست س

مقابل ساعات العمل  األجرو دوالحرمان من معاش التقاع
   .الالئقالسكن و المنجزة

 03فرغم تنصیص العقد على مجانیة  السكن یتم  خصم 
  لكن مع ھذا كلھ لم تتوقف    .اورو للیوم الواحد  كتكلفة للكراء

بل  ،عند شروط العمل المجحفة وغیاب القانون االنتھاكات
لك االغتصاب بما في ذاالعتداءات الجنسیة  تعدتھا لتشمل

     .ررمبالغیر والتحرش واالختفاء 
عن  ارتقری األلمانیةالصحف  إحدىفي ھذا السیاق نشرت 

االسبانیة ونشرت  في منطقة ویلفا اإلجھاضارتفاع حاالت 
عمل یصف شروط  آخر تقریرا االسبانیة صحیفة البایس

مما شجع العامالت المغربیات  ،العامالت المغربیات بالجحیم
حرش رفع الشكاوى و تنظیم  الوقفات  للتندید بالتعلى 

بعد  خاصة  ،الجنسي واالغتصاب وانتھاك  حرمة الجسد
رھا السادس تعرضت الشھادة الصادمة  لعاملة حامل في شھ

ترونا  ضد حركة النساء فكان رد البا ،العتداء جنسي
المغرب  إلىالعامالت الطرد الجماعي وعودة   ھوالعامالت 

   .رغم عدم انصرام المدة القانونیة لعقود العمل
لم تحرك  لكنھا المغربیة السلطات أنظارذا على كل ھ مر

وحدھا مقاومة العامالت وتضامن النقابات والجمعیات  .ساكنا
وشبكة التواصل االجتماعي    اإلعالماالسبانیة ووسائل 

حالت دون ھذه العودة القسریة وطالبت بفتح تحقیق في 
  .الموضوع  

 العمل في الضیعات ظروفلرأي العام  حول اتضلیل لو
د منظمات أرباب العمل االسبانیة في تمویل ال تترد ،االسبانیة

 "مكافحة  العنف والتحرش  الجنسي" برامج دعائیة حول
اھرة انتشار ظ‘‘ل  تقاریر صحفیة حول یوفي الوقت نفسھ تمو

  ‘‘ المھاجرات الدعارة في صفوف  العامالت 
رة زیا على مؤكدة األخبارھذه السلطات المغربیة فقد نفت  أما

حالة تحرش  أیةمعاینة ھا لعین المكان وتأكیده عدم عنوفد 
شكوى  آیةوعدم تسجیل بعد التواصل مع النساء العامالت 

  األلمانیةلكن تحقیق الصحیفة  .لدى السلطات االسبانیة
 في قضیة االعتداءألول متھم  الشرطة االسبانیة  توقیفو

 طاتالسل كذب بیانعلى العامالت المغربیات   الجنسي
  .یةالمغرب

ومع الجائحة التي عرفھا  العالم بعد انتشار  آخرفي جانب 
العامالت المغربیات  جلبلم تكتمل صفقة  19وس كوفید  فیر
 ألف 30في العدد المنتظر  فبعدما قدر .الحقول االسبانیة إلى

شروط الحجر الصحي  لكن .7100توقف عند  ،عاملة
وصول الدفعات  ال دونح وإغالق  الحدود االسبانیة المغربیة

   األخرى
 إلىھؤالء العامالت المغربیات  اللواتي تمكن من الوصول  

أصبحن بسبب الحجر الصحي عالقات  ،الدیار االسبانیة
بسبب الطرد من السكن  وتعقدت فازدادت الصعوبات  ،ھناك

رات دخمد  ااستنف بعد العیش و طال االنتظارشروط 
 أواخر  العملتوقفھا  بتوقف  و األجورأمام ھزالة   العامالت

ترحیل العامالت رفضت الحكومة المغربیة قد  و   .مايشھر 
حل المشكل  یتم المغربیات  بدعوى التخوف من العدوى  ولم

    .األولىالدفعة   ادتعحیث یولیوز  شھرمع نھایة  إال
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  خادمات البیوت بالعربیة السعودیة
بلغ عدد  ثنائیة بین المغرب والسعودیةفي  إطار اتفاقیة 

من بینھم  ألف 48من  أكثربالدیار السعودیة العمال المغاربة 
  .عاملة  ألف 15

دة المعترف تعتبر الوكالة الوطنیة للتشغیل المؤسسة الوحیو
ذاتیین  وأشخاص أخرىلكن تضطلع وكاالت  ،ھا كوسیطب

    .یسمى بالسوق السوداء إطار ما بھذه المھمة في
لتنظیم ودیة على نظام الكفالة یعتمد قانون الشغل في السع

یسمح ھذا النظام  للمشغل  . العالقة بین المشغل والعامل 
أو از سفره و منعھ من حیازة جو األجنبيبالتحكم في العامل 

 كما یسمح . نع التنقل  دون موافقة رب العملالمطالبة بھ وم
. الید العاملة المھاجرة نوعیةو أعدادبالتحكم في  نظام الكفالة

بما   أجیراالعامل عبدا ولیس حیث  وھو نظام أشبھ بالعبودیة،
 .االجر والسجن داخل البیت أداءفي ذلك االمتناع عن 

النساء العامالت داخل  ھال  فیتشتغ التي شروطھذه ھي ال
 لتشغیل غیاب اتفاقیاتعن  فرغم تأكید المغرب .السعودیة

 الصحف السعودیة فان ،بیوت ادماتخك النساء المغربیات
على استقدام عامالت مغربیات  للقیام بھذا النوع من   تتحدث
ضجة  األخیرةخالل السنوات  وقد أثار ھذا الموضوع. العمل

، خاصة بعد نشر التواصل االجتماعيرة على مواقع كبی
مغربیات مقابل مبلغ التنازل عن عامالت ‘‘ عن  عالناتإ

عن مھارات العاملة في   اإلعالنمالي لصالح  الكفیل و 
 ‘‘الطبخ والعنایة بالمسنین والصغار و القیام بالتمریض

وقد  .من االتصال بذویھن بمنعھنالعامالت بعض وتصریح  
  موجة غضب كبیرة خاصة بعد  اإلعالناتخلفت ھذه  

  

  
تتعرض   التي فظیعةالنتھاكات العن ااالستماع لشھادات حیة 

 والتي السعودیة األراضيداخل لھا  العامالت المغربیات 
شبھت العدید من وسائل التواصل  قدو .القتل حد إلى بلغت

عي السوق السعودیة بسوق النخاسة بعد تأكید مصادر االجتما
  .تشغیل النساء العامالتلوق سوداء س وجودسعودیة ب

بل ،االعتداءات الجنسیةحدود ولم تقف االھانات عند 
االتھام  بالفساد والمطالبة بمنع جلب ھذا النوع  إلىتجاوزتھا 

العاملة بالزوج  وتھدید انفراد عاملة خوفا من من الید ال
من النساء باالستقالة  والمكوث بالبیت لمنع أي مجموعة 

في تصریح واضح وإھانة     ،الزوج والخادمة احتكاك بین
  .سافرة للعاملة المغربیة واتھامات صریحة لھا بالفساد

بالمغرب من مغبة عدم ھذا وقد حذرت بعض الجمعیات  
داخل  اتالمغربی تام بالشروط التي تعیشھا العامالاالھتم

التعذیب واالغتصاب  ارتفاع حاالتالبیوت السعودیة ومن 
الضمانات عند ممارسة ھذا النوع من  والتحرش وغیاب

وتضامن الحركة النسائیة   اإلعالمیةلكن الحمالت   .العمل
على منع االشتغال میة أرغم  الحكومة االندونیسیة العال

تعرضت لھ عاملة  الذي جراميإلاحادث ال عدودیة ببالسع
كما فرض على الحكومة المغربیة تعلیق   .اندونیسیة

ثائق الراغبات في العمل على و ت ـبشكل مؤق المصادقة ـ
حین تسویة الملفات المتعلقة بأوضاع العامالت  إلىالمنزلي 

 مقطع فیدیوانتشار  بعدالسعودیة  األراضيالمغربیات داخل 
و المنع من  تعرضھا للتعذیبلعاملة مغربیة تصرخ جراء 

فرض على السلطات السعودیة وھو ما . المغرب إلىالعودة 
دون ومفتوحا  الزال التحقیق لموضوع، لكنفي ا فتح تحقیق
  .نتائج تذكر

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ما ھو قانون دوبالن ؟
 
آالف ویجبر ھذا اإلجراء، . ملفاتھممعالجة  حین إلىألول مرة   نھفي البلد  الذي یدخلو ءالبقادوبالن طالبي اللجوء قانون  لزمی

   .سنواتل، إن لم یكن  عدیدة ألشھرعلى البقاء عالقین في دول مثل الیونان أو إیطالیا ،المھاجرین
نسانیة ، كمخیم موریا لشروط اإلا ون لالحتجاز في مراكز ومخیمات تنعدم فیھاالمھاجر ما یتعرض غالبا االنتظار، مدةخالل 

ه بالكامل مھددا حیاة دمر الذي تعرض لحریق منتصف شھر شتنبر تركیامن الحدود مع  القریبلیسفوس الیونانیة بجزیرة 
 جدیدببناء معسكر  ،االتحاد األوروبي دعم منقامت الحكومة الیونانیة ب وبدل إغالق المخیم،). ألف 12أكثر من (قاطنیھ 

  .منطقة عسكریةبالقرب من 
للمھاجرین على " عنصريالنتقاء اال"  یقوم على للھجرة على اقتراح نظام جدید ،ھذا و تعمل المفوضیة األوروبیة اآلن 

 وتمتین التنسیق مع –تعسفیة على المھاجرین ال مزید من التدابیر أخرى لفرض آلیةا سیمنح  السلطات المحلیة مم  -الحدود 
  .إلى بلدانھم األصلیة سریع ھاجرین بشكللما لطرد دول األوروبیةال
   .الالجئینتوطین المھاجرین وشكل من أشكال إعادة  على للحكومات األوروبیة اجدید ھجومایشكل ھذا االقتراح  

  دائمة وغیر مشروطة،إقامة  وحدھا رخصةنؤكد أن و، للمفوضیة األوربیة نظام دوبالن والمقترحات الجدیدةنرفض  نحن 
ووضح  وإغالق مراكز االحتجاز العنصري دوبالن نظاموتفكیك  المھاجرین تنقل حریةلتقیید ضع حد الوحید لو السبیل ھو

في البحر قبل وصولھم  المھاجرین إن نظام دوبالن العنصري ھو المسؤول عن موت. نسانیة داخل المخیماتالإللظروف ل
، ھو الذي یشكل غطاء قانونیا لدول العبوراد األوروبي واالتح داخل والعنصریة لالستغالل ھو المشرعنأوروبا ، وإلى 

  . االتحاد األوروبي مقابل المشاركة في تطبیق سیاسات حكومات المھاجرینورقة ب والمغرب للمساومة كتركیا
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  من أجل الحریة وحدوي ، نضالبتزازاال ضد
  

  )بة بفندق ایبیس بفرنساعاملة مضر( سیلفي
   

  
  

تتعاقد العدید من الشركات بفرنسا مع وكاالت التعاقد من 
  . على الید العاملة المھاجرة اتعتمد أساس التي الباطن

بشركة  العامالت Ibis-Batignolleنحن نادالت فندق 
شھًرا بسبب  14، مضربات عن العمل  منذ  SNTالتنظیف 

ال لشيء سوى  ،المنخفضة رواألجوالمزریة   العمل شروط
  .أننا نساء و بشرتنا سوداء

یعتبر العمل الذي نقوم بھ بالنسبة للعدید من الناس عمل غیر 
 ،ومرتبةنظیفة  الفنادق یجدون الغرف فزبناء ورواد .مرئي

عرق  جبیننا و تعبنا من ھيراحتھم ھذه  أن رفونال یع لكن
  . ناإرھاقنا واستغاللنا وتھدید على حسابو

حقوق واالعتراف ومن أجل التمتع بنفس ال األسبابه لھذ
 وضعیتنا لتجمید ابعملنا ومؤھالتنا، ومن اجل الترقیة و رفض

نحن العامالت قررنا  ،إدماجنامن اجل والمتدنیة  في الرتب 
 علینا المفروضةھذه الشروط  المخزیة ل نارفضالتعبیرعن 

  . من قبل شركات التعاقد من الباطن
مجموعة قیة جماعیة مع إبرام اتفان مسعانا ھو كا في البدایة

لكن االدارة لم . المالكة لفندق إیبیس ) ACCOR(َََ أكورد
 ،مطالبنا تجاھلاستمرومع . معنا نیة للتفاوض یكن لدیھا أیة

  . نتزاع حقوقنا بانفسنارة  التنظیم  الضرو إلىتوصلنا 
، لكن   CGT-Cleaning نقابة في البدایة  لجأنا  إلى

ة خداع ھذا ف وبسرعاكتشعلى ا ،ساعدتناربة البعض مناتج
 والتریث الذي كان یعنيالتحلي بالصبر باالتحاد بدعوتھ لنا 

 مع إضافة عاملشروط ال رار في العمل في نفسستمالا
 ، فالتحقناتغییر النقابة إلى دفعتنالكن إرادة االنتصار  .الخوف
كنا  حقوقً ومن خاللھا تعرفنا على  CGT-HPE بنقابة 

  .اإلضرابلدخول في  نجھلھا، قكان ذلك حافزا
الفتات ان أن المعركة جدیة و معنا،وضحنا وخالل التفاوض

. مواصلة اإلضراب الى حین االستجابة لمطالبنالن یثنینا عن 
 CGTمعیة  نقابة بلجأ أرباب العمل ولكسر عزیمتنا، 

االتصال بأزواجنا وتھدیدنا  إلىوالمدیرین التنفیذیین 
، األسرةدخل  على  اإلضرابمواصلة نتائج  من ذیرھملتح
 34 أصلمن  20عدد المضربات إلى  لذلك تأثیر فتقلص وقد
  .عوض عن نقص عددنا عزیمتنا على  االنتصار لكن. 

وبات،خاصة بعد صعال زادت مرحلة الحجر الصحيخالل 
اد زوخیم الخوف  ،حیثاإلضرابصندوق مالیة  استنزاف

منحة واستطعنا تدبیر أمورنا بفضل  ،التوجس من المستقبل
حتى  CGT-HPEالتي منحتنا نقابة البطالة الجزئیة 

 أمام ظروف الحجر الصحي،اتخذنا قرار تعلیق .دیسمبر
بعد و .الذي كنا نقوم بھ یومًیا قبل تفشي الوباءاالعتصام 

درات رمزیة قمنا بإطالق مبا الصحي، الحجر تدابیر تخفیف
  .ن استمرار المعركةع أمام الفنادق للتعبیر

 اإلضراب شھرا وإدارة 14اجرة لتضحیة بصحیح أن ا 
باألمر لیومیة وظروف النضال لیست ا وتوفیر مستلزماتھ

لكن رغم كل ھذا فقد كنا موحدین على عدم  السھل،
  .حتى  النصرمعركة الوعلى مواصة  االستسالم

المشتركة بین كل  قانونیةالوضعیة وقد ساعد على ذلك ال
اإلقامة  وثائقحصلن على  والباقيمجنسة ، واحدة   امالتالع

وھو ما سمح بتمدید  األسريالتجمع  من خالل العمل أو
رغم  غیر الشرعیینجانب المھاجرین  إلىناضلنا  .اإلضراب

دعم بعضنا تعبئة والو شاركنا في  اإلقامة وثائقتمتعنا ب
 ییننضال المھاجرین غیر الشرعإلیماننا ووعینا بان البعض 

. نضال من أجل تحسین ظروف العملعن ال ال ینفصل
حد تال  فھيبجزء من الحریة تسمح  اذا كانت اإلقامة ةصفرخ

وفي . سودا تھنبشر وننساء لوك  ا كعامالتمن استغاللن
الحقیقة ال یمثل الحصول على رخصة اإلقامة نھایة النضال 

كما ھو معروف، یتوقف الحصول على ف.بل بدایة النضال
راتب ال یقل  لىع ة اإلقامة على عدة شروط، عالوة رخص

 . عقدة العمل  ووصل الراتب التوفر على اورو 300 عن
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یل بإحدى إثبات التسجب فأنت مطالبوفي حالة فقدان العمل 
ال یمكنك ھذا القیام بكل لكن  .عمل عن ابحث شغیلوكاالت الت

و وفي حال . ةقصیر رخصة اإلقامة لمدة من تجدید سوى
  .   اإلقامة تجدیدتوقیف  یتم عما ھو علیھ استمرار الوضع

على القیام بوظائف بئیسة  كإنھ نظام  عنصري  یجبر
 وھو .فقدان الوثائق والقبول بأجور منخفضة  لتجنب خطر

 1000 بدل 400 یسمح ألرباب العمل بتشغیلك مقابلنظام 
یورو ألنھم یعرفون انك ستقبل ألنك في حاجة الى عقد عمل 

ھذا ھو النظام . ووصل براتب لتجدید رخصة اإلقامة
رغم اختالف القوانین من بلد  المعمول بھ بكل بقاع العالم

   . ألخر
، فھو وحده بالغة أھمیةلألوطان یكتسي النضال العابر لھذا 

  . وربيأصعید  ھاجرین علىمالمشاكل طرح ل السبیل
فإنھا   ،فإذا كان لكل دولة قانون خاص لتنظیم المھاجرین

جبارنا على قبول إلبالعمل  اإلقامة وثائقحد في ربط تتو
  . اإلقامة رخصةلتجدید  وشروط عمل مھینةوظائف ب

 غیرة المھاجرین ب االنضمام لمعركیج األسبابلھذه 
ھم وضاعأاختالف بوجمیع مھاجري أوروبا  شرعیینال

رخصة اإلقامة و ھي الھجرةأوروبا ف. االبتزازإلسقاط قوانین 
 لھذا نحن نناضل من اجل .یجب أن تكون أوربیة أو ال تكون

     . خرآلبلد  مناسب من شغلعن  التنقل بحثاحریة 
وف اعتقالنا رخصة اإلقامة لیس سوى تجدید لظر تجدیدإن 

  لیست رخصة اإلقامة القصیرة و. وشروط استغاللنا
  
  
  
  
  

  
  

 تنا الدائمةعبودیب والمشروطة،سوى تصریح
   ......والالمشروطة

 
  
  
 حریة تنقل ال یتحدثون عنعن االتحاد األوروبي، و ونتحدثی

 اتحادانفي الحقیقة ھنالك  .داخل االتحاد األوربي المھاجرین
لعیش واالتنقل  حریةالذین لھم  لییناألصللسكان  األول: 

 اتحاد الحكومات وأرباب العمل والعمل حیث أرادوا والثاني
   .   لمھاجرینالستغالل ا

 أفضل ظروف عیش بحثا عنأوروبا  أما نحن فقد انتقلنا إلى
، لن یتصدق علینا احد ضحینا بشيء ولن یة أكثرحر و
نا ، مطالب عاسمإلسنواصل النضال  وراءال إلى تراجعن
  !صرنمعركتنا مستمرة حتى الو
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  بعض الحلول: مشاكل المھاجرین والالجئین بتركیا حول 
  ) .HDP(لمھاجرین ولجنة ا)   HDK(مجلس الھجرة 

 
جزء من حیاتنا الیومیة في  المھاجرون والالجؤنیشكل 

وبعضنا، إذا . تركیا، فمعظمنا ینحدر من جد مھاجر أو الجئ
لم یكن ینحدرمن الھجرة فھو یعیش بجوار مھاجرین أو 

ھكذا كان والزال تاریخ اإلنسانیة، سجل من . الجئین
معنیون بأسباب  لھذا فنحن. الھجرات الجماعیة أو الفردیة

ھجرة الناس من بلدانھم كما نحن معنیون بشكل التعامل مع 
لكن رغم كل ذلك، فنحن ال . المھاجرین في بلدان االستقبال

نستطیع كأفراد التأثیر في القرارات التي تحدد ظروف حیاة 
رغم كون معظم المھاجرین والالجئین . أي مھاجر أو الجئ

من الفقر أو الكوارث  ال یبحثون سوى عن الحمایة ھربا
البیئیة أو الحروب و غیره من الفظاعات، ومن بینھم نساء 
وأطفال ومختلفین جنسیا، الذین یشكلون،من بین المھاجرین، 

 . الفئات األكثر تضررا من الھجرة
عالوة على ھذا الوضع العام،زاد الوضع سوء مع أزمة وباء 

لمھاجرین كورونا التي خلقت ظروفا أكثر قساوة بالنسبة ل
. ویتجلى ذلك في تنامي ظاھرة جرائم الكراھیة. والالجئین

فمع تقلیص الموارد وتغییر الدول ألولویاتھا، زاد وضع 
المھاجرین والالجئین ھشاشة وأصبحوا بدون حمایة و األكثر 

كما " مصدر كل الشرور"من ذلك باتوا مستھدفین باعتبارھم 
تعد الدولة، كما كانت لم . تروج الدعایة المعادیة للمھاجرین

في السابق، عاجزة عن وقف ھذه الحمالت العنصریة فحسب 
فال یكاد . ، بل تحولت إلى آلة مغذیة بعجزھا لھذه الحمالت

یخلو یوم من خبرعن ھجوم على محل تجاري سوري، كرد 
فعل عدائي من سكان الحي ضد الجالیة السوریة المتھمة 

لحاالت ال تتدخل وأمام ھذه ا. باقتراف جرائم مزعومة
ما وھذا . الشرطة وان فعلت فبعد أن یكون قد فات األوان

فرض علینا في مجلس المھاجربن ولجنة المھاجرین إعطاء 
 . أھمیة خاصة للنضال ضد جرائم الكراھیة

أما المسالة األخرى الحیویة التي یصطدم بھا المھاجرون 
ناء فباستث. والالجئون في تركیا فھي الوضعیة القانونیة

المھاجرین القادمین من الحدود الغربیة لتركیا فان غالبیة 
الشغل (وھو ما یجعل حیاتھم الیومیة " سریین"المھاجرین 

. بین سندان الھشاشة ومطرقة الترحیل) والصحة والتعلیم
وھو وضع یحول دون مشاركتھم في الحیاة المدنیة لمقاومة 

الجمعیات  وتعتبر العدید من. المظالم التي یتعرضون لھا
ومنظمات المجتمع المدني أن الخوف من الترحیل والطرد 
یشكل عقبة رئیسیة أمام انخراط المھاجرین والالجئین في 

 .الدفاع عن حقوقھم
مصدرا " الھجرة السریة"وجد الرأسمالیون األتراك في  

ال مع المھاجرین كما ھو الح ،للتزود بالید العاملة الرخیصة
وقد جاء في . اة في منطقة االناضولكرع المشغلیناألفغان 

 2020یونیو 22تقریر للصحفي اركومنت اقدنیز بتاریخ 

https://www.evrensel.net/yazi/86595/afgan
cobanlar-istanli (حاجة تركیا إلى الرعاة قد " أن

ھاجرین السریین األفغان القادمین من ضاعف من عدد الم
الحدود الشرقیة بنسبة تفوق عدد الذین تمت تسویة وضعیتھم 

ھي اكثر " مھاجر سري"ویكشف ذلك أن وضعیة ". القانونیة
كما یكشف . أو مواطن أصلي" مھاجر قانوني"مردودیة من 

تواطؤ الحكومة التركیة مع التجارة غیر الشرعیة في الید 
 .جرةالعاملة المھا

والن النساء واألقلیات الجنسیة واألطفال یشكلون الفئات 
األكثر ھشاشة بین المھاجرین والالجئین، یركز مجلس 

جرین  نشاطھما حول ھذه المھاجرین ولجنة المھا
  .المجموعات

كثیرا ما شكلت التقاریر حول االغتصاب والتحرش وسو  
البة بفتح المعاملة داخل مراكز اإلیواء الحكومیة دافعا للمط

وھذا یكشف أیضا تستر . تحقیقات برلمانیة، لكن دون جدوى
وألنھا متواطئة فھي . الحكومة التركیة عن ھذه الجرائم

ترفض الترخیص لنواب المعارضة وأعضاء المنظمات 
 .المدنیة بزیارة مراكز اإلیواء الحكومیة

ھناك مسالة أخرى تتصدر قائمة انشغاالتنا، وھي استغالل 
التركیة لملف المھاجرین في مفاوضاتھا مع أوربا الحكومة 

واالسوء من ذلك ھو تلبیة السوق األوربیة . لتحقیق أھدافھا 
لمطالب الحكومة التركیة على حساب مطالب وحقوق 

خالقیة، إزاء ھذه اإلستراتیجیة الال. ئینالمھاجرین والالج
نحن نسعى إلى الدفاع عن المھاجرین والالجئین كقضیة 

ونعتبر ان من واجبنا الدفاع عن حق كل مھاجر .  إنسانیة
تسمح لھ بولوج المرافق " بطاقة وطنیة"والجئ في 

ونحن نطمح أن تحدو حدونا ) الصحة والتعلیم(االجتماعیة 
كل التنظیمات السیاسیة للتمكن من فرض إطار قانوني یمنح 

  .المھاجرین والالجئین بطاقة ھویة بغض النظر عن أصولھم
مغادرة البلد "ع أن یستحضر أن قرار اإلقدام على على الجمی

ھو قرار قاسي جدا، لذلك علینا القیام بعمل " األصلي
تحسیسي اتجاه منظماتنا ومدننا لیفھم الجمیع أن الھجرة لیست 

وان المھاجر والالجئ .  اختیار، بل ھي خیار حیاة آو موت
، بل ھو إنسان مثلنا یبحث عن تلبیة "إنسان آخر"لیس 

 .  جیاتھ الفیزیزلوجیة والنفسیة للعیش بكرامةحا
نقطتان علینا شرحھما للناس الحاملین لمشاعر سلبیة اتجاه 

أوال، ِھؤالء لیسوا منافسین ، بل ھم :المھاجرین والالجئین 
ثانیا، مطلب .شركاء ومن حقھم علینا تقاسم سبل العیش 

 الحریة و األمن والرخاء ال یجب أن یكون حكرا على
كونھ جوھر منظومة یھذا ما یحب أن . عة دون أخرىمجمو

  . فیمنا اإلنسانیة
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من أجل إقامة دائمة وغیر مشروطة :معركتنا
  

  )ایطالیا(نیا بولو–تنسیقیة المھاجرین 
  

  
  

تشكل الشروط المادیة للحیاة الیومیة قاعدة انطالق نضاالت  
ھذه  عوبالموازاة م .المھاجرین وطالبي اللجوء بایطالیا

النضاالت تشكلت تنسیقیة المھاجرین ببولونیا بمبادرة من 
. ات اللجوء ومدعمین ایطالیین -ات وطالبي–مھاجرین 

ل ضد استغالل المھاجرین، سنة من النضا 20وخالل مسیرة 
تشمل النضال ضد استغالل تعددت واجھات تدخلنا، وھي 

على  العاملة في الصحة والفالحة واللجوستیك، عالوةالشغیلة 
المھاجرین  استقبال مراكزمناھضة العنصریة داخل 

ومخیمات الالجئین وأماكن العمل وتوظیف رخصة اإلقامة 
  .كآلیة سیاسیة  لمأسسة العنصریة

 واألجربعقدة العمل  اإلقامةربط رخصة  أنحن نعتبر ن 
العائلة ، یحد من حریة تنقل المھاجرین  أووالدخل اوالدراسة 

وقد كشفت فعال . األساسیةوالالجئین ومن تمتعھم بالحقوق 
عن أھمیة  19حالة الطوارئ الناشئة عن وباء كوفید 

وملحاحیة النضال من أجل رخصة اإلقامة غیر المشروطة 
ھاجرین الولوج الى النظام لتي بدونھا، لم یكن بوسع الموا

   .الصحي
مع الجائحة تم تعلیق الحیاة الیومیة لكن العنصریة استمرت 
في االشتغال، ونحن بدورنا لم نقم بتعلیق نضاالتنا بل واصلنا 

فنزلنا إلى الشارع . مسیرتنا، قبل وبعد وخالل الجائحة
ن عن رفع حالة الطوارئ لمرتین ببولونیا مباشرة بعد اإلعال

وسنعود الى الشارع )  یونیو 30ماي و 30یومي (الصحیة 
  .  الحملة العابرة للحدود إطارفي  أكتوبر 17یوم 

أن مشاكل المھاجرین والالجئین ھي  إدراكناانطالقا من 
نفسھا داخل أوربا وخارجھا، انخرطنا كتنسیقة للمھاجرین 

ونحن نعتقد أن ). تعال(وطان ببولونیا في التنسیقیة العابرة لأل
خیار النضال العابر للحدود ھو الذي سیعطي فعالیة أكبر 
لنضالنا المحلي والعام،وان مناھضة العنصریة غیر ممكن 

  . دون نضال ضد المؤسسات العنصریة
  
  

تشكل رخصة اإلقامة احد العناصر المحددة لحیاة المھاجرین 
ظف من قبل والالجئین داخل االتحاد األوربي، فھي تو

الحكومات وأرباب العمل كأداة سیاسیة الستعباد وإبعاد 
ففي ایطالیا كما في االتحاد األوربي، . المھاجرین والالجئین

للحصول على رخصة اإلقامة، على المھاجر أن یتوفر على 
عقدة عمل وأجر محدد أو إثبات الموافقة على التجمیع العائلي 

ا مشاكل أخرى في حیاة وھي شروط تتولد عنھ.  أو الدراسة
فالمھاجر الذي غادر بلده سعیا لتحسین ظروف . المھاجرین

حیاتھ، یجد نفسھ، في بلد االستقبال مرغما على القبول 
 .  حیاة یومیة تنعدم فیھا اإلنسانیة وبشروط عمل  

نسانیة ما ھي إال احد نتائج شروط الشك أن ھذه الشروط الال
كومات وتواطئھا، یستغل فبموافقة الح" . رخصة اإلقامة"

أرباب العمل شروط منح رخصة اإلقامة لمقایضة المھاجرین 
على القبول بأجور منخفضة خوفا من عدم الحصول على 

ویسري ھذا بشكل خاص على المھاجرین . اإلقامة والطرد
المتزوجین من شخص من أصل أوربي أو مقیم في أوربا، 

التجمیع  الذین یطلبون رخصة إقامة لدویھم في إطار
 . العائلي،وھم في غالب الحاالت نساء أو أطفال

كما كشفت حالة الطوارئ الصحیة، عن ھزالة أجور 
فبعد . العامالت المھاجرات وكلفة العمل المنزلي الباھظة

إغالق المدارس و روض األطفال والمخیمات الصیفیة، تم 
اإللقاء بوظائف ھذه المرافق على عاتق األمھات اللواتي 

وأمام . ن القسط األكبر من أعبائھا مقارنة مع اآلباءتحمل
ھزالة األجور، اضطرت النساء العامالت أكثر من الرجال 
إلى التخلي عن العمل وھو ما یعزز التقسیم الجنسي للعمل، 
حیث  العمل المنزلي والرعایة من نصیب النساء وعلى 

  . رأسھن النساء المھاجرات
یة غالبیة النساء في ظل ھذه الشروط، أصبحت وضع

المھاجرات المكرھات على البقاء في البیت مرتبطة برخصة 
  وفي كثیر من الحاالت ترغم . إقامة أزواجھن أو جنسیتھم
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مھاجرات على الخضوع للعنف الزوجي خوفا من النساء ال
  .الطرد

وبھذا تجسد رخصة اإلقامة في إطار التجمیع العائلي، 
المظھر األكثر وضوحا عن شكل اشتغال أنظمة 
االضطھاد،حیث تتقاطع العنصریة مع البطریركیة لجعل 
النساء المھاجرات أكثر عرضة لالستعباد والخضوع 

  .والتھمیش من الرجال
ت حالة الطوارئ الصحیة نفاق الحكومات األوربیة لقد كشف

ففي . وأبانت عن حقیقة سیاساتھا حول الھجرة والحدود
ایطالیا كما في أوربا، تم اإللقاء باألشغال واألعمال 
الضروریة على المھاجرین في خرق سافر إلجراءات الحجر 

ویكشف ھذا على ان أرواح وحیاة المھاجرین لیست . الصحي
فھم . اسیة لحمایتھا، بل یمكن التضحیة بھاضروریة وأس

محرومون من الدعم العمومي للمواطنین وان تلقوا مساعدات 
حققھا أرباب  األرباح التيأو خدمات فقیمتھا تحدد نسبة إلى 
  .   العمل من استغالل عمل المھاجرین

إذا كانت الحیاة قد تم تعلیقھا خالل مدة الحجر الصحي، فان 
فھم . الالجئین كانت معلقة على الدوامحیاة المھاجرین و

مغیبون ویعیشون على ھامش المجتمع رغم المكانة المركزیة 
وقد اضطرت . لعمل المھاجرین في المجتمعات األوربیة

بعض الحكومات األوربیة إلى توقیع اتفاقیات ثنائیة مع 
أمام " المغلقة"حكومات دول أوربا الشرقیة لفتح حدودھا 

جأت حكومات أخرى إلى منح رخص إقامة المھاجرین  كما ل
مؤقتة لتشغیل ید عاملة مؤقتة في الفالحة  والخدمات 

وقد منیت ھذه المناورات بفشل ذریع في ایطالیا بعد . الصحیة
  .رفض المھاجرین لھذه الشروط االنتقائیة 

لكل ھذه األسباب، تدعم تنسیقیة المھاجرین ببلونیا مطلب 
من أجل رخصة إقامة " ة لألوطانالمھاجرین العابر"تنسیقیة 

دائمة وغیر مشروطة، مستقلة عن األجر وعقدة العمل 
وتدابیر التجمیع العائلي، باعتبارھا شروط تفرضھا 

إن اإلقامة . الحكومات لتقیید حریة المھاجرین، نساء ورجال
الدائمة وغیر المشروطة تساعد على كسر ھذه القیود ومنع 

وظیف رخصة اإلقامة كإلیة الحكومات وأرباب العمل من ت
سیاسیة البتزاز المھاجرین والالجئین وإكراھھم على العمل 

  . بأجور منخفضة
ال یستھدف الترخیص المؤقت والمشروط باإلقامة المھاجرین 

ولھذا علینا أن نعمل معا . فقط، بل یستھدف المجتمع ككل
   .  لمكافحتھ
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 2020جورنال تنسیقیة المھاجرین العابرة لألوطان                                                               أكتوبر  حدودبال
  

  ال حدود مع البلقان
  

  ) سلوفینیا(البلقان - انفو كولبا
. انوفو كولبا ھو شبكة واسعة تضم تنسیقیات المھاجرین وطالبي اللجوء والجئین وجمعیات محلیة ومجموعات مناضلة وافراد

  . ومجاالت نضاالت ھذه الشبكة أوجھیستعرض ھذا النص بعض . وھي تنشط بسلوفینیا على الحدود مع االتحاد االوربي
  

رض كل من البدیھي أن ھذا التقریر ال یمكنھ أن یستع
وما نود . النضاالت والتي تتعدد بتعدد مشاكل الھجرة واللجوء

نظام : التركیز علیھ ھو النظام المسبب لكل ھذه المشاكل 
الحدود الراعي العنف والعنصریة واالستغالل والالمساواة 

  . البنیویة
نحن واعون بان تقدم نضاالتنا مشروط بتحولھ من نضال 

وانطالقا من ھذا . ة للحدودداخل الحدود إلى نضاالت عابر
الوعي فنحن نعمل بتعاون مع منظمات أخرى من قبیل 
تضامن بال حدود وشبكة مراقبة العنف على الحدود ونشطاء  
مبادرات أخرى، محلیة وقاریة، الن وحدھا شبكة عابرة 
للحدود تجمع مناضلي الھجرة ومجموعات المھاجرین ھي 

نا وضمان استمراریتھا الكفیلة بإعطاء فعالیة أكبر لنضاالت
 . على المدى الطویل

من الواضح أن أول ما یصطدم بھ المھاجرون ھو الحدود 
ولذلك تعتبر نضاالت المھاجرین في جوھرھا دعوة إلى 

ولعل ھذا البعد ھو ما یجعل . إعادة النظر في نظام الحدود
المستعدة لحمایة  األنظمةالمھاجرین األكثر استھدافا من قبل 

علینا إدراك . تى ولو كان الثمن ھو حیاة المھاجرینالحدود ح
البعد الذي یكتسیھ إضراب المھاجرین، فھو لیس مجرد 
إضراب لتحسین شروط العمل القاسیة، بل ھو إضراب 

نتج لتفكیك نظام الحدود أي تفكیك النظام السیاسي الم
وھو إضراب ضد الحدود  نظمةلالستغالل والعنصریة الم

مساواة والخوف تي تعید إنتاج الالالسیاسیة نفسھا ال
لشروط تحددھا أرباح الرأسمالیین قبل  قسريوالخضوع ال

 . كل شي
طریق "تمحور نشاطنا خالل السنوات األخیرة حول - 1

الطریق الرابط بین منطقة البلقان واالتحاد األوربي، " البلقان
مع التركیز على المعابر الحدودیة الساخنة بكل من سلوفینیا 

تیا، حیث یكره المھاجرون على توقیف مسیرتھم نحو وكروا
الحدود مع االتحاد األوربي ویرغمون على التراجع نحو 
البوسنة التي تشكل النقطة األكثر سخونة على طول طریق 

  . البلقان
مع موجات طرد المھاجرین من النمسا وایطالیا خالل الشھور 

تیا وبشكل األخیرة، زاد تدفق العائدین على سلوفینیا وكروا
أكثر حدة على صربیا ومقدونیا التي تشكل نقط عبور نحو 

ومع زیادة عدد المطرودین من االتحاد األوربي . الیونان
أصبحت الحكومة الیونانیة عاجزة عن احتواء تدفق موجات 

موریا مخیم  وتمثل كارثة حریق. المھاجرین المطرودین
  . صورة مأساویة عما یمكن أن یترتب عن ھذا العجز

مخیم موریا یوجد بجزیرة لیسبوس الیونانیة وھو : المترجم ( 
   9 – 8تعرض لیلة یوم . ألف من المھاجرین 12یأوي 

  
لحریق دمره عن كاملھ وھناك طمس لعدد  2020شتنبر 

وبینما تتوجھ أصبع االتھام إلى جماعات الیمین . الضحایا 
العنصري،أقدمت الحكومة الیونانیة على اعتقال بعض 

لمھاجرین من قاطني المخیم بدعوى االشتباه بتورطھم في ا
  ).  الحریق

یتولى الجیش والشرطة معززة " طریق البلقان"على طول 
بمجموعات شبھ عسكریة مھمة طرد ومطاردة موجات 
المھاجرین وتدبیر عملیات الترحیل، بأشكال مخالفة للقانون 

بناء على و. وفي غیاب أیة مساطر غیر مسطرة العنف
شھادات حصلنا علیھا عبر الھواتف من المرحلین نحو 
كرواتیا، طلبنا من السلطات السلوفینیة تحمل مسؤلیاتھا اتجاه 
حمالت الترحیل وما یرافقھا من ممارسات غیر قانونیة 
وجرائم ضد المرحلین، لكن الحكومة تجاھلت طلباتنا وھو ما 
یكشف تسترھا على ھذه الجرائم والممارسات بدعوى أن 

لكونھا " تحترم القانون وحقوق اإلنسان"السلطات الكرواتیة 
بلد یوفر األمن "وان البوسنة " عضو في االتحاد األوربي"

لكن مزاعم الحكومة السلوفینیة كاذبة و ". واألمان للمھاجرین
السند لھا، ویفندھا الوضع الفعلي في كرواتیا،حیث یتعرض 

ن قبل الشارع المرحلون لسوء المعاملة والعنف الجنسي م
ولوحشیة الشرطة والعنف الجسدي داخل مراكز االحتجاز، 
ھذا عالوة على الجوع وسوء التغذیة والبرد وشروط العیش 

أما البوسنة فھي ابعد من أن تكون بلدا أمنا . في العراء
  .بالنسبة للمھاجرین
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ال تفتقد حجج السلطات السلوفینیة إلى المصداقیة فحسب، بل 
تمثل حجة على تواطئھا مع االتحاد األوربي الممول الرئیسي 

فھو من یوفر األسلحة لقمع . لتكنولوجیا المراقبة على الحدود
ز االحتجاز والقتل المھاجرین وھو الراعي لسیاسة مراك

 .    خارج حدوده
لكن صوت المھاجرین، سواء في المخیمات او مراكز - 2

االحتجاز في منطقة البلقان ال یمكن إسكاتھ، فھم یحتجون،  
بصمت أو بشكل علني، من خالل الفتات تطالب بالعدالة 
كتعبیرعن رفض عنف الشرطة والشروط الالانسانیة والتمییز 

الذي تتسم بھ سیاسات االتحاد األوربي  السیاسي واالجتماعي
وفي الوقت الذي نكتب فیھ ھذه السطور، . اتجاه المھاجرین

مركز إیواء "، یخوض نزالء 2020شتنبر  15یوم 
بمدینة بوستونجا البوسنیة إضرابا عن الطعام لمدة " األجانب

من المضربین للضرب  10وقد علمنا بتعرض . ساعة 48
وال یسعنا سوى التشبث بمطلبنا . یةعلى ید الشرطة السلوفین

باإلغالق الفوري لمراكز االحتجاز وتحریر المحتجزین 
فمن غیر المقبول  .وتوفیر أماكن الئقة إلیواء المھاجرین

احتجاز الناس في حاویات ومنعھم من التنقل دون مبرر 
  .قانوني

لم یعد األمر یتعلق بمراكز شبیھة بالمعتقالت بل أصبح  
ثالثة أشھر : بمراكز احتجاز أفظع من المعتقالتاألمر یتعلق 

. من االحتجاز دون حقوق ودون رعایة طبیة ودون تغذیة
واألسوأ ال تلقى احتجاجات المحتجزین على ظروف 
االحتجاز، أي اھتمام، بل تواجھ مطالبھم ونداءاتھم بالتجاھل 
سواء من قبل إدارة المراكز أو من قبل المصالح الحكومیة 

  . نوالسیاسیی
مع مرور الوقت وتحت وطأة اإلھمال، أنھكت صحة 

فبعد أن اعتقدوا . المحتجزین وتفشت األمراض في صفوفھم 
أنھم تخلصوا ولو لحین من مطاردات الشرطة ونھش الكالب 

  . البولیسیة أصبح الموت یطاردھم والمرض ینھش أجسادھم
األمن واالستقرار "ھذه ھي الترجمة العملیة لسیاسة 

لكن المحتجزین لم یستسلموا وال یمكنھم ". ةوالحمای
االستسالم، ألنھ لم یعد أمامھم من خیار غیر االحتجاج على 

  . الظروف الالانسانیة داخل مراكز االحتجاز
نحن نطالب باحترام حقوق الالجئین وحمایة حریة التنقل 

  .  التضامن مع محتجزي مراكز االحتجاز كتعبیر عنونحتج 
ال حدود لھ، ففي عز طفرة وباء " الحدودنظام "إن نفاق - 3

، تم تشغیل المھاجرین في ظروف تنعدم فیھا أدنى 19كوفید
شروط الوقایة والسالمة ورخصت الحكومات باستغالل ھذه 
الید العاملة الرخیصة في الحقول والمصانع وأوراش البناء 

ففي سلوفینیا اضطر العمال من . في ظروف بالغة الھشاشة
الوباء إلى المبیت في  عز أیام طفرةأصل صربي في 

سیاراتھم بعد التخلي عنھم من قبل حكومتھم وعرقلة الحكومة 
وتكشف ھذه األحداث ازدواجیة . البوسنیة عودتھم إلى بلدھم 

معاییر المواطنة واختالف قیمتھا باختالف مناطق وجھات 
  . العالم، كما تفضح الطابع االنتقائي لمفھوم االمن واالستقرار

نحن نرفض أن یكون األمن واالستقرار مشروطا بوثائق 
اإلقامة الشرعیة و ال نعتبر اإلقامة شرطا لتوفیر الحمایة 

. لألشخاص الباحثین عن مستقبل اقل ھشاشة ألنفسھم وأسرھم
وإذا كنا نطالب بتسویة وضعیة المھاجرین والالجئین بمنحھم 

لحیاة ھي حق اإلقامة غیر المشروطة فنحن واعون بان قیمة ا
 . ألننا كلنا شرعیون : اكبر من قطعة ورق 

في سلوفینیا من الصعب على طالبي حق اللجوء ولوج سوق 
أشھر ابتداء تاریخ دخولھم  9الشغل، فھم ممنوعون  لمدة 

التراب السلوفیني من العمل، وتزداد المدة في حال عدم 
ھذا ما تنص علیھ وثائق . الحصول على الترخیص باإلقامة

وأما الوجھ اآلخر لمدة . كالة األوربیة للحقوق األساسیةالو
االنتظار التي قد تتعدى سنوات، فھو تنازل طالب اللجوء عن 

االقتصاد "فھو مكره على العمل في . كرامتھ تحت اإلكراه
  . الخاضع في غالب األحیان إلدارة مجرمین سریین" السري

ب فترة نحن نطالب بحق العمل لكل العمال المھاجرین وسح
  . االنتظار لولوج سوق الشغل لكافة المھاجرین والالجئین 

ففي سلوفینیا . ھناك أیضا معارك قانونیة یجب خوضھا-4  
وعلى اثر شكایة من احد المھاجرین الكامیرونیین، اعتبرت 
المحكمة اإلداریة قرار ترحیل المھاجرین إلى كرواتیا من 

" . وق اإلنسانخرق لحق"قبل الشرطة السلوفینیة بمثابة 
ومعلوم أن خالل السنتین األخیرتین فقط، أقدمت الحكومة 

ألف مھاجر نحو كرواتیا، دون  19السلوفینیة على طرد 
. اعتبار لمدى احترام السلطات الكرواتیة لحقوق المھاجرین

بعد حكم المحكمة اإلداریة، نحن ننتظر حكم المحكمة 
 .الدستوریة في قضیة المھاجر الكامیروني

ناك قضیة أخرى مطروحة على جدول أعمالنا، یتعلق األمر ھ
بالمھاجرین القادمین من اریتریا، الذین ترفض الحكومة 
السلوفینیة منحھم حق اللجوء أو اإلقامة خالفا لباقي دول 

ومعلوم أن اریتریا بلد یعیش تحت حكم . االتحاد األوربي
نظام عسكري دكتاتوري والشعب االریتري مزقتھ 

أما ظروف العمل في ھذا البلد فھي ال تختلف في .الحروب
فقد لجأت الطغمة الحاكمة . شيء عن ظروف األعمال الشاقة

في ھذا البلد إلى إقامة معسكرات للعمل القسري، مما یضطر 
وأما الحكومة . العدید من االریتریین إلى الھروب خارج البلد

قرار لتبریر " اریتریا بلد امن"السلوفینیة فھي تزعم أن 
رفضھا منح حق اللجوء واإلقامة للمھاجرین الھاربین من 

 .  جحیم اریتریا
كما أن من المتوقع أن تعرف سلوفینیا في المستقبل القریب 

" قانون األجانب"ردة قانونیة رجعیة، خاصة مع تفعیل 
اللذان یوفران غطاء قانونیا " قانون الحمایة الدولیة"و

الحد من دخول "اءات للحكومة السلوفینیة لتبریر إجر
أزمة "بمبرر الـ" طلبات حق اللجوء"ورفض " األجانب

 ".قاھرة
نحن نعتبر أن الوقت قد حان لتشكیل شبكة قویة من القانونیین 
  للعمل بشكل مشترك للدفاع عن حقوق اإلنسان وحمایة حقوق 
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وحریات المھاجرین، كأحد المداخل للنضال ضد األنظمة 
 .القمعیة والحكومات العنصریة

لكن الواجھة القانونیة والسیاسیة لیست الجبھة الوحیدة - 5
للنضال، فھناك أیضا جبھة النضال الیومي المرتبط بالحیاة 

السكن والتغذیة والملبس واألدویة (یةوالحاجیات الیوم
فالمدن ). والعالجات الطبیة والھاتف والرعایة اإلنسانیة

السلوفینیة والصربیة تعج بآالف المھاجرین الذین یعیشون في 
وعلى طول . الشوارع أو محتجزین في مراكز االحتجاز

الرابط مع االتحاد األوربي، تسارع " طریق  البلقان"
سیاساتھا للحیلولة دون تمتع المھاجرین الحكومات لتشدید 

بل أن أكثر الحكومات . والالجئین بأبسط الحقوق اإلنسانیة
تشددا، تسارع لتجریم مبدأ التضامن مع النازحین 
والمحتجزین وھي ال تتوانى في إذكاء نار العنصریة اتجاه 

  . األجانب
إن احد مھامنا الحیویة الراھنة تتمثل ھي النضال من اجل 

الئق  یحفظ كرامة المھاجرین والتصدي لتجریم  ر إیواءتوفی
  .حركات ومبادرات التضامن

إن وضعیة المھاجرین والالجئین في منطقة البلقان مرشحة 
فعالوة على . لمزید من التدھور ، خاصة في النقط الساخنة

تنامي العنف والعنصریة وسوء المعاملة، شرعت بعض 
ات على واجھاتھا المحالت التجاریة في إشھار إعالن

. الخارجیة تستثني المھاجرین من حق اقتناء المواد الغذائیة
ھذا في حین تمتنع المنظمة الدولیة للمھاجرین عن تقدیم 
التغذیة للمھاجرین وتقوم بإغالق المراكز التابعة لھا في 

ومن جھة أخرى، لم یعد مسموحا للمھاجرین بركوب . وجھھم
شي على األقدام ألسابیع وسط الحافالت مما یضطرھم إلى الم

وتشھد العدید من المناطق . الغابات كما ھو الحال في البوسنة
حركات احتجاجیة وقطع للطرق احتجاجا على ھذه المعاملة 

وھو ما دفع ببعض . العنصریة وإلثارة انتباه الرأي العام
مجموعات التضامن المحلیة إلى تنظیم حركات احتجاجیة 

  .ر العنصریة اآلخذة في التفشيمحلیة ضد ھذه الظواھ
) الف8من أصل (الف مھاجر 4ولحد الیوم الزال أكثر من  

عالقین على الحدود بین البوسنة وجمھوریة البوسنة 
  .والھیرزك

     
لقد تبین لنا خالل أزمة كوفیذ كم ھو ضروري، لیس فقط 
وجود مجموعات محلیة بل أیضا شبكة عابرة للحدود لدعم 

دتھم على تنسیق نضاالتھم وتوفیر بنیة المھاجرین ومساع
تحتیة بدیلة تسمح بتلبیة حاجیات المھاجرین المتمردین على 

  .الحدود
علینا فضح دور االتحاد األوربي في تمویل حمالت العنف 
ضد المھاجرین وتجھیز طریق البلقان بكامیرات المراقبة 
وتسلیح الشرطة والمجموعات شبھ العسكریة بالسالح 

كما علینا محاكمة . لمطاردة المھاجرین والالجئینوالكالب 
  كل السیاسیین المتواطئین مع االتحاد األوربي لنشر العنف 

  
  

والعنصریة وتنمیة سیاسات االضطھاد االجتماعي والتعذیب 
  .والقتل السري للمھاجرین

   
  

 
  

إن تسلیح الشرطة وعسكرة الحدود وتجھیزھا بأحدث 
سیاسات ترویض البشر على تكنولوجیا المراقبة وتمویل 

العبودیة وحضر حریة التنقل على األرض ھي سیاسات 
كما علینا تنظیم حمالت . إجرامیة، یجب العمل على مكافحتھا

لمقاطعة وسائل اإلعالم التي تشجع على العنف والعنصریة 
كما علینا النضال . واعتبارھا طرف مسؤول عما یجري
لذین ینتھزون الفرص لوضع حد لجشع وشراھة الرأسمالیین ا

لممارسة أبشع مظاھر االستغالل المتصاص دماء 
  .المھاجرین

 
بتعدد لغاتنا، نحن بحاجة في السیاق الراھن إلى لسان یوحد 

من أجل خطوة نحو منظمة سیاسیة عابرة لألوطان : صوتنا
إلعادة التنظیم والتسییس والتأسیس لقاعدة انطالق قویة لشل 

جتمع المنتج والراعي الستغالل وتفكیك أسس النظام والم
  .المھاجرین والعمال والنساء والطبیعة
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  اسبانیا -حركات المھاجرین والالجئین
  

  )اسبانیا( RSAشبكة التضامن 
  

تقوم على  غیر حزبیة نسویة  ھي شبكة مواطنة،
قبل خمس سنوات من خالل  تأسستالتسییر الذاتي، 

ومن . تجمع ضم مئات من األشخاص بساحات مدرید
خالل النقاش حول كیفیة دعم المھاجرین والالجئین 

 :القادمین إلى أوروبا، تم التركیز على ھدفین
  
ألوروبیة والوطنیة إدانة سیاسات التمییز، ا -1

والبلدیة، وتجریم التنقیل القسري لألشخاص خاصة 
على الحدود الجنوبیة السبانیا ، والنضال ضد قوانین 
االستقبال والھجرة العنصریة، وضد انتھاكات حقوق 
اإلنسان والعوامل المتعددة  المسببة لحركات الھجرة 

الحروب وتغیر المناخ والكوارث البیئیة (القسریة 
جوع والرأسمالیة واضطھاد األقلیات الجنسیة وال

وغیرھا من مظاھر النظام األبوي  LGTBIالمختلفة  
وتقوم الشبكة بتنظیم الندوات والحمالت المنظمة ). 

والمبادرات المباشرة،كاستقبال األشخاص  األقل 
حمایة عند نقط العبور لتحسیسھم باألمان  مع تقدیم 

  .و المالیةالنصائح والمساعدة القانونیة أ
وعلى مدى الخمس سنوات الماضیة عملت شبكة 

RSA  على بلورة أرضیة سیاسیة للتعبئة لتشكیل
وفي ھذا . رقابة اجتماعیة على حدود أوربا الخارجیة

اإلطار نظمت الشبكة عدة مظاھرات  ونقاشات 
 : داخلیة ومع مجموعات أخرى من أجل

ي تسلیط الضوء على مظاھر العنف والعنصریة الت-1
یتعرض لھا األشخاص المحتجزین على الحدود 

  )لیبیا والحدود الجنوبیة إلسبانیا,تركیا / الیونان (
إبراز مسؤولیة االتحاد األوروبي والدول  -2

األعضاء ودورھما في تمویل وتقدیم الدعم 
اللوجستیكي للدول التي تنتھك بشكل منھجي حقوق 

  اإلنسان ، مقابل تشدید الرقابة على الحدود
المطالبة بفتح طرق أمنة وقانونیة لتنقل -3

المھاجرین، واإلغالق الفوري لمراكز االحتجاز 
  .الرھیبة في لیبیا والجزر الیونانیة 

ونحن نعتقد أن ھذه المھام ھي مھام مشتركة بین 
المجموعات األوروبیة التي تناضل من أجل حقوق 

  . المھاجرین والالجئین

  
  
  

للحدود،إلعطاء قوة اكبر  ونطمح إلى بناء تنسیق عابر
  .لنضاالت المھاجرین وتأثیرا اوسع

أما فیما یتعلق باإلجراءات األخیرة التي رافقت الوباء 
خالل الحجر، فقد قمنا بتنظیم حملة خاصة  
عبراإلنترنت للفت انتباه الرأي العام حول ما یجري 
على الحدود ومراكز االحتجاز خالل مرحلة الحجر 

  .  الصحي
   

ونة األخیرة ،تم تركیز نشاطنا حول مساعدة وفي اآل
الالجئین ضحایا قوانین دوبالن الظالمة والإلنسانیة 
التي  ترغم الالجئ على العودة إلى أول دولة دخل 
عبرھا االتحاد األوروبي ، بغض النظر عن السنوات 
التي قضاھا في البلدان األخرى ودون اعتبار لجذوره 

. ھا في البلد المطرود منھوالروابط العائلیة التي نسج
كما عملنا على فتح جبھة قانونیة ناجحة الستعادة 

  .حقوق ھؤالء الضحایا ومعاملتھم كبقیة الالجئین
من اجل ھذا كلھ، نحن ندعم  وبقوة حركة النضال من 
أجل رخصة إقامة دائمة وغیر مشروطة، والمساواة 
بین المھاجرین وباقي المواطنین، وسنكون ضمن 

أكتوبر للدفاع  17ین في مسیرات ومبادرات المشارك
  .عن ھذه الحقوق
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  الوطنیة للمھاجرین غیر الشرعیین المسیرة
  

   CIF نسافر يائتالف مھاجر 
  

الدیني أو  أو المعتقد دون تمییز على أساس النوع أو الجنسیة أو الرأي ندافع عن حقوق الجمیع  ،بباریس ھانحن جمعیة مقر
  .وكل ما یماثل ذلك اإلداریةنسعى لمساعدة األشخاص في وضعیة صعبة وتقدیم المساعدة . الوضع االجتماعي

  

  
آالف حي، نظم الصوفي عز الحجر  2020 مایو 30یوم  

مسیرات احتجاجیة بباریس  الشرعیین المھاجرین غیرمن 
والعدید من المدن الفرنسیة، احتجاجا على العنصریة 

من نفس السنة  یونیو 20ویوم  .البشعةاالستغالل  وظروف
 تظاھر ة إلى الشارع، حیثریكب ادعدإبو  عاد المھاجرون

ضامنین اآلالف من المھاجرین غیر الشرعیین والمت عشرات
لیي ، ومرسیلیا ، رین ، مون ب(بباریس ومدن أخرى 

لمطالب  متنكرةن الدولة لم تحرك ساكنا لك...) غستراسبور
خالل فترة الحجر  األمامیةفي الصفوف  یقف من كان

في ظروف محفوفة  ستغالللال كان عرضةمن الصحي و 
بمراكز  زاحتجاال من ظل رھنو یفتھ فقد وظومن  بالمخاطر

    .ز اإلدارياالحتجا
 03و  شتنبر  19یومي  من جدید السیاق ، انطلقتفي نفس 

 قوافل من عدد من المدن الفرنسیة وھي على موعد أكتوبر
تلتقي . بالعاصمة باریس إللیزیھا أمام قصر أكتوبر 17یوم 

لضحایا االستعمار  ھذه القوافل حول مطالب رد االعتبار
كل السیاسات  ةومناھضالعنصریة وعنف الشرطة، مكافحة و

غیر من اجل تسویة أوضاع المھاجرین  للھجرة و عادیةالم
  . الشرعیین

اختالف  مساواة بمبررالیرفض  ال زال إننا نعیش في مجتمع
یتعلق بالكرامة  األمرمادام و. اللونوالجنسیة واألصل 

 واإلیواءالب بإغالق مراكز االحتجاز فإننا نط ،والمساواة
  . لجمیعا وضاعأوتسویة 

  
 غیر الشرعیینلمھاجرین وعلى رأسھم المھاجرین مئات ا 

 شرائح واسعة من دعم یلقونالجھات و في قوافل عابرة للمدن
القرى وساحات بالالسكان على جنبات ومفترق الطرق و

  .یاء حاألو
ل كل أرجاء البالد، من أج نحن نعبرسیدي الرئیس، " 

الفرنسیة، الحدود  قوافل المساواةوقد تجاوزت ". المساواة 
یا ، تركیا ، إیطالیا ، إسبان(مثل  أخرى بلدان لتمتد إلى
 مع شعوبتضامن جمیع ال دلیل على ھذاو...). المغرب 

وما  الحجر الصحيبعد  . المھاجرین غیر الشرعیین قضیة
 المھاجرین تسویة أوضاعرافقھ من معانات، أن األوان ل

  .الجمیع وتحقیق المساواة بین
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  سواسیة كلنا شرعیون
  

  )فرنسا(مرسیلیا "  غیر الشرعیین"ائتالف 
  

فرنسا  إلىفي مرسیلیا، جئت  أعیش وانأمند سنة ونصف 
احد المطاعم، لكنني فقدت عملي قادما من تونس، اشتغلت في 

  .مھاجر سري ألنيخالل الحجر الصحي 
لست حالة استثنائیة، بل ھي حالة عامة تطال الكثیر من 
المھاجرین السریین العاملین في البناء والنظافة وغیرھا من 

  . الھشة األعمال
واجبات الكراء  بأداءملزم  وانأ بدون شغل، أشھر 5قضیت 

: المالیة تحویالتيعیش على جزء من ت التي عائلتيمساعدة و
وظیفة، لكن  بأیةقاسیة جعلتني مستعدا للقیام جد وضعیة  إنھا

  . تعقیدا أكثر اآلمركوني مھاجر بدون إقامة جعل 
لھذا انخرطت في البحث عن حل فتوصلت إلى ان الحل لیس 

. فردیا، بل ھو حل لوضعیة المھاجرین بدون إقامة ككل
ھذا الحل لیس سھال لكنھ ھو الوحید  إلىالطریق  نأاعرف 

 الذي أصبح أمامنا 
في البدایة لم نكن سوى اثنین، قررنا المشاركة في مسیرة 

االرتباط والتواصل مع مجموعات  أملماي بباریس على  30
مسیرتین  إلىمقسمین  أنفسناخالل المسیرة وجدنا . أخرى

وانطالقا من ھذه . رغم كون عدد المشاركین كان قلیال
قررنا تشكیل ائتالف واحد بمرسیلیا یضم كل  األولىلتجربة ا

وبفضل مساعدة بعض . مجموعات المھاجرین والالجئین
الجمعیات تواصلنا مع الجمعیات والتنظیمات الداعمة لقضیة 

وقد توجت ھذه االتصاالت بتنظیم . المھاجرین والالجئین
 15شخص و 50اجتماع بمقر نقابة متضامنین حضره 

كانت ھذه ). ل مقاطعة في مرسیلیا لھا جمعیاتھا ك(جمعیة 
وجمعیات للتنظیم والعمل  أفرادالتي یجتمع فیھا  األولىالمرة 

 .  بشكل مشترك
انتھى االجتماع باالتفاق على تشكیل ائتالف واسع یضم 

. األفراد والجمعیات واتخاذ كل القرارات بشكل جماعي
 29مسیرة مبادرة ھي التحضیر بشكل جماعي ل أولوكانت 

  . یونیو
وكان  أسبوعیةخالل التحضیر للمسیرة كنا ننظم اجتماعات 

الرھان ھو توسیع عدد المشاركین في كل اجتماع واالنفتاح 
في التحضیر الجماعي  إلشراكھا أخرىعلى مجموعات 

. للمسیرة بغض النظر عن طبیعة اھتماماتھا ونشاطھا الخاص
قابات الكونفدرالیة الفروع النقابیة لن إلیناوھكذا انضمت 

ونقابة )  CNT(  والكونفدرالیة الوطنیة )  CGT(  العامة 
من  أخرىومجموعات )   Solidaires(  متضامنین 

وقد توج عملنا المشترك بتنظیم . المھاجرین وغیر المھاجرین
 ألف 5من  أكثریونیو بمرسیلیا شارك فیھا  20مسیرة یوم 

طلبنا المشترك ھو كان م. شخص وھو عدد مھم في مرسیلیا

مراكز االحتجاز  وإغالقتسویة وضعیة المھاجرین السریین 
  .  بمرسیلیا وتوفیر السكن للجمیع

  
اجتماع بعد المسیرة، اتفقنا على تشكیل ائتالف  أولخالل 

  من  إقامتھم لتمكینھموتسویة  األجانبللدفاع عن حقوق الطلبة 
" بدون حدودشبكة تعلیم "وبفضل مساعدة . متابعة دراستھم 

 واألمھات اآلباءوبعض المحامین، نظمنا  اجتماعات مع 
لدراستھم كما  أطفالھمالذین فقدوا عملھم لنقاش مشكل متابعة 
توقفوا عن الدراسة  أونظمنا لقاءات مع الطلبة الذي انھوا 

ویرغبون في متابعة مسارھم الدراسي، خاصة الطلبة 
المھني الذین  الراغبین في الحصول على شھادة الماستر

یفرض علیھم النظام القیام بتداریب ال یمكنھم الحصول علیھا 
  .    اإلقامةبدون رخصة 
بالنسبة للمھاجرین  التكوین مساریتوقف  اإلقامةبدون وثائق 
في الترقي االجتماعي وھذا حال غالبیة  أملفینتھي كل 
 كفاءاتھیتم تجرید المھاجر من  إقامةبدون وثائق : المھاجرین 

  .وعدم االعتراف بمؤھالتھ
نحن منخرطون في حركة النضال من اجل  األسبابلھذه 

  دائمة وغیر مشروطة    إقامةرخصة 
البعد الدولي مسالة جد مھمة في نضال المھاجرین الن حق 

ا في بلد واحد، بل ھي ماإلقامة وحریة التنقل ال یمكن حصرھ
تعد العنصریة لم  أنكما .والحدود لألوطانحقوق عابرة 

عابرة  ظاھرة أصبحت، بل آخرمحصورة في بلد دون 
وباقي البلدان العربیة  ففي المغرب وتونس. للحدود

فالمھاجرون . والمغاربیة ھناك مظاھر مختلفة من العنصریة
 أكثر أویعانون في ھذه البلدان نفس ما یعانیھ   األفارقة
فھم محرمون من السكن والعمل . األوربیةفي الدول  أشقاؤھم

  .والتعلیم ومن الحكرة واالستغالل في العمل ولحیاة الیومیة
تكتسي  لألوطانلھذا فان تشكیل وتقویة التنسیقیة العابرة 

  .بالغة لتوحید نضاالت المھاجرین أھمیة
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Contact : transmigrcoordination@gmail.com

  
  المغرب–مجموعة نسویة –مساواة 

تناضل من أجل ) رجال ونساء(ھي مجموعة نسویة مغربیة 
یتغذى . تغییر اجتماعي ،دیمقراطي وایكولوجي جذري

من نضاالت الشغیلة والنساء واألقلیات االجتماعیة مشروعنا 
والثقافیة المضطھدة والحركات االیكولوجیة وحركات 

وصفحتنا على مواقع " مساواة"مجلتنا . مناھضة االستعمار
  .التواصل االجتماعي ھي أدوات للتكوین واإلعالم والتضامن
-------------------------------------------------------- -   

  ) سلوفینیا(طریق البلقان  - انفو كولبا
شبكة واسعة تضم تنسیقیات المھاجرین وطالبي اللجوء 

وھي . وأفرادوالجئین وجمعیات محلیة ومجموعات مناضلة 
 . األوربيتنشط بسلوفینیا على الحدود مع االتحاد 

 ---------------------------------------------------------  
  ایطالیا–جرین تنسیقیة المھا

ائتالف یضم مھاجرین وایطالیین،نساء ورجال، یناھض 
قوانین ایطالیا حول الھجرة وتوجیھات االتحاد األوربي التي 
تربط بین رخصة اإلقامة وعقدة العمل لتحویل المھاجرین 
إلى ید عاملة رخیصة قابلة لالستغالل او الطرد حسب 

وندعم الدور نناھض كافة أشكال العنصریة . حاجیات السوق
السیاسي للمھاجرین في نضالھم داخل االتحاد األوربي 

  . وخارجھ
 --------------------------------------------------------   

   (HDK) مجلس الھجرة
ھو اتحاد بین  الدیمقراطي الذيھو احد ھیئات مؤتمر الشعب 

یھدف . حركات ومنظمات وأحزاب سیاسیة یساریة بتركیا
  إلى إعادة تشكیل السیاسة التركیة والتعبیر  2011مند 

 
السیاسي عن المضطھدین والمستغلین وضحایا التمییز االثني 

  . والدیني والجنسي
  (HDP)لجنة المھاجرین 

ھو القوة  الدیمقراطي الذيھي احد لجان حزب الشعوب 
  . السیاسیة الثالثة في البرلمان التركي
----------------------------------- ----------------------  

  فرنسا –نساء مضربات في فندق ایبیس 
 14مند  إضرابھن عامالت النظافة في فندق ایبیس یخض 

  .   شھر ضد استغالل العمال من الباطن وضد العنصریة
----------------------------------- ----------------------  

    (CIF) ائتالف مھاجري فرنسا
باریس، للدفاع عن حقوق كل الناس بغض  جمعیة بمدینة

. النظر عن الجنس والعرق والمعتقد او الوضع االجتماعي
وھي تقدم الدعم القانوني وكل ما من شانھ مساعدة األشخاص 

  في أوضاع صعبة 
 --------------------------------------------------------- 

  ) فرنسا(بمرسیلیا " غیر الشرعیین"ائتالف 
والالجئین وطالبي " غیر الشرعیین"تالف یضم المھاجرین ائ

 .اللجوء ومجوعات وجمعیات بمرسیلیا
 ---------------------------------------------------------  

  )اسبانیا( RSAشبكة التضامن 
تشكلت قبل . ھي شبكة مواطنة ونسویة، قاعدیة وغیر حزبیة

بھدف مساعدة سنوات على اثر تجمعات بساحة مدرید  5
 . ودعم الالجئین القادمین إلى أوربا
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