
Collectif MIGRANT-E-S Bienvenue 34

 السياساتوذلك بسببصبحت مياه البحر المتوسط مقبرة حقيقية للمهاجرين. امنذ عدة سنوات  
: إذ تصرف هذه الدول مبالغا طائلة لمنع المهاجرين المنية للدول الوروبية وللدولة الفرنسية

, عبر عسكرة الحدود والمراقبة وتوزيع المهاجرين ضمن مخيمات و عبراليها من الوصول 
بناء جدران و حواجز أو ابعاد هؤلء المهاجرين عنوة نحو الدولة التركية التي ما فتأت تزداد

 .طغيانا
وعليه فإن سياسة الدولة الفرنسية في استقبال عدد قليل جدا من الفارين من الحرب   

والرهاب والمعيشة الضنكةهي جريمة تهدف في واقع المر لبث النقسام في صفوف
في المجتمع الفرنسيالجماهير وجعل المهاجرين غير مرئيين وزرع الخوف من الجانب. 

: فبدءا في مدينتنا كما في مدن أخرى لم تمنح الدولة او المجموعات المحلية الدوات الكافية
على الرغم من حزمة المساكن الجديدة من مسألة السكان يوجد نقص كبير   في المساكن

ين اجتماعيا و معزولأنفسهمالتابعة للـ ك ا د ا. يجد العديد من الفراد و العائلت والطفال 
 على البقاء. اذ لم يتم بذل المجهود الكافيمعلى قارعة الطريق دون أي وسيلة تساعده

للترجمة او تعليم اللغة الفرنسية او التمكين من العلج والمواصلت. وكل هذه المور الحياتية
.الضرورية يتم التعويل على متطوعين  لتأمينها

 و نؤمن بأن لكل فرداو سياسية لسباب اقتصادية سواء مهاجرين الإننا نرفض التمييز بين ف
2016الحق في الذهاب والقامة حيث شاء.  وإن جمعيتنا التي نشأت في شهر ايار من العام 

تعمل مع المهاجرين لخلق شبكة تضامنية لمساعدتهم على الخروج من العزلة الجتماعية
و معرفة مجتمعنا ولكن ايضا لمؤازرتهم في المعركةالثقافي  و التبادل الندماجوتمكينهم من 

 وادانة غياب ايوعيش افضلمن اجل التساوي في الحقوق ونيل ظروف استقبال احسن 
التحديات على قدر من قبل الدولةسياسة  .  
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فإننا نرفض التمييز بين المهاجرين سواء  لسباب اقتصادية او سياسية و نؤمن بأن لكل فرد
2016الحق في الذهاب والقامة حيث شاء.  وإن جمعيتنا التي نشأت في شهر ايار من العام 

تعمل مع المهاجرين لخلق شبكة تضامنية لمساعدتهم على الخروج من العزلة الجتماعية
وتمكينهم من الندماج و التبادل الثقافي و معرفة مجتمعنا ولكن ايضا لمؤازرتهم في المعركة

من اجل التساوي في الحقوق ونيل ظروف استقبال احسن وعيش افضل وادانة غياب اي
  .سياسة من قبل الدولة على قدر التحديات
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