
في ظل األزمة اإلقتصادية األخييي   

والتؽييي اا البيةيليييةاليتيي  ي فيتي يا 

لعض الدول العالمية ولاليخيصيو  

األو ولية كيميليال واايي اليييو يا  

لإ تلا ها المتا   الكلي  م  هيه  

االزمة لد جة وصةيا فييي يا اليلي د 

إلى طةب المبيا يد  مي   يظي ا هيا 

األو ليييي  لي يييح  صيلي يا ؼييي  

قياد    يةيى مبيايي   الي كيب ليكي  

ولألبؾ الشيدييد  يجيد اليكيلييي  مي  

المواط ي  اليو ايي  ي جعو  البلب 

وي مةو  المبؤلية لألجا ب لي يييح 

يعتل و  ي  اليميبيؤلييي   ي  جيمييي  

المشاكل التي تتخلط في ا الل د لكي  

 يةييى الييعييكيع فييالييجييميييي  يييعييةيي     

االجا ب لإ تلا ه   مال م اج يي  

يبيياهييمييو  لييطيي ييي يية مييليياشيي   فييي 

فيخييي  ميليال  يةيى ,  ا ما اإلقتيصياد

اليميبيتيوق اإلقيتيصياد  اليه  ,  هلك

وصةا إليه معظ  الدول األو ولييية 

كملال  ف  با واليتيي يصيل  فييي يا 

 دد الم اج ي  إلى  واليي خيميبية 

فياليليايل فيي اليميبيتيوق .  م ييي  

اإلقتصاد  الجيد ل د  اليدولية ييعيود 

لييدق فييعييةييى ,  لييةييعييمييال االجييا ييب

اليو ا ي  شعلا و  كومة    ييجيدوا 

وبيةة إ با ية و خ قية تتماشى مي  

ما ت    االم  المت د  و تعمل كدالك 

 ةى إدماج االجا ب فيي اليميجيتيمي  

ال ه ال بيليييل بيوق اإلدمياج ليكيي 

يبتطي  الشعب الييو يا يي اليتيعيايي  

في بة  و ما  ج ليا اليى جي يب مي  

في  ظ   هها هيو ,  العمال األجا ب

ال ل الو يد لة د م  المشاكل اليتيي 

فإ  ل  تبيتيطي  ,  تطلوا  ةى البا ة

فييعييةييى األقييل تييتيي ك ليي يي  الييمييجييال 

لةخ وج فاليمي ياجي  لي  ييخي ج مي  

وط ه ليتش د  و يب ق  و يتاج   و 

, يتعاطى المخد اا  و يي يتيل  يتيى

لل  ةى العكع تيمياميا هي وليا مي  

الييييمييييشيييياكييييل اإلجييييتييييمييييا ييييييييية 

واإلقتصاديةوالبيابية  التي تتيخيليط 

في ا لةدا     و م  ج ييي  الي ي وب 

 و  مي   جيل تي ييبيييي  ظيي وفيييي يي  

المعيشية لك  لألبؾ الشيدييد  ليعيد 

وصييولييه إلييى اليييييو ييا   ليييييصييطييد  

لالواق  الم يي  لي يييح ييجيد  يليبيه 

داخل بج  كيلييي   شيليه ليالبيجيو  

البيابية الب ية وما تع فه م  مي  

ا ت اكاا جبيييمية لي ي يوق اإل بيا  

فال كومة اليو ا ية تعياميل األجي يليي 

كال يوا   و اقل م  الطيليييعيي جيدا 

      إ با    دما يشتد له اليجيو  

ليكيي ,   ول شي يلك  فيييه البي قية 

يبييد  ميي ييه فييالييجييو  ال يبييتييطييييي  

صا له الصل   يةيييه  ميا ليالي يبيلية 

لتجيا  اليميخيد اا فيجيةي ي  تي ي ييليا 

افا قة ص يي هي  ييدمي و  اليلي د 

وييدمي و  الشيلياب ليكي  ييجيب    

 تبائل ه ا    كيلييية وصيول هيه  

الييمييخييد اا الييى هييؤوال  األفييا قيية 

لييالييطييليي  هيي يياك  ليياطيي   يييو ييا ييييي   

يبتؽةو   اجية األجيا يب مي   جيل  

ت  يق األ لاح الطائةة ف   يشتؽةيو  

مؤخ ا  إ يتي ؾ . م  و ا   البتا  

  د الل لما ي  داخل قلية اليلي ليميا  

و ةى مبام  الجمي  وقال لال ي ؾ 

الوا د إ  معظ  الم اج ي  ل  يأتيوا 

إلى اليو ا  م   جل اإلبيتي ي ا  ليل 

العكع تماما ف   يعتلي و ي يا  ي يطية 

 لو  شيكيةي يا شيكيل جيمييي  اليدول 

ال دودية وآ ت ؾ كيهاليك لياليليوائيد 

الكلي   والمباهمة الليعيالية ليةيعيميال 

الم اج ي  في  دد كلي  م  اليدول 

   اللال الكلي  :  وقال,  األو ولية 

لةمبتوق اإلقتصاد  الل  بي ييعيود 

لةم اج ي  وخصوصا  ولئك اليهيي  

يي يي يه و  مي  شيمييال إفيي يي ييييا ليي  

 ايياؾ إلييى هالييك اقييتيي اح شييجييا  

ملاد     ال ل الو يد لةتخيةي  مي  

مشكةة ت اك  هها العدد اليكيلييي  مي  

الم اج يي  هيو مي ياولية إدمياجي ي  

داخل اليميجيتيمي  اليييو يا يي  و فيتيي 

األلواب ل   ليييخي جيوا و ليييكيميةيوا 

لك  المشكل في هها اليليةيد .    ةت   

ليع هو المي ياجي  في يط فياليميشيكيل 

مشكل  مال وم اج ي  لا تلا  ا  

ل    لع المصي  فاليمي ياجي   صي  

 امل وكل م  ما يكمل اآلخ  ف تى 

لو ا    وجدوا  ل لةم اج ي  فيمي  

المبت يل    يخ جوا م  الميشياكيل 

التي يتخلطو  في ا أل  األزمية لي يا 

  قة كلي   لالميبيتيوق اليميعيييشيي 

لةعمال ف لد م    ج بيابة جيد يية 

لت بي   واا  العمال  وتميتيييعي ي  

لجمي  ال  وق لا تلا ه   الي كيييز  

االولى واألبابية في  يميو إقيتيصياد 

الل د والتخةي    بيابية اإلقصيا  

والت مي  وإق ا  جمي  ال  وق هها 

هييو اليي ييل لييةييخيي وج ميي  لييعييض 

المشاكل وم  جي ية  خي ق اصيليي 

مي  اليواجيب بي  بيييابياا جيدييية 

لإلدماج  ال  ي ي  لةم اج ي  داخيل 

المجتم  وتمتيع   لجيمييي  الي ي يوق 

المش و ة دو  المبياع ليلي يافيتي ي  

وهويت    شكة   شكل جمي  العميال 

المواط ي  فالم اج   ياميل وييجيب 

   يعي  ج لا الى ج ب  م    في يه 

العامل اليو ا ي والتخةي    بيابية 

التمييز واإلقصا  أل ي يا  يعييي  فيي 

اليي يي   الييوا ييد والييعييشيي ييي  يييجييب 

الييتييخييةييي  يي   فييكييا  الييجيياهييةييييية 

اإل طوائية أل ي يا بيوابييية فيي هيه  

الد يا كل م ا يكمل اآلخ  فيد وا يد  

التصييلييق فييميي  يييظيي     اإل ييزوا  

والت وق  ي   يا  تي يدميا في يو  يةيى 

خطأ ف  لد م  وا  الييد فيي اليييد 

وت ك جمي  الخ فاا واإللتعاد    

كل المعت داا التيي تيخيةيق فيجيواا 

لي  الشعوب  ع ؾ ا  هيها صيعيب 

لك  لييع مبيتي يييل ليتيكي  اليليدايية 

ل ا  الةلي ياا االبيابييية مي   جيل 

 .الوصول إلى ل  األما  

وفيييي األخييييييي  بيييالييية إليييى كيييل 

الم اج ي   قول ل ي  إ  اليييو يا ييي  

ليبوا جميعا   ص ي  ف  ياك   ياع 

طيليو   ي ي  يييو  يي يليو  اآلخي  

وي ت ميو يه ويي ياايةيو  مي   جيل 

  وقه ليها ييجيب     يتي يد و اي  

 ياديي يا فيي  ييد  هيؤال  مي  اجيل 

 .المصة ة العامة 

ل د  ا  الوقا لي ي ياايل مي   جيل 

ال  ية والك امة مي   جيل اليعييي  

ليمياها اال يطيوا  , في ظ وؾ  فايل

كييل وا ييد ميي ييا يييلييكيي  فيي ييط فييي 

لماها الجةوع طوال ال  يا  , مشاكةه 

في البا اا العيميومييية واليمي ياهيي 

الشعلية لماها ييتيكيل كيل مي يا  يةيى 

اآلخ  لماها ال  ف  الظيةي   ي يا هيل 

 تي ا إلى ه ا ل يعييي  مشي ديي  هيل 

آخييتيي  ييا اليييييو ييا  لييوايي   يي يياييية 

لمبت لة ا إ  ل   ت د ل   صل و لي  

   ق    شئ بوؾ  ظل م ميشييي  

ومش دي  لدق يجب  ةي ا اليتيليكييي  

في  م  وا د هو     ا  اليييد فيي 

اليد ج لا إلى ج ب م  جمي  العميال 

الييييو ييا ييييي  ليي ييها بيي يصييل و ييعييييي  

.                                                                                                                          ليييييييكييييييي امييييييية و ييييييي يييييييية 
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 نظرة على الىاقع

 دائما منتصرين... عمال متحدين

مرت حوالي ثالثة أشهر تقريبا على إصدار أول طبعة من جرريرد   

فري ذر ا اهشرهرر شرهردت الحراحرة أحردات ومرتر ريررات , الحقيقة 

, ما جعل من الصعب علينا أن تتنراول جرمريرم الرمروا ريرم,  كثير  

 .له ا قررنا أن نكتب في ذ ا العدد على الموا يم اهكثر أذمية

ماذو المشكل اهحاحي عند المهاجرين في اليرونران الريرون اإنرهرا 

ومرا ا , من الصعرب عرلرى أا كران الرعرثرور عرلرى عرمرل . البطالة 

لرهر ا .  بإحتطاعة المرء أن يفعل إن لن تكن لديه أوراق قرانرونريرةا

 .يحس الجميم على أنه يعيش في قفص محكن اإلغالق 

الرمر رربريرن عرن  033له ا كان من ال رورا أن ينتصر ن ال 

لكن لألحف ذ ا المعركة الن الية لن تتنتصر كما و حنرا ,  الطعان

لن تنتصر هن يوجد من طعنهرن مرن ,  لك بالتفصيل في العدد اهول

كلما مر الوقت كلما فهمنا أكثر أذرمريرة . وغدر بهن جميعا , الخلف 

كيف ومتي وأين حيررفرم الرمرهراجرر رأحره مرر  اخرر  , الهزيمة 

هنهن يفركررون برطررقرة حرلربريرة ولحران . ويحس بالعز  والكرامة 

يرون فركريرف 54لن يرنرترصررون برعرد  033حالهن يخبهن أنه مادان 

 .حينتصر أا ن ال أخر

هن كل مرا احرترمررت الرحريرا  وجرب احرترمررار , ذ ا فكر  خاطئة 

إما حنرمروت برالرحرحرر  . الن ال في النهاية اليوجد حل أخر أمامنا

وإما حننا ل لنيل حقوقنا لنعيش بركررامرة ,  في ذ ا الحجن الكبير

ونترك وراءنا من حيواصل الن ال وبه ا حرنركرحرر ق ربران ذر ا 

 .القفص ال ا يخنق أنفاس حريتنا 

ذ ا الجريد  أصدرت وتحاول أن تحتمر برالررغرن مرن اإلكرراذرات 

أا برللرفرا  .  لتظهرللجميم أنه يجب أن ننتقل من أنرا إلرى نرحرن

لهر ا . أخر  كيف حننتقل من التحرك كلفراد إلى العمل كمجموعة 

على الكرل أن يردرك أنره هحرد لروحردا يحرترطريرم أن يرحرقرق أا 

 .لكن جماعيا نحتطيم الحصول على كل شيء,شيء

http://www.alhakeka.gr/
mailto:info@alhakeka.gr


 
 ؼ  كل   األق   فيإ  قيةيييةية 
مي يي يا تبييعيى إلييى الييواييوح 

 !وإلى ت ديد الواق  المعي 
    الل ليميائية اليمي ياجي يي  
الما ليي   ي  اليطيعيا  فيي 
اليو ا  لميد    لي  و  ليعييي  
يوما م  التا يية والي يايال 
فييي بييليييييل تييةييلييييية مييطييالييليي ييا 
وإ صاف ا وتبيويية  وايا ي يا 

ومي  , ال ا و ية هها م  جي ية 
ج ة  خ ق  ؼلة في إيصيال 
صوا الشلاب اليمي ي يو  فيي 
الم جي   يامية وفيي او وليا 
الشيييي قييييييييية  ييييةييييى وجييييه 

 .الخصو 
إ  ا ل ق لة ظة تبتي يق كيل 
الت دي  واإل يتي ا  وتبيتي يق 
   تبجل ليميداد مي  اليههيب 
في   شيؾ وتا يخ المي ياجي  

 ؼ  كل المعيا يا  , في الم ج 
والييوييي ا الييتييي تييكييلييد يياهييا 
ص يا ومع ويا وخ ج ا فيي يا 
لخلي   ي  و و اق التشيليي 
الؽةيل وال تيلي يل فيي ميييزا  
األ ل  واأل لعييي  ييوميا مي  
اإلا اب اله  كي يا  يتيوخيى 
م ه ال صول   يةيى اإلقيامية 

(  دييا ليا اميو يييع) ال ا و يية 
فت ية  االية إلى كل الشلاب 

فيتي ييية ! الم  و  في الم جي  
 االية إلى كيل اليمياي لييي  

الهي  هاجي وا مي   وطيا ي ي  
طةلا لة مة اليعييي  وتي يبييي  

 . واا    اإلجتما ية 
ت ية  االيةإلى كيل الشيلياب 
الييمييبييتيياييعييلييييي  فييي الييوطيي  
الع لي  امة وفيي اليميؽي ب 
الييييعيييي لييييي  ييييةييييى وجييييه 

ت ية  صالية إلى ! الخصو  
كييل هييؤال  الييهييي  كيي بييوا 
 ييييياتيي يي  لييتيي ييصيييييل الييعييةييو  
فبييدا فييي وجييوهيي يي  بييلييل 
العي  و صل وا فيي قيا  ية 
اليطي ييق فيةي  ييليق لي ي  إليى 
مكياليد  األهيوال واليميشي ياا 
و كوب قوا ب الموا بعيييا 
و ا  ال ا   اليعيجيوز فيمي ي ي  
م  قاى  ي يليه ومي ي ي  مي  

 .ي تظ 
 ييي  الييديييميي يي اطييييية و يي ييوق 
اإل با  ؟ ي  ال  ية والعدالية 
والمباوا  اليتيي تيتيؽي يى لي يا 
 و ولييا ؟ ييي  هييي  يي ييوق 
اإل بيييا  ؟ يييي   ييي ييي  مييي  

 معاهد  ج يؾ ؟
 ليبا الزلو يةواليمي يبيولييية 
والت مي  واإلقصا  هي التي 
هج ت ا مي   وطيا ي يا  ؼيميا 

      وف ا ؟ 
 ليبا الزلو ية والم يبيولييية 
والت مي  واإلقصا  هي التي 
فج ا   يداح كيديي  إييزييك 
في العيو  وبيد  لوزيد فيي 

تييييو ييييع واليييي يييياهيييي   فييييي 
مص م و ا لص يعيا  و يد  
ووصوال إلى دمشيق ود  ية 

 وط الةع؟ 
 ليييييييييييبيييييا اليييييزليييييو ييييييييييية 

هي التي ت تيل ... والم بولية 
 وح الميواطي ية فيي الشيلياب 

 الشلاب  الع لي ؟ 
هييي  بييئييةيية بيييييجيييييب  يي يي ييا 

 .الزم  الم الة 
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مييا  اجييتييمييعييا 15فييي يييو 
مظاه   مكو ة م  اليو ا يييي  
واللةبيطي ييييي  واليعي ب  ميا  
بييلييا   الييكيييييا  الصيي يييييو ييي 
  يييادا إليييى األههيييا  ييييو  
اليي ييكييليية  يييييح كييا  الييجييمييييي  
ي يميل األ ي   اليليةيبيطييي ييية 
ولعض ال فتاا اليتيي كيتيليا 
 يةييي ييا  يليا اا تيو يي إلييى 
تاام  كل اليميتيواجيديي  مي  
الشعب اللةبطييي يي ومي ييييي  

والييتييي ابييتييميي ا ,  ايياالتييه
الشيييعيييب ,  بييي ييية63طيييييييةيييا

اللةبطي ي يي ياايل مي   جيل 
وابيتي ي ليه اليوطي يي ,   يتيه 

لي يد بياليا ,  يةيى كيل   ايه
   يا  مي  اليدميا  وال زاليا 
تبيل كل هه  التا ياا التي 
يلهلي يا  لي يا  ولي ياا الشيعيب 
اللةبطي ي مي   جيل الي ي يية 

 .والك امة واإل عتاق
الم اومة المبة ة اللةبطييي ييية 
هي بي اج مي ييي  تي يتيد  ليه 
كل ال  كياا اليتي ي  يية فيي 
الييعيياليي  ميي   جييل اليي يي ييية 
واإلبت  ل وكما  عةي  وييعيةي  
الييجييمييييي  إ  هيي يياك  شييعييوب 
 خ ق في العال  ت اخ ت ا 

خصوصا ,  وطأا اإلبتعما  
 شي اا ... في  ف ي يا و بيييا 

الييميي ييااييةييييي  يييعيييييشييو  فييي 
, الةجو  لعيييدا  ي   وطيا ي ي 
ه ل   الو يد   ي ي  يي ياايةيو  
ميي  اجييل  يي ييية  شييعييوليي يي  

 .وإبت  ل  وطا    

تصييويييتيياا االميي  الييمييتيي ييد  
ماهيي إليى  يلي   يةيى و ق 
وب م   هيو بي   األقيوييا  
و  دما  ت دح  ي  األقيوييا  
ه ا فإ  ا  يتي يدح  ي   وليئيك 
الهي  يبعو  لت ليييد األهيداؾ 
واليييييميييييصييييياليييييي اليييييعيييييامييييية 

هدف   الو يد هيو , اإلمل يالية 

بي قيية  اليليي واح الييطيلييييعييييية 
لييدول لييأكييمييةيي ييا وإبييتييعييليياد 

والي يتيييجية  ي يدميا ,  الشعوب 
تييييي ييييياو  الشيييييعيييييوب هيييييه  

تصيليي  ي اية , اإلمل ياليية 
ولةيوصيول إليى ,   لإلبتعما  

اليي ييدؾ الييميي ييشييود تييتييكيياتييؾ 
الميمياليييك . الج ود م  الطؽاا

الييهييي  ييي ييلييدو  مييخييطييطيياا 
 بياده  م  الدول اإلمل ياليية 
فيت   ةى إل  هلك الؽزو اليه  
يييؤد  إلييى إبييتييعييمييا  الييدول 

 .المجاو   
ليي ييها فييالشييعييوب الييمييبييتييعييلييد  
التييي يييتيييظييي  ا  شيييي  مييي  
الييمييجييتييميي  الييدولييي أل  هييها 
األخييي   يلييا    ي   صياليية 
مييكييو يية ميي  اإلمييليي ييياليييييييي  
و ييميي ئيي يي  الييهييي  ييي ييمييو  
مصيييييالييييي ييييي ييييي  فيييييي دول 

ماها يمك     ت يتيظي  , مختةلة 
الشييعييوب الييمييبييتييعييلييد  ميي  
 :هؤال ؟ل ها     م  ج ت ا 

 يي ييدمييا  يي ييتييؾ ليي يي ييية   - 
فةبطي  إ يميا  ي يتيؾ لي ي يية 

 جمي  الشعوب المبتعم   
 ي يدمييا يطيالييب ليعييود  كييل   - 

ال جئي   يطياليب فيي اليواقي  
لعود  كل ال جئي  في اليعيالي  

 . ألوطا   
 يي ييدمييا  صيييييي لييالييمييوا   - 

لييةييصيي يييييو ييييية فييإ يي ييا  صيييييي 
لييييياليييييميييييوا ليييييجيييييمييييييييييي  

والمتبةطي  مي  . المبتعم ي  
 .  ال كا  المماليك

 يي ييدمييا  يي ييتييؾ فييةييتيي يييييى   - 
المي ياومية اليليةيبيطييي ييية إ يميا 
  تؾ فيةيتي يييى مي ياومية كيل 
الشييعييوب اييد اإلبييتييعييليياد 

 .واإلبتعما 
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تعتل  ال يا  لمتالة مد بة قيد ييكيو  اليمي    ياجي يا فييي يا 

كل  بب قد اته في إبتيعاب ماييدو   يوليه ,  و كع هلك 
م  متؽي اا و  داح و بب  د  اللعل التي يظي ي هيا فيي 

ليي يها  دا فييي . كيل مي  ييةية مي  مي ا ييل هييه  الييميد بيية 
مواعي هها     توجه لشك   إلى  لا  هه  البلي ية اليتيي 

الشيكي  هيها ,  كا   ةى مت  ا ل لمائة ما ب  ي  اليطيعيا 
بلله    ما فعةه هها ال لا  ؼي  اليكيلييي مي  اليميلياهييي  فيي 

د ع ,   يات ا أل  األفعى تلت ك لألوا  ا لك  ليهؼيتي يا قياتيةية
مليد لم  إبتو ب الد ع ولم  بيبتو له  ما ق ييب هي يا 
الييليي ق هييي بيي  يية اإلبييتيييييعيياب أل يي ييا هييي ميي  تصيي يي  

هيؤال  الي كياب . أل  لتدا ك األخطا  ت ل الخبيائي , اللا ق 
الل لمائة  ج لي والهي  يعيشو  لط ي ة ؼييي  قيا يو ييية فيي 

هه  األواا  إاطي تي ي  إليى , ظل  واا  معيشية صعلة 
 وليياأل يي ق هييهااليي يي صييا  , اليي كييوب ميي   لييا  كيي ييها

 ع  فالظ وؾ تص   الواق  وتجيعيةي يا  يدخيل فيي , المت ايل 
فيالي ليا  ...  مؽام ا  دو      يد ك اليميخياطي  واليعيواقيب

المتم ع يظ   كلا اته في وقا األزماا ال لالتلجي لإت يا  
 ما ال كاب ف د وجدوا   لب ي  فيي ميتياهية يصيعيب . الةؽاا 

الخ وج م  يا و ميواج اليميد اليعياليي تي يييط لي ي  مي  كيل 
ل د تشلتوا لأمة   الو يد لكي يصيةيوا إليى الايلية .  الج اا

ميا كيا  ,  األخ ق والتي ل لما بتش ق فييي يا شيميع األميل
يدمي ال ةب مع فت   ال لةية لأ  ههاال لا  بيبةم   ألبمياك 
ال    لتأكة   دو    مة والبلب في هلك جي يةي ي  ليخيلياييا 

لك  كا وا يكهلو   ةى   لب   وي يوليو  ليعيل هيه  ,  األمو 
لك   بو    مي  تيجي   فيي  ي وقيه ... الم    تبة  الج   

دما   جبة اليبتطي     يت ازل     هالتيه مي   ميلياليه مي  
هها ال لا  كا  يبا د  في م مته طاق  م يتي ؾ فيي , اللش 

الؽ يب في األم       ييتيشيدقيو  ليأ ي ي   ليالي ية, ال  ص ة 
 ال يبت يو  وه  م   ؼ ق ال كاب اللي ليميائية (  م ااةي ) 

لكي ي جوا لأ لب   ولؽ ائم   التي ت صةوا يةييي يا مي  هيه  
ومي  , مي  اليمي ياجي يي  300الم اياة ف د قيايايوا  يييا  

و ائ   األالؾ م   ملال   ي تظ و     يت صةو  ه  كهليك 
هيه  اليمي ياياية كيا يا مي ياليل ,  ةى شي  م  هه  ال  ةة 

ليكي  ,  ل ها ال د  يا  اللش   صل ا  خيييصية ,  شيا  تاف ة
ملل هؤال  ال  اص ة مصاصي الدما  الي      شي  أل  ي  
يعيشو  وي تاتو  م    ق ودما  ملل هؤال  المبتاعليي  

كل م  تتيلي    يداح هيه  الي  يةية ييطي ح ,  م  الم اج ي 
بؤال  ط  ه     كهلك ماهو ه ل ا ل تعهب هكها؟  ةميا    

إ   يد يا ,  هال ا الزالا فصوله تطول وتشتد يوما لعد يو  
لةتا يخ  جد    الع ولة التي كا ا تطلق  ةى ال  اص ة هي 

 تى في مايتعةق لي يه  الي يصية في يد كيا  مصييي  ,  اإل دا 
ال  اص ىة  لع ال ك   لك  هه  الم   م كمة الي يييا   هيي 

لك  قلل ت ليه ال ك  بييعييي  هيؤال  فيي , التي بت لد ال ك  
 . زلة ي مي   الجمي  ل ظ اا اإل ت ا 

 ك- -         

 ةى    ليكيل ... قداليختةؾ إل ا  
وخصيوصيا إ  ,  اال مخةلياا 

كا  هها الي يايال إاي اب  ي  
تظ  هه  المخيةيلياا , الطعا  لمد  طويةة

 يتيى إها , إما ملاش    و لم و  الوقيا 
, اختةلا   ماط و شكال هه  المخةلياا  
لكل تأكيييد اليه  يي يميه األمي  هيو مي  

 ةيميا    ... يت مل تلعاا هه  المخةلاا 
وهيها مياوقي  ,   بو ها التلعاا الص ية 

لةما لي     الطعا  الل تيميائية اليهيي  
خااوا إا الا   اليطيعيا  فيي اليليتي   

وما ع في العاصمة  10ي اي  25مالي 
فيعيةيى الي ؼي  مي     , اليو ا ييية  لييي يا 

المخةلاا ال ا يو ييية لي يايالي ي  لي  تيكي  
بوق و ود م  البةطة مازالا تتأ جي 

إلى    اليميخيةيلياا ... لي  الشك والي ي  
الص ية لاتيا تيتياكيد مي  مي و  األييا  

فلي فت   اإلاي اب بي ي  ...  واألبالي 
طاقي  مي  األطيليا  واليميبيعيلييي   يةيى 
م اقلة وتتل   االا الماي لييي  طيوال 
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واليييتييعيييب , والييميييعييد ,  فييي اليييمييلييياصييل
لك  االبو  والمي يز  فيي ...  واإل هاق

 لع الوقيا هيو ميا صيل ليعيد إ يتي يا  
فلعد  بلو ييي  في يط مي  …  اإلا اب 

 ود  المياي لييي  إليى مي يازلي ي  وإليى 
ليد ا تيظي ي  يةييي ي   ,    يات   اليعياديية 

 وا ض  خ ق ل ها ال اال ليكي  هيه  
الييميي    صييليي ييا تشييكييل تيي ييديييدا  كييليي  

اختةلا  االت   لييي  الصي ييية ,   ةي    
فم  ي  مي  الييزال يي قيد فيي , وال لبية 

المبتشلى ومي ي ي  مي  الزال يبيتيعيميل 
 اهيك    م  لي  ...  دوية لاهاة اللم  

تبا د  ظ وفه المادية إلقيتي يا  األدويية 
 ةما    االؼةلية م  الما لي  قد ف دوا 
  مال   وكأ    يدفعو  ا يلة قيييامي ي  
ل ها اإلا اب اله  كا  مي  اليمي يتيظي  
   يؽي   يات   إلى األفايل ال إليى ميا 

وكأ  لع ة ميا لي ي يا لي ي  ,  وصةوا إليه

 ليع م  الم ط ي    ييتي يميل … 
الجمي  مبؤولييية ميا وصيل إليييه 

لدل ت مل الما لييي  , اإلا اب 
ولو ده  تلعاا األخطا  التيي   تيكيليا 
خ ل هيه  اليتيجي لية؟ لي  ييكي  اليجيمييي  
ما لي  ومتاام ي  في قيا ب وا يد؟ 
فيي ظيل هيه  األوايا  الصي يييية لييد   

لييميياها تييوقييؾ , الييمييايي لييو  يييتييبييا لييو 
األطلا     تتل   التي ي  الصي ييية ليعيد 

؟كييل هييه  الييتييبيياؤالا ... اإلايي اب 
إبييتييطييا  الييميي اييى إليي ييا هييا فييي طييي 
الكتما  ليكي  اليجي ح ييزداد ييوميا ليعيد 

ف د صلي الما لي  م بييييي  ولي  ,  يو  
لي يد إبيتيؽي يى  ي ي ي  .  يعد ل ي     دو 

لييعييد    وصييةييوا إلييى “ الييمييتيي ميي يييييي ” 
لعد تماطل إ  ل    ل تخيةيؾ ...  ملتؽاه  

ييلي يى ...  ال كومة    ت  يييق و يودهيا
هيييييؤال  بيييييجييييي يييييا  ليييييمييييي اييييي ييييي   

 .         ولأل ظمةاإلبتلدادية 
                                                                                                   

   -ل ة  الم جوب              

 مخلفات صحية

 نافد  على الشباب المقهور فى المهجر 

 حتبدا لك اهيان ماكنت جاذال    ويلتيك باهخبار من لن تزود 
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لمد    ل  ب واا متيتيالييية ولي يدود 
البيا يية الييعياليي  كييةييه ميي يؽييميع فييي 
األزمة اإلقتصادية العياليمييية واليتيي 
جعةا م  اللطالة والل   يي يتيشي ا   
لصو   جعةا اإل با  ييائبيا  يةيى 

ماجعل , بطي الك  األ اية لأكمة ا
 تائج هه  األزمة تختةؾ مي  ميكيا  
إلى  خ  ولالتالى مي  شيخي  إليى 

لال بلة لي يه  األزمية تي يطيليق ,  اخ 
 ةي ا م ولة   د الملك ي  اله  قيال 
لييأ    زميية اليي  بييمييالييييية األؼيي يييييا  
يييزدادو  ؼيي ييا والييليي يي ا  يييزدادو  

 .ف  ا
 ماهي إه  االزمة ؟

 مو  كلي   ت ال و ظ يياا تي ياقي  
لخدا  العمال   دما تيليشيا األزمية 
لد  ييتيداول ليأ  اليخيطيأ هيو خيطيأ 
 ص اب الش كاا الل كية الهيي  هي  
في ؼي  مبتوق المبؤولية اليميةي يا  
 ةى  ات    و   ا بتتيخيد خيطيواا 
في المجال المالي فتعود األمو  إلى 
مبا ها الص يي مي يه هليك الي ييي  
م ا ل ح ب واا لكي  لي  ييتيؽييي  
,    شي  لل م  بيي  إليى  بيو 
اليييعيييميييال ييييتيييواجيييدو  فيييي  د يييى 

شعوب لأكمةي يا تيميوا , المبتوياا 
جو ا واأللي ياك مي  الي  بيميالييييي  
األخ ي  الزالوا ي صدو  األ لياح 

 .لدو  توقؾ
إ  األزمةالعالمية هي م ض ال ظا  

األزمة تبلب في يا , ال  بمالي  لبه 
مبييا  اليي  بييميياليييييةالييه  تيي يي ييجييه 
وافكا ها اإلبيتيؽي لييية اليتيي تي ييد 
, تطلي ي يا يةيى الشيعيوب اليليبيييطية

 .وكهلك األ ظمة المت كمة ل ا 
ال  بماليية مي يدد  فيي تي ياقاياا  

 :معي ة 
اإل تاج الجميا يي ييعي يي إدخيال _   

 . المجتم  ككل في  مةية اإل تاج
 ييو ييييية اإل ييتيياج يبييتييليييييد ميي يي ييا _   

 صيي يياب   ع الييمييال فيي ييط دو  
بواه  في الم الل العمال يت صةو  
 ييةييى  جيي  يييميي يي يي يي   ييق الييعييييي  
ليبتطيعوا إ جياب  لي يا  ييتي يوليو  
فيييييمييا لييعييد إلييى  ييمييال وتييتييكيي   

 . مةيةاإلبتؽ ل م   لا ية 
في هها ال ظا  تتكيدع األ لياح مي  

قيد  ,  مةية اإل تاج و لشيكيل مي يول
هييا  ميي  هييه  األ ليياح يبييتييخييدمييه 
ال  بماليي  فيي  يييا  اليليدي اليتيي 

والل ية تبتلم  م   لا ييية , يعيشو  ا 
في  مةية اإل يتياج مي   جيل زيياد  

فييي  ييلييع الييوقييا تييليي ييى , األ ليياح 
ال د   الش ائية لةعميال فيي تيدهيو  
مبييتييميي  أل   ييمييةييييية تيي ييةييييي  
األجييو هييي البيييييابيية الييمييتييلييعيية 

ليي ييها مييجييمييو  اإل ييتيياج , دائييمييا 
اليبت ةك لالكياميل ميميا ييؤد  إليى 

هييها مييا يبييمييى . تييكييدع الييليياييائيي  
لييأزميية الييزييياد  فييي اإل ييتيياج  ييلييع 
الشي  ي صل م   ؤوع األميوال 

وأل  ا لي  تيتيميكي  . التي تتجم    دا 
ميي  الييدخييول فييي  ييمييةييييية اإل ييتيياج 
تصلي مبتلم   في اللو صاا وميا 
شاله هلك م  العمةياا اإلختي يبييية 
ميياييي ييتييج ليي ييا ظيي ييو  إبييتييتييمييا اا 

 .خيالية 
هكها  صل م  ةة ت لج  في ا جمي  

فيي , مكو ياا األزمية الي  بيميالييية 
ميجييال اإل ييتياج وتييوزييي  الييليياييائيي  
و ييتييى فييي مييجييال تييوزييي   ؤوع 
األمييوال هييه  الييميي  ييةيية  ييميي  ليي ييا 

لكي تخي ج الي  بيميالييية مي  , اآل  
 زمت ا الليد لي يا مي  تيدمييي  الي يو  

, مدم   لهلك اليميصيا ي  , اإل تاجية 
واأله  م  هلك هيو ,  ووبائل ال  ل 

تدمي  الوبيةة الم يمية فيي مي  يةية 
اإل تاج  الوهي اليعي يصي  اليليشي   

ال  بماليي  يي يصيدو  ( اليد العامةة )
م  هلك    ييتي يصيةيوا  يةيى  يليع 
األ ليياح  و  كييليي  ولييأقييل وبييائييل 

 .إ تاجية
ال  بمالية الت تج م   جيل تيؽيطييية 
 اجييياا اإل بيا  وإ يميا مي   جيل 
ال صيول  يةيى األ لياح فيي زمي  
األزمة ال  بمالية ت اج  وليو شييية 
لبةب ال  وق التي إكتبل ا اليعيميال 

و  ي  ,    ط يق  ااالا طويةة 
طي ييق اليتي يدييد لياليليطيالية تي ياول 
ت ويل العميال إليى  يليييد ومي  لي  
إف ا  البواد األ ظ  مي  اليميجيتيمي  
, ليصلي ب ح لزياد    لاح األقةية 
الشي  اله  يجب    ال  ي يبيا  هيو 
   األ لاح واألجو  شيا  مي تيليطية 

  يدميا ييتي ياوق اليوا يد , فيما لي  ا 
يكو  فيي صياليي األخي  واليعيكيع 

 .ص يي
 

 اهزمة واليونان
األزمة ا لا اليو ا  و ل ا  ةى 

 .مكو ات ااإلقتصادية تأتي ا شديدا
كبيليا  هيا  “  لياليا يد ييو”  كومة 

اإل تخالاا وقد إتخدا شعا  تيد يي 
لييكيي  ”  اهمرروال مرروجررود ”  فيييييه   

ملاش   لعد تبةم ا م ياليييد البيةيطية 
لد ا في توجيه الا لياا اليوا يد  
تةو األخ ق إليى اليعيميال والشيعيب 

فليد ا فيي إقيتيطيا  ,  اليو ا ي  امة
األجو  والمعاشاا كما قاا  ةيى 
ما تيلي يى مي  ميؤبيبياا الايميا  

هكها  صلي يا تبيةيب ... اإلجتما ي
ال  وق والمكتبلاا ميتي يابييية   ي يا 
ت   ا ل ااالا طويةة بياليا مي   

كما في ايا اي ائيب ,  جة ا الدما 
 .ل يةة ال إمكا ية لةمواط  لت مة ا 

 تيجة لي يها إ يتيشي  اليلي ي  فيي كيل 
ولييالييتييالييي إ تييلييعييا  بييليية , الييليي د 

اللطيالية واليتيي تيجياوزا وليكيلييي  
الواق  والتص ي ياا اليكياهلية اليتيي 
تد يي يا الي يكيومية       اليميعيدل 

ليكي  فيي 16% ال بمي لةلطالة هيو
اليي يي ييييي يية هييي  كييليي  ميي  هلييك 

وإها  ييظيي  يياإلييى مييا  كييدتييه , لييكييلييييي 
اإل صائية ال بيمييية    وا يد مي  
كيييل إلييي ييييييي  ميييمييي  ال تيييتيييعيييدق 

بيي ييةهييو ميي  اييميي   25  ييمييا هيي 
 يتيى ,  ب اب العاطةي     العمل  

ال د   اإلبت  كية ت يةيصيا   كيلي  
كما     ي كية اليميعيميا  % 20م  

تجمدا في بال ة ل  تع ؾ الييو يا  
 تى المصيا ي   صيلي يا ,  ل ا مليل

تشتؽل م  ييومييي  إليى لي لية  ييا  
 .ف ط

 تيجة لما هك  ا   ت اوا كيل  لي يال 
 زميية اليي  بييمييالييييية  ييةييى  يياتييق 

مل  ي     هلك بيييؤد  ,المواط ي 
إليييى تيييخيييليييييييض اليييديييي  اليييعيييا  

وخيي وج اليييييو ييا  ميي  , لييةييدوليية 
لك  لبو  الي يض  يوض , األزمة 

الييخيي وج ميي  األزميية إزداد الييدييي  
إ تلا يا  وتيعيمي يا جيدو  األزمية 
 كل  فأكل    يح    في كيل لي لية 
 ش   يت  إ    قيييود جيدييد  ايد 

كل هها يلي  لي يا , المجتم  اليو ا ي 
لأ  الدي  ما هو إال وبييةية ليلي ض 

 ؼييليياا مييعييييي يية  ييةييى الشييعييب 
 :و هم ا 

 صول صي يدوق الي ي يد اليدوليي _  
 ييةييى   ليياح خيييييالييييية  يي  طيي يييق 

 .الا ائب الملالػ في ا 
لكي تلا  األم ك العامية ليةيدولية _  

فييي مييزاداا  ييةيي ييييية و لييألييخييع 
 .   األلما 

إلبتي اد الط يي ية الصييي ييية فيي _  
التعامل م  العمال وهلك ليتيخيليييض 
األجو إلى  د ى الميبيتيويياا زيياد    
 ةى  د  تمتعه ل  ه في التأمييي ياا 
التي تم ي ليةيعيميال كيتيعيوييض  ي  

وهها األخي  هو هيدفي ي  ... ال وادح
هيكيها  صيليي اليميجيتيمي  , الم يشيود 

الييو يا يي كيليأ  تيجيا ب ليتيصيديي  
الط ي ة الصي ية فيي اليتيعياميل مي  

 .العمال  إلى لاقي دول  و ولا
إها كا  اليعيميال اليييو يايييي  تيألي وا 
لاألزمة مي   وا يد  فياليمي ياجي و  
تييييييأليييييي وا ليييييي ييييييا  شيييييي اا 

ال صول  ةى  مل  صلي . الم اا 
ميي  بيياليي  الييمييبييتيي ييييي ا واألجيي  
 صلي م خيليايا  كيلي  ميميا كيا يا 

زيياد   يةيى تي ياميي ظياهي   ,   ةييه
الع ص ية التي  صل ا تتوب  كيل 

البؤال اله  ييطي ح . يو   كل  فاكل 
 هو ماها يجب ا   لعل؟, لبه 

يجب    يعة  الجمييي    ي يا  ميا     - 
  ليياب . األزميية لبيي ييا مييتييبيياويييييي  

اليعيميل وجييدوا اليلي صيية مي   جييل 
زياد    لا    لإمتصياصي ي  ليدميا  

 الطل ة الشؽيةة
يجيب  يةيى جيمييي  اليعيميال    _  

يت دوا يو ايي  وم اج ي   ةى  يد 
بييوا  اييد الييعييدو الييمييشييتيي ك    
ال  بمالية وال كوماا اليتيي تيخيد  

 . مصال  ا مخطاطات ا

 اهزمة فرصة البرجوازية وخيبة العمال 

الحكومة اليونانية تشدد الحصار على 
 غز  نيابة عن الكيان الصهيوني

قاما ال كومة اليو ا ية لم   البل  المل    لكب  
 .ال صا   ةى ؼز  م  الخ وج م  الموا ئ اليو ا ية 

يوليو شلكة التاام  م  الم اومة اللةبطي ية  8الجمعة 
قاما لت ظي  وقلة إ تجاجية  ما  م   وزا   الخا جية 

في هه  الوقلة ( ب دؼما)اليو ا ية في با ة الدبتو  
تواجدا ال  ي ة ل فتة ل ا ل وصل صوت ا لعم   

اليو ا ي   ددوا الشعا اا لاليو ا ية و    .الص اي ة 
لدو  ا كهلك  دد ا الشعا اا لالع لية ملل الموا 

إلب ائيل و لال وح لالد   لديك يا فةبطي  لاإلاافة إلى 
الشعا اا التي ت ف  في ملل هه  التااه اا التي ت ا  

 .تاام ا م  كل مايخ   ص   الشعب اللةبطي ي

 رم ان اهحود
طليعيا إها كيا  . في الصيؾ يههب ال اع ل اا  العطةة 
فالصيؾ فيي ,  الجيب فا غ فلي     طةة بيلك  الم  
 يتي يدح هي يا , هه  الب ة مختةؾ   د كل اليمي ياجي يي  

الما لي     الطعا  في  لييي يا  300لالخصو     
ليي  يي ييصييةييوا  ييةييى اإلقياميية الييتييي  قييييي  , وتبيالييو يييييكييي

لك   ةى األقل ت صةوا  ةى  يق , اإلا اب م   جة ا 
,   دما يطيول لي يا  األهيل لبي يواا. البل  إلى لةدا    

ت ع كأ ك   د المبجو ي  الهي    يطيي لي ي  البي اح 
لال ؼ  م       بيتمتعو  لالي ي يية ,  المؤقا أليا  قةيةة

أليا  قةيةة لك  يع فو  جيدا      بيعودو  لةبج  مي   
 خ ق لعد فت   قصي   ل ها بي اولو  فعيل كيل شيي  

 .لي عدو م   هة   ولو لبا ة أل  
ال  ئل م    كا  لدي   لعض المال المدخ  ما با يدهي  

األخ ي  إقت اوا مي  . في تأمي  لم  تدك   البل  
ويييوجييد الييعييديييد ميي يي يي  ليي  , األقييا ب واألصييدقييا 

يبتطو وا توفي  المال لةبل  هؤال الشلياب  ليمي ي  
و هال    كل  أل    في اليو ا   اطةي     العيميل 
وليييع ليديي يي  اليميال لييةيههياب إليى  هييةي ي  ولي ييها 
ف ماا   ي يدهي   بيودهيه  البي ية وقايليا  هيها 

 .البج   صل ا تايق  ةي    كل  فأكل 
لكل م  باف   وبيباف  قي ييليا  يتيمي يى    ييجيدوا 
 هة   لص ة جيد  و  ةة بعيد  واألخي يي  اليهيي  
ل  ي الل   ال ظ ليباف وا  ةي      ييعيايوا  يةيى 

و ؤكيد .  ال واجد ويت ةوا لالعزيمة والصل  واإل اد 
ل      اجميعا ب  اال جميعا ليبيتيمي   يق البيلي  

فيةي يبيتيعيد أل  فيي شي ي  .  في بتة  ش   الموالية 
 .شت ل  بت تظ  ا  ا ا  ديد  
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 ”معاذد  دبلن“الحقوق حبر على ورق 
لعد    بياهي  اليمي ياجي و  فيي لي يا  
 و ولييا وجييعييةيي ييا قييو   ييةييى جييمييييي  
المجاالا  صل ا هه  األخي   تتي يكي  
ل   ولةتا ياا التي لهلوها في بليييل 
هه  الل د إلخ اج ا م  م  ت ا وليكي  
لالم اليل  صيلي يا هيه  اليدول تي ي يج 
بيابية  يكي ا  اليجيميييل ميعي ي  وهيها 
ما صلي يظ   جةيافي ق ا اتي ي  اليتيي 
تتعةق ليالي يجي   ميا اليميد اليعي يصي   
يييطييؽييى  ييةييى قيي ا تيي يي  ليي ييها كييليي   
اإلتلاقياا التي وقعا لة د م  ال جي   
و  ةى بليل الملال ال لة ص  إتلياقييية 
دلة  وما ت ها م  قوا ي  وميعياهيداا 
إختةلا مي   يييح اليتيبيمييياا وليكي  
ال دؾ وا د في هها المواو  بيوؾ 
  اول توايي إتلاقية دلة  م  جيمييي  

 ...ال وا ي وماهي ل ودها؟
إ  ال دؾ م   ظا  دليةي  كيميا ييد يي 
األو وليو  هو تللييا  يية مي  اليدول 
اال اا  تتي يميل مبيؤولييية ميعياليجية 
طةب ال جئ و ل    يت  هلك لصو   

الي يدؾ اياياو هيو ,  واا ة و مةييية 
لوجود م ط ة لة  ية واألم  واليعيدالية 

تيعي يي ,  وبط دول اال  اد االو وليي 
 مةيا اللح في مبالة الةجو  و   مي  
الييدول األ اييا  تييتيي ييمييل مبييؤولييييية 
معالجة طةب ال جيئ والشي وط اليتيي 

 .تتطةب م   جل تتليح هلك

 أا بلد حينظر في طلب لجروئركا 
 تى وا  ك ا قد ت دما لطةب الةجو  
في دولة مي  دول اإلتي ياد األو وليي 
و  دا    يي يظي  فيييه ليةيد آخي  مي  
ام  دول هيها اإلتي ياد, فيةيييع مي  

قد يكو  ليةيد .  المؤكد    هلك م    ك
آخ  م  لةدا  اتلاقيية دليةي  هيو اليه  
. يت مل مبؤولية الي يظي  فيي قايييتيك
ولهلك ف د تاط  إلى الههاب إلى هلك 

وقد يي يطيليق هليك فيي الي ياالا .  اللةد
 .م  لةدا  اتلاقية دلة :التالية مل ا 

إها  صييةييا  ييةييى تييأشييييي    و  -
 تص يي اإلقامة م  لةد آخ 

إها دخييةييا إلييى لييةييد ميي  لييةييدا  -
 .اتلاقية دلة  لشكل ؼي  قا و ي

إها ك ا قد ت دما بالي ياا ليطيةيب -
الةجو  فيي ليةيد آخي  مي  ليةيدا  

 .اتلاقية دلة 

إها كا ا  ب تك قد  صةا  ةى -
تص يي اإلقامة في ليةيد آخي  مي  
لةدا  االت اد األو ولي, ف د يع ي 
هلك ا ه بيييتي  الي يظي  فيي طيةيب 

 .لجوئك في  لع اللةد

تجرا مقارنة بصمات اهصابم 
 في قاعد  بيانات

تأخه مصة ة ال ج   لصمياا  صيالي  
جمي  طاللي الةجو  الهي  يزيد  م ه  

ت بل هيه  اليليصيمياا .   اماا  14   
ال ظا  ) Eurodacإلى قا د  ليا اا, 

, ( األو ولي لمااها  طلعاا األصالي 
يمك  ا     ع ؾ م  .   يح يت  ف ص ا

خ ل هلك الل   ما إها ك ا قد قميا 
لتبةي  لصماتك في لةد آخ  م  اللةدا  

 .المشا كة في  ظا  يو وداك

إ ا كان بلد آخر حينظر في طلب 
 لجوئك

إها تلي     لةداا آخ  م  لةدا  االت اد 
األو ولي يت مل مبؤولية طةب 
لجوئك, فت و  مصة ة ال ج    اد  

إها ل  . لاتخاه ق ا    ةك إلى هلك اللةد
تتعاو  في إج ا اا مؽاد تك البويد, 

 . في ق ل ا     تخه إج ا اا قب ية

 الطعن بالقرار

إها ك ا تيعيا ض    يي يو  ليةيد آخي  
لال ظ  في  بلاب لجوئك, ي ق لك    
. تطع  لال  ا  لدق مي يكيمية الي يجي  
يجب    يصيل اليطيعي  ليالي ي ا  إليى 

ييومياا  21مصة ة ال ج   في ؼاو  
. ا تلا اا م  تيا ييخ ابيتي ميك الي ي ا 
ال ظ ا ه   د الطعي  ليالي ي ا  ال ييتي  
ال ظ  لأبلاب لجوئك, ليل ليميوايو  
. اللةد اله  بي ظ  فيي طيةيب ليجيوئيك
 تى وا  طع ا لال  ا  ييجيب  يةيييك 

 .   تؽاد  البويد

 اتفاقية دبلن تشمل ذ ا البلدان
 اتفاقية دبلن. …

 –لييةييجيييييكييا :  دول االتيي يياد األو ولييي
 –الييدا ييميي ك   –قييليي     –لييةييؽييا يييا 
 –اليو يا    –ف  با   –ف ة دا   –إبتة دا 
 –ليتوا ييا  –التليا  –ايطاليا  –اي ل دا 

 –هيولي يدا   –مياليطيا   –لوكبيميليو غ 
 – ومييا يييييا   –الييليي تييؽييال   –لييولييو يييييا 
 –إبيليا يييا   –بيةيوفييي يييا   –بةوفاكيييا 
 لما يييا   –التشيك   –البويد   –ل يطا يا 

ال  ويج و يبة يدا .  ال مبا  –ه ؽا يا   –
مشمولتا  في اتلاقية دليةي  مي  خي ل 

 .اتلاقية خاصة

 يوروداك

كافة دول االت ياد األو وليي ا ايميا 
إلييى قييا ييد  الييليييييا يياا االلييكييتيي و ييييية, 

الييي يييظيييا  األو وليييي )   –ييييو وداك 
الي ي وييج (.  لمااها  لصماا األصال 

و يبة دا مشمولتا  فيي ييو وداك مي  
 .خ ل اتلاقية خاصة

 بنود اإلتفاقية بالتفصيل

ا  )  الدولة العاو بيوؾ تي يظي   -1
فيي طيةيب اليةيجيو  (  يجب ا  تي يظي  

الم د  م    د   ايا دولة اج لية  ي يد 
ودولية .   دودهيا  و  يةيى   ااييي يا 

 او وا د  بتيكيو  اليميبيؤولية  ي  
ال ظ  في طةب لجو    د   ايا دولية 

   م  الدول ؼي  المي يايمية )   ج لية 
وهيه  اإلتيلياقيييية (  إليى إتيلياقييييه دليةيي  

لؽ ض ت ديد م  هي الدولة المبؤولة 
   هلك و هها الت يدييد بيييكيو  وفيق 
 .معايي  م صو   ةي ا في االتلاقية 

يجوز أل  دولة  ايو إها   ادا  -2
هي , ال ظ  في طةب لجو  مي يد  مي  
  د   ايا دولة اج لييية  يتيى وا  لي  
تك  هي اليدولية اليميبيؤولية  ي  هليك 
ل بب معايي  هه  االتلاقييية وبيتيكيو  
هي الدولية اليميبيؤولية  ي  هليك ليدل 

يي يصيد تبيتيطييي  ايية )  الدولة البال ة 
دوليية  اييو د ابيية طييةييب لييجييو  
لشخ  ييميةيك لصيمية ليجيو  وطيةيب 
لييجييو  بييالييق مييليي  فييي دوليية  اييو 

وبتت مل كياميل ا يليا  تيةيك (  اخ ق 
المبؤولية , وت و  متى ميا تي ق هليك 
م ابلا لال غ الدولة المبؤوله البيالي يه 
ل ها األم  , وبت و  لتي يدييد مي  هيي 
اليدوليية الييميبييؤولية بياليي ياا  ي  طيةييب 
الةجو  ليةيشيخي  وفيق ميعيايييي  هيه  

 االتلاقية الل ؼ ا

تيي ييتييلييظ    دوليية  اييو ليي يي يي ييا  -3
ليإ جيا  (  وفق قيوا ييي ي يا اليوطي ييية )  

يي يصيد إها )  طالب الةجو  إلى دوليتيه 
الدولة العاو وجيدا   يه ال يبيتي يق 

وهليك لي يبيب ميا (  م ي إقامة ليجيو  
و د في إتلاقيه ج ييؾ لي جيئييي  بي ية 

1951 . 

طالب الةيجيو  اليه  تي يد  ليطيةيب  -4
لجو   خ  في دولة  او  خ ق ولعد 
 ؼلة تةك الدولة إ جا يه إليى اليدولية 
العاو المبؤولة    ال ظ  في لجوئيه 

اليدولية (  تي يدييد )  و ل ا   مةية تعيي  
المبؤولة التي يجب    ييعيود الييي يا , 
يؽاد    ااي جميي  اليدول اال ايا  

اش     دها تتيوقيؾ  3مد  ال ت ل    
( ت دييد )  إج ا اا تةك الدولة لتعيي  

الدولة المبؤولة    لجيوئيه إل جيا يه 
وكهلك إها  صل  ةى إقيامية مي  ,  ل ا

دوله  او اخ ق يتوقؾ إج ا  تعيي  
الدوله المبؤولة    الي يظي  (  ت ديد )  

 .في طةب الةجو  

الدولة العاو اليتيي ييتي يد  طياليب  -5
تأخه لصيميتيه )  الةجو  في ا لطةله  وال 

هي الدولة المبؤولة    ال ظ  (  طلعا 
ميا فيي :)  في طةب لجوئه إال إها لليا 

 (.. 16الى  6الل  اا م  

إها طالب الةجو  قاصي  ا  تي يا  -6
بيي يية وليي  يييكيي  مييتييزوج وؼييييي   18

مصيي ييوب لييأ ييد ميي   فيي اد  بيي تييه 
اللالؽي  وا د  في اد  بي تيه اليلياليؽييي  
متواجد لشكل قا و ي فيي دولية  ايو 
 خيي ق فييإها كييا  هلييك فييي مصييةيي يية 
ال اص  تصلي تةك اليدولية اليتيي فييي يا 
ا د اف اد اب ته هيي اليميبيؤولية  ي  

 ال ظ  في طةب لجوئه

إها كييا    ييد  فيي اد  بيي   طييالييب  -7
الةجو  في دولة  او  خي ق وييميةيك 
إقامة الجيي   و ييميةيك طيةيب ليجيو  
مازال ال ظي  فيييه جيا ييا تيكيو  هيه  
الدولة هي المبؤولية  ي  الي يظي  فيي 
طةب لجوئه ش يطة مواف ة األشخيا  

 .المع يي   ةى هلك 

إها كا  طالب الةجو   اص   ةيى  -8
إقامة في إ دق الدول األ اا  تيكيو  
هي المبؤولة  ي  الي يظي  فيي طيةيب 

 .لجوئه 

إها كا  طالب الةجو  يمةك تأشيي    -9
دخييول دوليية  اييو مييا , هييي الييتييي 
بتكو  المبؤولة    ال ظ  في طيةيب 

 .لجوئه 

إها كا  طالب الةجو  يمةك  كيلي   -10
في دول (  و تأشي   دخول ) م  إقامة 

  اا  متعدد  , الدولة اليتيي مي ي يتيه 
األطيول (  او تاشي   الدخول )  اإلقامة 

هييي بييتييكييو  الييمييبييؤوليية  يي  طييةييب 
 .لجوئه 

إها كا  طالب الةجو  يمةك  كيلي   -11
فيي (   و تياشييي   دخيول )  م  إقيامية 

 كلي  مي  دولية مي  اليدول األ ايا  
 و تياشييي   )  الدولة التي م  ة إقاميتية 

التي تب ط اخ ا لعد االقامياا (  دخوله 

األخ ق تكو  (  او تاشي اا الدخول )  
 .هي المبؤولة 

إها كا  طالب الةجو  يمةك إقامية  -12
م ت ية, م ه  قل م  بي يتييي   و ييميةيك 
 6تأشي   دخول م ت ية مي يه  قيل مي  

 ش   ومك ته وقا  يلياههيا مي  دخيول 
  ااي دولة  او ما وإها لي  ييؽياد  
  ااييي الييدول األ اييا  فبييتييكييو  
الدولة المبؤولة    لجوئه هي الدولية 
الييتييي ميي يي ييتييه تييةييك اإلقيياميية  و تييةييك 

 .التأشي   

إها كا  طالب الةجو  يمةك إقامية  -13
م ت ية م ه  كل  م  بي يتييي   و ييميةيك 
 6تاشي   دخول م ت ية م ه  كيلي  مي  

 ش   ومك ته وقا  يلياههيا مي  دخيول 
  ااي دولة  او ما و يييح   يه لي  
ييييؽييياد    اايييي اليييدول األ ايييا  
فبتكو     دولة  او ي د  في ا طةله 
هي المبؤولة  ي  الي يظي  فيي طيةيب 

 .لجوئه 

وهها يشمل  ياا طالب اليةيجيو  اليه  
يختلي داخل م ط ة دول إتلاقييية دليةي  
لمد   كل  م  ب تي  لعد إ ت يا  تيا ييخ 
اإلقامة المم يو ية ليه ليؽي ض د ابيه 
طةب لجوئه تكو  مدت ا  ةى األؼيةيب 
ب ة وا د  ف و يبتطي  ت ديي  اليةيجيو  

 ..في دولة  او  خ ق

إها للا    طاليب اليةيجيو  دخيل  -14
دوليية  اييو  خيي ق لصييو   ؼييييي  
قا و ية دو     ي د  طةب الةجو  فيي يا 
قلل دخوله في الدولة العاو التي قيد  
في ا طةب ليجيوئيه تيكيو  تيةيك اليدولية 
العاو التي دخة ا  وال هي الميبيؤولية 
   الي يظي  فيي ليجيوئيه وتبي يط تيةيك 

ش   م   12المبؤولية إها م ا فت   
تيا ييخ هليك الييدخيول ؼيييي  اليي يا يو ييي 

 .لة دود 

إها كا  طالب الةجو  ت د  لطةيب  -15
ليجيوئيه فييي اليمي ييطي ية الييدولييية داخييل 

تكو  تةك الدولة ( الت ا زيا ) المطا  
العاو هي المبؤولة    طةب لجوئيه 
إال إها كا ا دولية  ايو  خي ق هيي 
التي م  ته تأشي   الدخول التي مك يتيه 
ميي  دخييول هلييك الييتيي ا ييزيييا  يي ييدهييا 
بتكو  الدولة الما  ية ليةيتياشييي   هيي 

 .المبؤولة    لجوئه 

إها ت د   ف اد مي   يليع األبي    -16
لطةيب ليجيو  إليى  يليع اليدولية ميعيا 
وه اك لعض م    وفيق ميعيايييي  هيه  
اإلتلاقية تكو  دولة  او  خي ق هيي 
المبؤولة    طةب لجوئيه في  ييميكي  
فصل تةك االب    ي  ليعيض وتيكيو  
الدولة المبؤولة    ال ظ  في لجوئ ي  
هي الدولة المبؤولية  ي  الي يظي  فيي 
ليجييو  الييعييدد االكييليي  ميي  افيي اد تييةييك 
االب   فيا  كيا   يددهي  ميتيبياو  , 

تكو  الدولة المبؤولة    الي يظي  فيي 
لجيوئي ي  هيي اليدولية اليميبيؤولية  ي  

   إميا )  ال ظ  في لجو   كل ه  ب يا 
 ( .األب  و األ  

الل    اإل با يية ؼييي  اإلليزامييية  -17
   دوليية  اييو  ييتييى وإ  ليي  تييكيي  
مبؤولة لموجب معايي  هه  اإلتيلياقيييه 
   ال ظي  فيي طيةيب ليجيو  شيخي  

   م     ا وليع في ايا )  يجوز ل ا 
   تيجيمي  لييي   في اد األبي   (   ةي ا 

الموجودي   ةى   ااي ا ولي  ليعيض 
 قا ل   ألبيلياب إ بيا ييية  و ألبيلياب 
ل افية  و لبلب ال مل  و مبا د  طلل 
 ديح الوالد   و لكل  ب  الشخ   و 
لم ض خطي   و إ اقية شيدييد  شي ط 
توف  صةة ال  الة   د الدولة األصةييية 
و ؼلة األشخا  المع يييي  , وكيهليك 
الجم  لي  ال اصي  و   يد  قيا ليه إها 

 .كا  هها في مصة ه ال اص  

 وال   دولة  او ييجيب    تيتيعياميل 
 (take back 18)  ميييي  طييييةييييب

اإل جييا  الييه  تيي ييدمييه دوليية  اييو 
 خ ق في  يالية وجيود طياليب ليجيو  

فيي   اايي دولية (  م فوض  ي يدهيا) 
لا يا في  يال .   او  خ ق لدو  إه 

وجود طالب لجو  ب ب طةله وقيدميه 
لالليا فيي  يال .  في دولة  او  خ ق

وجود طالب لجو  مازال طةيليه تي يا 
ال ظ  وهو فيي   اايي دولية  ايو 

      الييدوليية . )   خيي ق لييدو  إه  
المبؤولة    ال ظ  في طةب اليةيجيو  
ل ا ال ق لابت جا  طالب الةجو  إليى 
  ااي ا  ييي  تيليةيؽي يا ليهليك اليدولية 
الييعيياييو الييجييديييد  الييتييي ههييب إلييييي ييا 

 ( .الشخ  

يبيي ييط  ييق اإلبييتيي جييا  إلييى  -19
 18  ااي ا هها ال ق اليميهكيو  فيي 

لةدولة العاو المبؤولة في الل    اوال 
و لا ييا    في ي   اليطيةيب اليمي فيوض 
وفي يي   الييطييةيب الييميبيي يوب ميي  قييلييل 
الشخ  , إها تةك الدولة ا تمدا فعةيا 
و ييلييها تييدالييييي  ايي و ييية   يي ييلييا 
يي  طييالييب  ييك  ييمو اليي فييض  و البيي ييب لييتب
الةجو  م  ال جو  الى ليةيد  األصيةيي 

المت ج  كابتصدا  جواز بل  له  و )  
شيي ا  تييهكيي   طييائيي    و الييتيي يياييييي  
لم الةية إ جيا  او ابيتيصيدا  ميهكي   

كما يبي يط  يق االبيتي جيا  ( .  العاد 
هها كةه     وال ولا يا ولاللا فيي  يال 
مؽاد   الشخ    ااي جميي  اليدول 

اش   مالي   3األ اا   ةى األقل مد  
يك   اص   ةى إقياميه صيالي ية مي  

 .إ دق الدول اال اا  

 take) طيييييةيييييب اإل جيييييا   -20
back ) تصيد   الييدولية اليعياييو فييي

 ال  د   ؼلت يا تيلي يي طيةيب ليجيو  
الشخ  ويكو   ةى اليدولية اليعيايو 
المبؤولة    إبت جيا يه     تيجيييب 
 ةى هليك خي ل ميد  شي ي  وا يد  و 
خ ل مد  ابليو ييي  إها كيا  اليطيةيب 
م د  وفق م ظومة لصماا الي جيئييي  

تييليي ييى لصييميية )  األو لييييية  و وداك 
 10اليي جييي  فييي هييه  الييميي ييظييوميية 

ب واا قليل    تبيميبيي  و تبيميبيي إ  
امتةيك هليك الشيخي  جي يبييية إ يدق 

فا  ل  تيجيب خي ل (  الدول اال اا  
مييد  شيي يي   و خيي ل مييد   بييلييو ييييي  
المهكو   آ لا , تبعتل  الدولة المبيؤولية 
مواف ة  ةى ابت جا ه إلي ا ,  ميا إها 
  ة ا    مواف ت ا  يةيى إبيتي جيا يه 
خ ل اليميد  اليمي ي    ييتيوجيب  يةيى 
الدولة اليعيايو اليتيي ييتيواجيد طياليب 

 ش    6الةجو  في ا خ ل مد  إقصاها 
 جييا  طييالييب الييةييجييو  الييى الييدولييه 
المبؤولة    طةب لجوئه وتيميدد هيه  
المد  الى ب ية وا يد  اها كيا  طياليب 
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 الحكاية بما فيها 
 

  فا  و ولافي لداية ال    العش ي    ولا طا  ة بميا لال  وب العالمية  اح ا يييتي يا اليعيدييد مي  األ واح 

ليعيد    وايعيا ...  اللش ية    ماي اهزخمبي  مةيو  قتيل تدم ا في ا الل ية الت تية لشكل كلي  ليالي يا   اليعيجيوز

ال  ب  وزا ها  صلي م  الا و      تلد  مشا ي  اإل ما  إل اد  ما  فبدته الي ي ب ليكي  هيه  اآلميال كيا يا 

تواجه  ائ ا كلي ا  ظ ا ل ةة اليد العامةة التي توف ها فئة الشلاب أل  هه  اللئة كا ا تشكل العمود الل    ليةيجيييو  

المت ا لة وم  الطليعي    تكو  اكل  اللئا  تا  ا وهها ما  دق إلى تدهو  ه   األ ما   يح قةا  بلة الشيلياب 

وا تلعا  بلة الشيخوخة ل ها كا  م  الا و   جةب يد  امةة  شيطة م  خا ج  و ولا وكا  ال ل اليجياهيز هيو 

وقد م ا هه  العمةية  ةى  د  م ا ل  بب ال ياجية وليكي  فيي . جةل ا م  المبتعم اا التي كا ا ت ا بيط ت ا

الع دي  األخي ي  ولعد     صل ا  و ولا تايق لد   ا    الهي  ل و هها الص ح لدمائ   قيليل  ي قي ي  ظي ي ا 

هج   جديد  تبمى لال ج   الؽي  ش  ية ل يح  صلي بكا  المبتعم اا البال ة ي اوليو  اليوصيول إليى  و وليا 

ل د تبللا العديد م  اإلك اهاا في هلك م  ام  يا ميخيةيلياا ... لأ  ط ي ة  تى وإ  كةلت    يات    و موال طائةة 

 .اإلبتعما  والت  ب م  المبؤولياا التا يخية 

لبلب ال  وب والمجا اا لاإلاافة الدكتاتو ياا الجاتمة وألمد طويل  ةى هاته الشعوب و ظ ا لبيو  االوايا  

المعيشية كا  م  الا و   اإل ت ال إلى ا ض األ    المو ود  إمالت بي  األواا  المعيشة  ول لا    الي ي يية 

 ...التي يلت دو  ا في لةداه  

لعد إ ت ال هه   األفواج لإلقامة داخل المجتم  الجديد واله  يج ةو  قوا ي ه ويعامةو  فيه  ةى   ي ي  آالا وليييبيوا 

 تى م  ت صل م     ةى الج بية ف و يعتل  مواط  م  الد جة التا ية م  العة    ه ييتيبياوق مي  اليميواطي  ,  لش 

األصةي في الواجلاا كل هه  المشاكل لاإلاافة إلى اخ ق جعيةيا مي  الاي و   ليميكيا     تي يشيئ جيميعييياا 

وم اماا لةدفا       وق   التي ت ت ك في ال بيط ا ال اا  ال  بماليي  يةيى داواليييب اإلقيتيصياد أل  هيها 

مايجعل فوا ق طيلي ييية كيلييي   ,  ال اا  الي مه اللئاا الد يا  كع هلك ف و في صالي األؼ يا  ال الل  ا  م  العمال

 .لي  ال مة وال ا د  ف  اك م  يزيد في الل ا  اللا   و خ و  ي  ش  الل  

لبب العديد م  المشاكل التي يعا ي م  ا الم اج و  كا  اللدم  وجود كيا اا تجيميعي ي  ليكيي يايمي يوا  ي يوقي ي  

المبةولة م  ط ؾ هه  الم ظومة التي الت    الطل اا الد يا ل ها   شئا جمعياا وم ظماا لةيدفيا   ي   ي يوقي ي  

كا  ل ه  الجمعياا العديد م  اإلاا اا واإليجالياا ف د و دا قو  الم اج ي  و ا ت   ليةي يايال ,  ومكتبلات   

هه  المكتبلاا تتلاوا م  دولة إلى  خ ق  بب وا  كل دولة ليكي   يةيى األقيل هي ياك تي يد  كيلييي  .  الجما ي 

لك  مايلي  اإلبتؽ اب   ه في إ دق الدول التي ت تمي إلى هه  الم ظومة    اليو ا  توجد  د  جميعييياا    .  ولم ا ل

تتلجي كةما اتي ا ل ا الل صة لأ  ا تداف       وق الم اج ي  و يةيى , ةى البا ة   شئا قلل العديد م  الب واا 

   كل   مال ا تصب في مصة ت   لك  الواق  يللا  كع هليك فياليمي ياجي و  فيي هيه  اليلي د التي قيى   يوالي ي  

لةمبتوياا الم لولة ف   في  ال الي بدو   ةيه لبب ت اط  المصالي وكل ح اإل ت ازييي  اليهيي  يبيتيعيميةيو  إبي  

األجيا يب اليه  لي  “  بيتيييكيي” األجا ب  و “  فو  “ الم اج و  ألؼ اا   الشخصية  إ دق  ه  هه  الجمعياا مل  

يؽي  م  الوا  شيئا لل زادو  تأزما وهلك ما يظ   جةيييا إ   يظي  يا إليى الي يالية اليميز يية اليتيي ييتيخيليط فييي يا 

والبلب في هها   هه  الجمعياا  التتوخى مصة ة االجا ب ل د  ماتتوخى مصة ت يا و مصيةي ية مي  . الم اج ي  

ولك  ماتلعةه لالم الل هو إمتصا  د  األجا ب  ل  ت ظيي  الي يلي ا واليمي ي اجيا ياا التيميا . يتلعو  ل   بيابيا 

لألجا ب لأ  صةة إال م   يح الع اوي  ال  ا ة التي يتل و  في واع ا لةلا اإل تلا  لكي تكل  ا اياهي  و يبي يط 

 . دد  كل  م  الل ائع هه    ال ا وألمد طويل ول  تؽي  م   ال الم اج ي   لأ  شي 

كل ا ال ل ا لك   ال الم اج  ل  يتؽي  م  بو  إلى  بو  ماي ز في ال لع    ا تتشدق لا  ا تي ياايل مي  اجيل 

 ةي      يع فوا جيييدا ,    وق األجا ب  ةى مدق العش ي  ب ة األخي   ل  يبئةوا   لب    ي  مكتبلاا هها ال اال 

   الم اج ي  إبتو لوا الد ع وابتلاقوا م  بلات    تى ال يكو وا   اة لإلبتؽ ل وهلك    ط يق التو د فيي 

تجمعاا تبودها الشلافية وال ؼلة في التا ية م   جل تؽيي  واق  الم اج ي  أل    يعيشو  ظ وؾ بيييئية كيا يا 

اليبتطي  العييي  , ل زمة دو  كلي  في ا ف د تلشا في   اللطالة ول بب  الية لد جة    الم اج  في  ي   م   م   

في لةد الم ج  والي د   ةى العود  إلى لةد  فأصل  ا   ق  ةى بليل الملال الكلي  م    لاب العمل يميتي يعيو   ي  

دف  مبت  اا العمال م  صعولة العمل لط ي ة قا و ية هها ماصا  ةيه  الوا   لكي  مي  بيييأخيد ليييد اليمي ياجي  

ليجةب له   ه ؟هل هي هه  جمعياا التي تتبالق  ةى م  ي ي   كل   ددم  ال ل ا لتبتليد مما بتد    ةييي يا مي  

 . مليعاا الخمو  ؟إه   ةى الم اج ي     ي اطعواهكها جمعياا إبتؽ ل  ويأخدوا الملاد   لأ لب  

ش  ا  18الةجو  مبجو ا وتمدد الى 
اها كا  طالب الةيجيو  ميخيتيليييا فيا  
تجاوزا المد  ولي  ييتي  اإل جيا  و 
تصلي الدولة التي ل  تبتيطي   جيا  
طالب اليةيجيو  هيي اليميبيؤولية  ي  

 ال ظ  في طةب لجوئه

خييةيي ييا الييلييواييى االو ولييييية ميي  
اليو ا  بج ا كلي ا لةم اج ي  ؼييي  
الش  يي  ليمي  فييي ي   وليئيك اليهيي  
ؼاد وا لةدا    ج ا   زمة بيييابييية 

 و  يييييتيييييى ,   و إقيييييتيييييصييييياديييييية
ولم  فييي ي   وليئيك اليهيي  , إجتما ية

كيميا ,  اشتعةا لةدا    ل ي ا  اإلقتتال
هو ال يال ليالي يبيلية ألفيؽيا بيتيا   و 

 ...لاكبتا   و الع اق  و
 يةول وصليا ميليواييية / في بلتمل 

األميي  الييمييتيي ييد  البييامييييية لشييؤو  
اليي جييئييييي  الييوايي  الييه  يييواجيي ييه 
الم اج و  وميةيتيميبيو اليةيجيو  فيي 

في  ".   زمية إ بيا ييية" اليو يا  ليأ يه 
توجد  وجيه تي يبي  ميةيميوبية  ؼي  
و ود ال كومة اليو يا ييية اليميتيكي    
لييتييعييديييل  ييظييا  لييجييو هييا الييميي ييطيي , 
وابتعاد  ال ق في الطع , وايميا  
اليمييعيياميةيية اإل بيا ييييية لييةييمي يياجيي ييي , 
ومبا لة الش طة  ةى  االا إبيا   

 .المعامةة

وصد  قي ا   ئيابيي ياي  ليعيض 
التعدي ا المع ولة, وم  ا اليتيصيد  

 46لةتأخ  في ال ظ  في  كيلي  مي  
 لؾ  الة ما زالا ميعيطيةية, جيزئييياا 

ف ط  11. لبلب  زمة ميزا ية اليو ا 
فيي  0.04) لؾ طةب لجو   30م  
 الا المواف ة  يةيى اليتيمياع (  المائة

الةجو  مي  اليمي   األوليى فيي  يا  
وه اك إص  ياا إايافييية .  2009

 .ولعد  2011ت  إ جا ها إلى  ا  

وابتم ا الملواية األو ولييية فيي 
تطليق إج ا اا   اب  ةى المخاللة 
اد اليو ا  جي ا  خي قي يا لي يوا يد 
لجو  االتي ياد األو وليي, و  بيةيا 
لة كومة  بالة ليا ييية فييي يا إشيعيا  

.  يزيي ا / يو ييو 24 بمي, لتا يخ 
 داا  ةى طةب مي  اليييو يا , قياميا 

قييا ب  175فيي و ييتييكييع لييتييوزييي  
  ابة  ةيى الي يدود لييي  اليييو يا  

 .تش ي  اللا ي/وت كيا في  وفمل 

وابتم  الم اج و  ومةتمبو الةجيو  
في التع ض ل  تجياز فيي  وايا  

وه ياك مبيا يداا .   قل م  الطليعية
قةيةة تبهك   و ال مبيا يداا لياليمي   
لصالي األطيليال اليمي ياجي يي  ؼييي  
المص ولي  ليلياليؽييي  وليةيجيميا ياا 
المبتاعلة األخ ق, والعدييد مي ي ي  
يعيشو  في  الة م  الل   المدق  في 
الشوا  ,   اة لخط  االبيتيؽي ل 

إلي  زييا   ليمي ي  .  واإلتجا  لالليشي 
األميي  الييمييتيي ييد  الييخييا  الييمييعيي ييي 

تشي يي  األول, / لالتعهيب في  كتيولي 
وصييؾ األواييا  فييي الييعييديييد ميي  
م اكز ا يتيجياز اليمي ياجي يي  ليأ ي يا 

 .الإ با ية وم ي ة

 بين الفاعل و المفعول به
أصرر ذر ا الرفراعرل عرلرى أنره ... بعد إنتهاء اإل راب عن الطرعران برفرعرل فراعرل

فرقرد دخرل , ( الم ربريرن) أما المفعول به... ذ ا حقيقة فقد إنتصر لنفحه... إنتصر
و في كل مر  يحاولون النهو  ...ينتظرون الفرج,في مرحلة الموت الحريرا

فري ذر ا ...  من حباتهن العميق يحقنهن الفاعرل برجرروعرات مرخردر  مرن جرديرد
أبى بع  من المفعول بهن إال أن ينرهر روا مرن ذر ا الحربرات وقرامروا , الحياق

باإللتحان فيما بينهن و أخ  زمان المبادر  الحر  بعيدا عن كرل فراعرل لره نروايرا 
بالجبهة المفتوحة لرلردفرا  " فلححوا ما يطلق عليه ... مبيتة من وراء ذ ا الفعل

أذدافها إشتملها اإلحن إ افرة إلرى الرمربرادر  الرحرر  و "  033عن الم ربين 
لروجروب إحردات رد فرعرل , أبريل من الحنة الجارية 03و  لك في... اإلحتقاللية

و من تحابقوا لرححرترفراالت والرتري اليرخرفرى عرلرى ,   د من يحت لون الموقف 
الررجررمرريررم أذرردافررهررا والررترري تررتررلررخررص فرري جررمررم اهمرروال وكحررب الرروحرراطررات 

و لك في مقابل تنفيرد مرا ترمرلريره عرلريرهرن , و إحكات أصحاب الحق , الحلطوية 
بعد التماطل الكبير في تنفيد بنود اإلتفاقية التري أبررمرت فري ...  ألحنة الحكومة

الرجربرهرة " نهاية اإل راب و حتى ال يطال ذ ا اإلتفاقيرة غربرار الرنرحريران أترت 
فكانرت أول مرن ..  بشتى طرق الن ال " 033المفتوحة للدفا  عن الم ربين 

و م خطوات ملموحة على أر  الواقم لكي تنا ل للدفا  عن الحقوق هنها 
مرن  4قررت ذ ا الحركة تنظيرن مرظراذرر  فري,  تؤمن بلن الحق يلخد واليعطى

ذ ا الرمرظراذرر  كرانرت برمرثرابرة  رربرة ... ماا الما ي في كل من اتينا وخانيا
إتخدت كل اإلحرترعردادت ...  قاحية موجهة للطابور الخامس ومن يعمل لححابه 

لها ثن إبتدأت عملية إلصاق الحعالنات في كل مكان و نشررذرا عرلرى الشربركرة 
العنكبوتية لكي تصل المعلومة إلى الكل كل ذ ا النفرقرات ترحرمرلرهرا ذرؤالء مرن 
مالهن الخاص بالرغن من خصاصهن وله ا وبالرغن من اإلمكانريرات الربرحريرطرة 
هصحاب المبادر  كان اإلححاس بالواجب الن الى والت حية كان عالي وذر ا 

لرقرد كرانرت . ما جعلهن يت لبون على جميم الصعاب ويفشلرون جرمريرم الرمركرائرد 
أذداف ذ ا المظاذر  تحت شعار بليدينا ال ب يرنا ننا ل إلرغان الحلطرة عرلرى 

لكرن الرخرصرون أو براهحرر  مرن ...  إنهاء التماطل و حياحة التلخير و التبرير
كيف ال وذن من قررروا برعرد , يحجد لطاعة الحلطة كانت لهن وجهة نظرأخر  

 6علمهن بالمظاذر  تنظين مظاذر  أخر  مماثلة لكن في اليون الموالي أا في 
من ماا ناذيك عن تحري  المهاجرين  د الحركة و نز  الملصقات وغيرذا 
من اهفعال الدنيئة التي ال تمت للن ال الحر بصلة بل ماذي إال حياحة لخردمرة 
الحلطة من خالل إظهارالشتات و اإلنقحان ال ا يشهدا المهاجرين بعد الرتركرترل 
القوا لهن ال ا جعل أربعة وزراء يجلحون على طاولة واحد  مم المهاجريرن 

 ...في حابقة من نوعها 
الرجربرهرة الرمرفرتروحرة لرلردفرا  عرن الرمر رربريرن " لكن و لححن الرحرظ نرظرمرت 

المظاذر  التى مرت على أححن ما يران بالرغن ح ور قرطريرم خرنرازيرر " 033
العنصريين للتشويش على حير اهحدات وكانهن يؤدون دورذن فري الرترمرثريرلرة 

كيف حتنجر  محررحريرة ترقرون فريرهرا ...  التي يشارك فيها أعداء النجاح بالطبم
الحكومة بدور اإلخراج هنها بصري  العبرار  الترترقرن أا شريء وبرهر ا أكردت 
الحركة للحلطة أن للمهاجر عامة و للم ربين خاصة حقوق حيحتمر الن رال 
لتحقيقها و أن لهن صوت ال يملك أا شخص الحق في إحكاته أو الكالن نريرابرة 

و ثانيا يؤكد رافعي مشعل ذ ا المبادر  الحرر  لرمرن يرريردون أن يربرقرى ... عنه
الم ربون حجناء فكريا لهن لينفدوا بهن مطامعهن الخاصة أن زمن الرطر را  و 

 ...العبيد قد ولى 
ذك ا إ ن تمكن ذ ا اإلئتالف الحر المحتقل من إيقاظ مجموعة من المهراجرريرن 
من حباتهن العميق و منم الفاعل من حقن جروعات مخ ر  أخر  للمفعول بره 

 .والعهد ال ا قطعناا على أنفحنا محتمر
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ل د م ا ل لة  ش   و صؾ  ةيى   

اإلتلاقية التي  ل ما لي  الما لي  

,    الطعا  بال اوالوز ا  األ لعية

و ه    اط هه  اإلتلاقية هي المتعة ة 

لي يد البيا ية لي  ,  لال ق في العيميل

يعطى هها ال ق وكما ب دكي  فيييميا 

بييأتيي قيد ييكيو  مي  اليميبيتي يييل 

 صول ا  ةى هيها الي يق األبيابيي 

والم      الهي  يتشدقو  دائما    ي  

في تواصل مبتم  م  ال كومة مي  

 جل إخي اج هيها الي يق إليى  يييز 

الوجود إ يميا ييخيتي  يو  األكياهييب 

كيميا ييعيةي  ,  الوا د  تيةيو األخي ق 

“ ليإلياتيييا” الجمي   تى و    الزل ا 

ص  ح   ده  لأ  ا ب  صل  يةيى 

لطاقة تشتمل  ةى  ق البل  و يق 

يو  اإلل ي  اليميواليي وليكيي , العمل 

يل ؼيوا إييلياتيييا قياليوا ليأ  إصيدا  

اللطاقة بيتأخ  ألييا  قيةيييةية  يييح 

( ح  –  ) وصل األمي  لياليميبيميى 

لأ ه تع د ل ط    به إ  ل  يت صل 

الما لي   يةيى اليليطياقية فيي ميد  

فييي اليي يي يياييية ليي  .   شيي ييي  يييومييا 

يييتيي ييصييل  ييةييييي ييا   ييد لييكيي    ع 

المشا  إليه   لا الزال في مكا ه ليل 

لالعكع ف د زاد م  وقا ا لي يييح 

في األو ة األخي    صلي يي يليي   يه 

ت  اإلتلاق  يةيى    ليطياقية وليكي  

 يي يي   ييمييةييك الييدليييييل لييالصييوا 

 .والصو   

في إبتم ا ية لألكاهيب قيل لي يا    

الظ ي  ال ئابي اله  بيييخيول لي يا 

 ييق الييعييمييل قييد تييأخيي  أل  وزييي  

هييو الييه  و ا  ”  لييالييوتبييي”  األميي 

هلك  ةما    الؽ ض مي  هليك هيو 

 ماية صدي    المبيتيشيا  اليخيا  

و يمياييتي يا فيي  يد ” دال ا” لةيبيييد  

هات ا ظا ي       بي تلطو  لعي قية 

هه  الع قة م   جل ,  إبتل ائية مع ا

مصال    الخياصية اليتيي جيعيةيتي ي  

يدخةو  م   جة يا ليإلياي اب مي يه 

الييلييداييية وليييييع ميي   جييل مصييالييي 

, الما لي     الطعا  كما ييد يو 

“ دال ا” وليييي ييييها لييييعييييد إقصييييا  

ومبتشا ها م  ال كومة األشخا  

الدائ ي  في فةك م تدق الم ياجي يي  

 .لك يتي  ز وا جدا  ل ها اإلقصا  

ج يد  ال  ي ة بتب د لك  في مايةي 

كل الي ي يائيق فيي هيها الشيأ  كيميا 

 ودتك  دائما في بي ها  ةى   ج ا 

 .الوااي اله  بط ته م د اللداية

وزا   الييعييمييل ولييعييد تييأخيي  كييلييييي  

  دا مبود  الظ ي ال ئابي ولكي  

قلل إ باليه إليى جيمييي  اليوزا اا 

المتخصصة في ملل هه  الي ي ا اا 

ل  إي افه مي  طي ؾ وزا   اليعيميل 

لبييب مييجييمييو يية ميي  الييمييشيياكييل 

إبت الة م ي  خصة اليعيميل :  هم ا 

لم  اليتوف   ةى اإلقيامية وهيها ميا 

وكييمييا هييو ,  ييي يي   ييةيييييه اليي ييا ييو 

مع وؾ لةجمي  ف    ال توف   ةيى 

إقامة وإ ما  ق ا  تجميد   التي  يييل 

 .لمد  معي ة 

الشييي  الييمييؤكييد هييو    مبييتييشييا  

ص ح أل يد الصي يافييييي  “  داال ا” 

اليو ايي       في طو  اللي يح  ي  

 ل لةمشكةة واآل     دما  صلي يا 

ومبتشا ها خيا ج “  دال ا” الوزي   

ال كومة فإ  الظ ي  ال ئابي اليه  

يعطي  ق العمل ليةيمياي لييي   ي  

الطعا  بيل ى ليزمي  طيوييل داخيل 

اليي فييوؾ ميي  الييمييةييليياا الييميي ييبييييية 

 .األخ ق في الوزا   

الشي  األبيابيي    هي ياك مي  لي  

    ولييئييك الييهييي  , يبييتيي يييييي لييعييد 

ليميا فيي “  اإل يتيصيا ” يت دلو     

هلك لةة قةيةة مي  اليمياي لييي   ي  

الطعا  الهي   صل وا  ليواقيا تيكي   

ميياييي ييولييه البيياهيي ييي   ييةييى شييؤو  

 . وم  يمشي في فةك   “ اللو  ”

وكما تواي مج يياا األميو  فيإ  

الت ازل  ي  اإلقيامية كيا  جي ييمية 

ش يعيا  فيي  يق اليمياي لييي   ي  

الطعا  ال كومة  ل ما مع ا إتلاقييية 

 طياليب ,   طالب لتطليق ل ودها اآل 

ليي ييصييوليي ييا  ييةييى شيي يياد  خيياصيية 

لإلقامة مي  الي يق لياليعيميل وليدو  

 .تأخي 

اليجب      بى وفي     يال مي  

األ وال التيؽييي اا اليتيي  صيلي ي يا 

الييليطيالية فيي اليييو يا  قييد ,  يعيييشي يا

اليميكي  % 20تجاوزا ولكلي   بلة

لب ولة ال صول  ةى  يميل كيييؾ 

ما كيا   يو يه ولي يتيبيائيل كي  مي يا 

إشتؽل لعد اإلا اب وما هي الميد  

هدف ا اليو يييد ييجيب , التي إشتؽة ا 

     اال م   جيةيه هيو  صيولي يا 

 ةى اإلقامة أل  لدو  ا ل   بتطييي  

 ل اليميشياكيل اليتيي تيواجي ي يا وإال 

بيكو  مصي  ا هو الموا اللطيي  

داخل هها البج  اليكيلييي  اليميبيميى 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ...                                                                                                                          اليو ا  

 المطالبة باإلقامة ورخصة العمل

فييي ظييل الييظيي وؾ الييعيياميية 

الييمييعيي وفيية لييةييجييمييييي  والييتييي 

 صل ا كل إب اطياتي يا تي ي  

,  ييةييى   ع الييميي يياجيي ييي 

ت اما ظاه   الع ص ية اد 

الم اجي يي  واليتيي تيد يمي يا 

تيا اا مع وفة بيعيييا مي ي يا 

لكبب تأييد الشعب اليييو يا يي 

اله  تلت د   ص  وهليك  ي  

طيي يييق تبييويييق فييكيي      

الم ياجي يي  هي  البيليب فيي 

الييمييشيياكييل الييتييي تيي يي  فييييي ييا 

ل  تتوقيؾ اليميعيا يا  .  اليو ا  

  د األزمة و   د ظة   د اب 

الكائ اا م  الع ص يييي  ليل 

زاد هلييك إلييى ظييةيي  قييواا 

األم  التي م  المل وض    

ت مي األف اد وت يافيظ  يةيى 

 .األم  وت  ق العدالة

فييي شيي يي  يييو يييييو  يي فييا 

هجماا الع ص يي  تصيا يدا 

كلييي ا وفيي تي ياؼي  مي  هيها 

التصعيييد كيلي ا تيجياوازاا 

الش طة في ميعياميةيتي يا  مي  

الييميي يياجيي ييي  وقييد وصييةييتيي ييا 

شييكيياييياا  ييديييد  ميي يي ييا قييد 

وصةا هه  التيجياوزاا إليى 

الايي ب الييمييليي ح واإلهييا يية 

والبييب والشييتيي  والييتيي ييديييد 

؟اليييتيييجييياوزاا الزاليييا ... ب

مبييييتييييميييي   ميييي  طيييي ؾ 

الييعيي ييصيي ييي  الييمييدجييجييييي  

لال ا و  والهي  يعتلي و    يه 

اليييوجييد  قيييييب وال  بيييييب 

مييييادا  األميييي  يييييتييييعييييةييييق 

لالم اج ي  والهي  الي ا  ل ي  

   وز  فييييي قييييامييييوع 

الييي يييكيييومييياا اليييييييو يييا ييييييية 

وفي   دح  ةي ياا ,المتعاقلة 

هه  التجياوزاا بي يبيعي ض 

- ) قصة ما وق  لةم اج يي  

وليييييييييييييعيييييييييييييض ( د-ب) و(  

 ... صدقائ  

يييعييييي  هييهييي  الشييالييييي  ميي  

مجمو ة م  الم اج يي  فيي 

مي يه شي ي  ... م يزل مشيتي ك

 لييي ييييل مييي  هيييه  البييي ييية 

تع اوا ل جماا متوالية م  

ط ؾ ف قة األم  التي تيتيلي  

فيي “ كيييليبيييةيي “ لم كز  م  

كل م   كا وا يعتدو   ةييي ي  

... لالا ب والبب واإلهيا ية

في   يد اليمي اا جيا   في اد 

هه  الل قة ليميا بيوا اقبيىيي 

صييو  الييتييعييهيييب  ييةييى هييه  

المجمو ة ل  تك  هه  اليمي   

األولى ولك  كا ا  ة ية مي  

مبةبل اإلا اد اله  ت  يجيه 

ليعيد . هه  الش دمة م  األم  

دخيوليي ي  وجييدوا   لييعية ميي  

الشييليياب فييإ ييتييدوا  ييةييييي يي  

لال كل والاي ب لياليعيصيي 

ماهيها . وفي كل  ماك  الجب  

اليي يي ييد؟وميياهييه  الييكيي اهييييية 

الييعييميييييا   لبيي ييا لشيي ؟ ليي ييد 

 يييكيييميييا ظييي وؾ الييي يييييييا  

 خدو إلي ييي  مي ي ي  .  ل وا ي  ا

لم كز األم  المهكيو    ي   

ليلتد  فصل  خ  م  التعديب 

وليعيد هيا ,  الجبد  وال ليبيي

 موه  لةشا    تى يت  ليوا 

م  اليميبيؤلييية كيل هيها ولي  

يبؤليوهي   يتيى  ي  وليائيق 

لك  ماها فعةوا لية يو ,  الللوتية

مال و  هل بيليوا األلي ية إه  

فييييي الييييميييي   األخييييييييي   . ؟

طاق  متكو  م    لعية , هج  

  اص  م   لع الل قة  ةيى 

 لع الليييا اليميهكيو    ي   

فيتيي ...  لييي 1:30في البا ة

اللاب لدو   ية  بئةة مبيلي ية 

شيي    فيي اد األميي  لايي ب 

( - ) وإهيييا ييية اليييميييد يييوا 

ولاللاض  ي يصي يية ليد جية 

  ييي ييي   صييياليييو  ليييجييي وح 

وكدماا ليةيييؽية وخصيوصيا 

 ييةييى مبييتييوق اليي  ع فييلييد  

ليييييالصييييي اي مييييي  شيييييد  

فيي ه الييجييليي ييا  ... ميياييي قيييييه 

لالل ا  خوفا م   ال ييكيشيؾ 

 . م ه 

إلى متى بيييبيتيمي  مبيةيبيل 

اليمييعيا ييا  ؟ وميي  بيييي ييصييؾ 

المظةوميي  ؟ومي  بيييعياقيب 

الييظييالييمييييي ؟     يي ييا بيييييابيية 

مييميي يي ييجيية ميي  طيي ؾ هييه  

اليي ييكييوميية الييليياشييييية إل كييا  

 الم اج ي  ؟

في اآلو ة األخييي   الشي طية 

تييجيياوزا  ييدودهييا كييلييييي ا 

ووصيييل لييي يييا اإلبيييتييي يييزا  

لال ا و  إلى اإل تدا  وإهيا ية   

كيل اليمي ياجي يي  بيوا  ... و

اليمي يييميييي  ليطي ييي ية قيا يوييية 

 والم يمي  لطي يي ية شي  ييية 

الشييي  ييييييي   يييةيييى األقيييل 

يبتطيعو   ةى األقل إيي ياؾ 

اإلها ة ل د  المبتيطيا  ليكي  

الؽي  الش  يي  م  بي مي   

 .م  ظة  الظالمي  

مييلييل هييه  الييتييجيياوزاا ليي  

تتوقؾ لك  م  جا ل ا  يةييي يا 

    يي ييو  جييميييييعييا ليي ييواجيي يية 

الع صي يية واليظيةي  ولي ي في  

شعا ا وااي يا جيميييعيا مي  

 . اجل العي  لك امة 

في با ة الدبتو    ده  : ها 

قييا  لييتييشييكيييييل فيي قيية ميي  

الييميي يياجيي ييي   لييةييليي ييح  يي  

األجييييا ييييب الييييمييييتيييي ييييمييييييييي  

وليي ييه  الييطيي ييي يية , لييالبيي قيية 

شكةوا ما يشله ش طة مكو ية 

واألهيي  ميي  ,  ميي  األجييا ييب 

هلك ل  تشكيل في قية ليةيلي يح 

,    اليو ا يييي  اليميتي يمييي  

ول ه  الطي يي ية قيد  صي وا 

 !البيي قيية فييي الييميي يياجيي ييي 

 ف .ف ط 

 من ينصف ال عفاء من ال المين
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في العدد البالق م  ج يد  ال  ييي ية 

ت دل ا لالتلصيل     خصة البيلي  

لال يبيلية ليةيلي ليميائية ماي ب  ي  

 ولئيك اليهيي  ليا يوا ,  الطعا  بال ا 

اإلايي اب إتيي ييمييو ييا لييالييمييلييالييؽيية 

لك  لألبيؾ كيل مياكيتيلي يا  . والكهب

كا    ي ة و كدته األ داح واليزمي  

ج يد  ال  ي ة وكميا يي ميز إبيمي يا 

تكتب الي ي يائيق ولي  تيؤبيع  يةيى 

اليكيهب فيي ,  الكهب واليميؽياليطياا 

 مع ال اجة إليه  ولئك الهي  ليا يوا 

ال اال واأل  ي اولو  التبت   ةى 

 . كاهلي   وتؽيي  جةوده  كاللعالي  

 دد ال يبت ا  له مي  اليمياي لييي  

 يي  الييطييعييا  بيياليي ييا بييافيي وا إلييى 

كة   وجدوا صعولاا جمية , لةدا    

 تيبيا ل . م    ل إتما    ةة البل  

لماها كل هيه  الصيعيولياا إها : إه  

كا   ق البل  كا  مكتبلا فيمياهيي 

 و ية هها ال ق اليه  هيو مي ادؾ 

 هها ما إتل ي يا , ل ه  الصعولاا كة ا 

 ةيه فيي اليميلياواياا مي  األ لي  

 :وز ا  ؟ ل أخد األمو  لالتبةبل 

لييكييي يبييافيي    ييدهيي  يييجييب إ يي   

لك  األم  ليع لوبعه ت ديي  ,  األم 

   ولي ة تبا يد  يةيى اليعيود  إليى 

وجب    ت و  ليتي ي كياا .  اليو ا  

ميي   جييل خييتيي  ولييييي يية تييتييلييح    

الييمييبييافيي  قييد قييا  لييإ يي   مصييالييي 

 .األم 

لةعود  لةيو ا  يجب ال صول  يةيى 

تأشيي   دخيول خياصية مي  طي ؾ 

اليي يي ييصييةييييية هييه  الييمييد  التييتييعييدق 

ليةي يصيول  يةيى , بيا ية  24مدت ا

ييو و  70التأشي   يجب دفي  ميليةيػ

وهيكيها ييجيد اليوا يد ,   و مايعادل ا 

 لبه قد دخل فيي ميواجي ية اإلدا   

وقيييوا ييييييي ييي يييا ميييميييا يبيييليييب فيييي 

و ةيى بيليييل اليميليال ال , اإلز اج 

لة ص  ال  صةية اليييو يا ييية لياليدا  

الليايا  لياليميؽي ب و يلي  البيييد  

تلدل كل ميا فيي وبيعي يا ”  ماك  “ 

م   جل مبا د  اليمياي لييي  ومي  

لك  لألبيؾ , دو   خد مو د مبلق 

الموظلي  المؽا لة العاميةييي  هي ياك 

دائما ما يتماطةو  في  دا  مي يامي ي  

ودائما ما ي دو   ةى المع يي  إليى 

في كلي  م  ال ياالا .  الم   ال ادمة

كييا  اللييد ميي  اإلتصييال لييالبيييييد  

ميياكيي   ميي   جييل  ييل الييمييشيياكييل 

وميي اجييعيية الييمييعيياميي ا مييوظييلييوا 

ال  صةيةه   ةى صواب لكي  ليمياها 

هه  الصعولاا وال واجيز إها كيا  

 ق البل  هو  ق لالح إكتبله كيل 

ف د مي  اليمياي لييي   ي  اليطيعيا  

يو يو الي ي يصيةييية 13في يو  .  بال ا

لاليدا  اليليييايا   وصيدا  ليوالي يا 

والبلب كما صي  يا هيو إصي ح 

, ليعيض األاي ا فيي الي يوابيييب 

وبييتييليي ييى ميي ييلييةيية إلييى ؼيياييية يييو  

يوليو كل م  بيصيل إليى 7الخميع

الدا  اللياا  في هه  األيا  اليمك ه 

تيي ييدييي  الييولييائييق لييةيي ييصييول  ييةييى 

التأشي   ول هايجب واي  هيها فيي 

اليي ييبييلييا  والييههيياب لييعييد الييتييا يييخ 

 ولييئييك الييهييي  , الييمييدكييو    يي   

ي ط و  في م ياطيق ليعيييد  ليميئياا 

الكةومت اا يجب  ةي   اإلقامة فيي 

الييليي ييادق ليييييومييييي   و ليي ليية  ييتييى 

يتمك و  م  قاا  مصالي ي ي  ليعيد 

هلك تأتي م  ةة الت قب واإل تيظيا  

يوما  يتيى تيظي ي   يتيييجية 15لمد  

طةب التأشي   و لما يكو  مبا هيا 

ال فض  وال لول وفي األخييي  الليد 

م  ال يا  ل لع ال  ةة ميايبيتيوجيب 

ميي    خيي ق  ييلييع  الييمييصييا يييؾ  

 .ال  ةة واإلقامة إلبتي   التاشي   

ماهي األبلاب التي  دا إليى هياتيه 

 الصعولاا ؟

يو  44ولو  صة ا  ةى اإلقامة لعد 

مي  اإلاي اب  ي  اليطييعيا  ليكييا  

وليكيا  ليإميكيا  كيل ,  األم  مختةؾ

وا د البلي  وقيا ميا شيا  و يهكي  

م    خ ق لأ  كل م  ت صل  ةى 

ق ا تجميييد اليتي  يييل  ي  طي ييق 

ف و الييدخيل فيي  , الم اك  اإلدا ية 

كل هيه  اليميتياهياا وليكيل لبياطية 

يباف  وقا مياشيا  وييعيود قيا ميا 

شييا  دو  مشيياكييل ودو  إاييا يية 

الوقا والمال بعييا و ا  اإلدا اا 

وال  صةياا م   جل شي   ا لي يا 

 .لة صول  ةيه 44

لماها     لي   ي يصيل  يةيى  يليع 

ل    صل  ةى  لع أل  ي  . الولي ة ؟

يعتل و  يا مي ياجي يي  مي  اليد جية 

إه  لأ  وقا ة  و   جي    , اللاللة 

يخ ج  ولئك اليهيي  ليا يوا  ايالي يا 

ويتةلظو  الكةماا ال  يا ية ميد ييي  

   ا     ا ماك ا  طمي إليييه وكيأ ي ي  

هييل , يبييتيي ييزؤو  ميي  بييهاجييتيي ييا

تتهكي و  مياكيا يوا يي وجيو يه ليعيد 

ليأ يه , الة ا  مي  اليوز ا  األ ليعية 

يمك  ا البل  ليكيل  ي يية  يتيى    

الوقا ة واإلبتخلاؾ وصل لأ يدهي  

إلى ال ول لأ ه يمك  ا     عل  الدول 

ليكي  (  ت ا زيا) األو ولية األخ ق 

في الواق  اليمك  ا     بيافي   يلي  

الدول األو ولية مايجعة ا ميجيلي يي  

 ةى دف  ملاليػ لياهاية فيي شي ا  

اليييتيييهاكييي  ودفييي  كيييل مصيييا ييييؾ 

لة صول  ةيى اليتيأشييي    هيها هيو 

  ق البل  ؟

كل هها المشكل كا  لوبعه    ي ل 

لط ي ة لبيطة  الوهي     تي يصيل 

 يةييى شيي ياد  إتييليياا اإلقياميية الييتييي 

يت صل  ةي ا كيل مي   صيد  فيي 

 ي يه قي ا  تيجيميييد اليتي  يييل  ي  

 .ط يق  الم اك  اإلدا ية 

كما كا  م  الممكي     يي يل دو  

هه  الش اد  الخاصة ليو قيا  وزيي  

األميي  ليياإل يي    يي  قيي ا   ييق 

البل  لةعمو  وإد اجه في اليجي ييد  

ال بمية لةدولة م  إ    كل اليدول 

“ الييوزييي , الييتييي ييي ييميي ييا األميي  

له  بلاله التي جيعيةيتيه لي  “  لالوتبي

البييلييا   ,  يصيي ح لييهلييك  يي  ييييية 

المؽ لية في اليو ا  لماها ل  تي ياول 

ال صول  ةى التص يي لكي تيكيو  

البةطاا اليميخيتيصية فيي اليميؽي ب 

 ةى  ة  إها كا  هم ا هو مصةي ية 

 .مواطي ي ا كما تد ي 

ليي  يصييد     ” لييالييوتبييي“  الييوزييي 

ق ا  في مايخ  التجديد لكي يل يى 

الكل  هي ة لي  يديه وفي ما يخي  

 ييق البييليي   ييلييع الشييي  ليي يييييح 

اليوجد    ايميا  ليكيي يبيتيطييي  

الما لي  البل  فيي البيتية  شي ي  

ال ادمة لي يها كيةيه ييجيب  يةييي يا    

  بى ال ةول الشخصييية والي يايال 

الل د  و تمبك لاإلت اد والتاامي   

ميي   جييل اليي ييصييول  ييةييى جييمييييي  

فة ياي  جيا يليا كيل  وليئيك ,   وق ا 

الهي  ت  لوا ل ااالت ا وكا يو اليييد 

الطويةة التي إبتعيميةيتي يا الي يكيومية 

اد ا فالتك  و دتي يا و ايالي يا هيو 

الب ح األو د م   جيل الي يصيول 

 . ةى مطالل ا و  وق ا 

لييكييي تييتييلييادوا  ؼييةييب : هييا  جييدا 

الصعولاا اإلدا لة لإمكا ك  التوجه 

إلى الباه ي   ةى ج يد  الي ي ييي ية 

لمبا دتك   ةى ت يئة كيل اليوليائيق 

الييمييطييةييوليية ميي  طيي ؾ األميي  فييي 

اليييييو ييا  وكييهلييك جييمييييي  الييولييائييق 

المطةولية مي  طي ؾ الي ي يصيةييياا 

 ...اليو ا ية في اللةدا  األخ ق إلخ

 الحفر والصعوبات 

كل الم اج ي  الهي  يتوف و   ةى  و اق إقيامية 
ولجمي    وا  ا إختةلا األبما  وال يمة الشيي 

تيجيميييد ,  ك ا   يمي ,  فيليوبي,  هيا لا امو ي ) 

مةزمي  في العديد م  الم اا لةههياب ...(  الط د
فييي هييه  اإلدا اا ,  إلييى اإلدا اا اليي ييكييومييييية 

لتت صل  ةى و قية ميعييي ية . المعامةة بيئة جدا 
فيجي ا ليكيي تيجيد  3يجب    تههب م  البا ية 

فيي كيل مي   ييطيول ,  ل لبيك ميكيا  ليإل يتيظيا 
اإل تظا  و لبا اا طويةة وفي ال  اية يصيدميك 
الموظلو  لكل ل ود  د  لأ   يةيييك اليعيود  فيي 
اليييييييو  اليييميييواليييي ودو     بيييليييب  و    

و يتيى , كل هها  لا م    في التمياطيل , توايي 
لالعود  في اليو  الموالي ه ياك إميكيا ييية كيلييي   

 فأي  اإل با ية م  هها؟.لتتك    لع ال صة 
المعامةة البيئة الي و  ل اف ط اليميوظيلييي  اليهيي  

يتلعو  لجي ياز األمي  في يط ليكي  لصيلية  يامية 
الكيل .  صل ا طالعا   د األؼةلية م  الموظلي  

فالمعامةة اليتيي . لدي   معامةة بيئة تجا  األجا ب 
يتة اها األج لي تتة ى ال يوا اا ميعياميةية   بي  

... م  ا لكلي  والبلب   اع ت ابو    ا كة يا لشي 
فيليي اليعيدييد مي  .  هها اليلعةه الع ص يو  ف ط 

الم اا ي و   تى الموظؾ العاد  ل ه  األفيعيال 
الش يعة ل يح يل غ جا  ؼاله  يةيى اليمي ياجي  

 .المبكي  اله  ال ول له والقو  
 ماها يلعل الم اج  لالم الل ؟

في  ؼةب الم اا يطأطأ ال  ع ويكا  ؼايليه 
كيل , ويصل   ةى اإلها ة لكي ي اي مصةي يتيه 

م  لدي   مصالي ي يدو   قاائ يا وليييع ليهييه 

وقا لهلك يدفعو  لمجميو ية مي  اإلبيتيؽي لييي  
الكل يع ؾ , لي اوا ل   معام ت   في اإلدا اا 

خييا ج , خييا ج الييلييةييدييية ,    خييا ج األدلييو  
الل ييلييي ييا ييوجيد مي ياميو  يي يوميو  ليأ يميال 

في ي  ييطيةيليو  اليميال مي ياليل إ ي يا  , كال  ص ة 
ليع ف ط الم امو  ه  م  ي يتي يزو  . مصة ة ما
يوجد ه اك العدييد مي  الشيليكياا اليتيي , الل صة

تبييتييؽييل األجييا ييب لييد ييوق   يي ييا تيي يييد قاييا  

ويبا د ها في هلك م اج و   ص اب .  وائج  
 قييدمييييية كييل اإل ييتيي ييازييي  ييي ليي ييو  ميي  و ا  

 .الم اج ي  ويلق الم اج  هو الخاب  الو يد
لماها إه  الم اج  ي تياج ليةيدفي  مي ياليل   يميال 

 يبتطي  ال يا  ل ا مجا ا ؟
إها كي يا في دا ليو يدك فياليكيل , الجواب واايي

ليتوقؾ هها اإلبتؽ ل يجب . بي اول  إبتؽ لك 
في اليعيدييد مي  اليمي اا فيي .     ت  ك جما يا

العديد م  الم اا ه اك م  يت  كو  كجمعيياا 
لك  م  و ا  هلك ه اك خةلياا إبتؽ لية إلبي  

األجا ب ومشاكة   وهلك لالطل  لخدمية مصياليي 
 .اإلبتؽ ليي  لالد جة األولى

  دما  ت دح        الجمعية  ع ي    ا ييجيب 

   تكو  جمعية لةم اج ي  لالد جة األولى م    
وإلي   ه  م  ي   و  لأ لب   وي شطو  لإقت ا  

وهليك ليدو  قييياداا  و . م    لما يي يوميو  ليه 
ز اماا    يجب    يكو  اليكيل ميتيبياو  فيي 

 .إتخاد ال  ا والمشا كة الجما ية في اللعل
    في ج يد ال  ي ة في األو ة األخي   قي   يا 

 ي يل مشياكيةي يا مي  .     ت ي ك لي يه  اليكيييلييية 
اإلدا اا ودو  الييييييييةييييييييجييييييييو  إلييييييييى 

ب تعامل م  المي يامييي  إها كيا يا . اإلبتؽ ليي  
 .الا و   ت تاي وجود  جل قا و 

في لعض الم اا طةل ا المبا د  م  اليو ا ييييي  
فبا دو يا وليدو  ,  الهي  يتاام و  م  األجا ب

م الل ودو  الي ياجية ليتي يديي  الي يداييا كيميا قيد  
ليل , اللعض د اجة  ا ية أل د  كل  اإل  تازييي  
هيكيها .  تى كةمة الشك  ي فاو  بيميا ي يا مي يا

وف  ا  لييية  يدييلية لي يل جيمييي  اليميشياكيل مي  

اإلدا اا و بتطي       ول ولإفتخا    ي يا قيمي يا 
با د يا و بيا يد كيل مي  ...  لالكلي  م  األشيا 

با د ا  جا ب آخ ي    ده  ,    اد البل إلى لةد 
و ةة ا مشياكيةي ي  ...  قص  مختةلة م  المعا اا

وب بتمي   يةيى  ي يجي يا ليكيل ميا . م  اإلدا اا 

ابتطع ا م  قو  أل ي يا وكيميا  ي يول  يؤمي  ليأ  
 .ال اال هو    تا ي لدو  م الل

اليبيتيطييي  دائيميا , يجب     ل   لعض األشيييا  
آخ و     يت  كوا لمصة ت ا يجب     بتو ب 

الييد ع و ييتيي يي ك لييو ييد ييا و يي ييد الايي و   
 .ال صوق الاي  م  طةب المبا د  

لي يبيتييطييي  الييوقيوؾ  مييا  اإلدا اا الي ييكيوميييية 
 :لك امة   تاج شيئي  م مي  

يجب  ةي ا تعة  الةؽة اليو ا ية ل د  المبتطيا  _  
ولالخصو  كل مياهيو مي ي  مي ي يا لي يبيتيطييي  
التواصل والتلياهي  ليكيي ال  ي يتياج ميتي جيمييي  

 .ووبطا  

  دما   ؾ  ما  اإلدا اا ال كومية ييجيب    _  
 ظي ي    ي يا لبي يا  في اد ليل  ي ي    ايا  فيي 
تييجييمييعيياا وإتيي يياداا لييكييي يييظيي يي  الييتييو ييد 

 .والتمابك 

ال  ول لأ  هها ب يل  و   يه بييي يدح فيي ييو  
لك  إها ل   ش   في ال يا  ل ه  الخطيواا ,  وا د

 .العمةية فة   ت صل  ةى    ا  لدا
ل ي يع لياإلفيتيخيا  واليكي اميةوليكيي ال يد    يد 

. يتعامل مع ا لإزد ا  ويعتل  ا   ي يا لبي يا لشي  
 .يجب     لد  جميعا لالتلكي  لالعمل الجما ي

 المعانات في اإلدارات



 الحقيقة 2011العدد اأْلول أبريل 8

 

 الصدا الكبير ال ا خلفه نشر جريد  الحقيقة

م  تلشيي خيلي  إصيدا  اليجي ييد  اليميبيميا  

ال  ي ة ت افتا ؼاللية المواقي  اإلليكيتي و ييية 

وقد كتلا هه  المواق    ي  , ل  ل هها الخل  

ظ و ج يد  لةيمي ياجي يي   صيد هيا ليعيض 

الييمييايي لييييي   يي  الييطييعييا  بيياليي ييا ولييعييض 

اللاشيييو  واليعي يصي ييو   يزل , الم اج ي  

 ةي   الخل  كالصا  ة ما جعة ي  ييظي ي و  

ؼيا   و  ده  أل  اللك    قيةي يتي ي  كيلييي ا 

كو  الم اج ي   صل وا يتكةمو  لأصوات ي  

دو  الييةييجييو  إليى الييوبييطييا  واليمييتيي ييدلييييي  

 .لال يالة     

اللعض م  هه  المواق  اإللكت و ييية صيو   
الييمييشيي ييد  ييةييى   ييه قصيية ميي  اليي ييصيي  

 يح وصيل األمي  ليأ يد اليميواقي  , الخيالية 
إلى قول لأ  في كل مكيا  فيي  لييي يا هي ياك 

ميوقي  ( الي ي ييي ية) م اج  يلي  هه  الج ييديية 
تصا  يوا ”  ومو يا” اخ قال لأ  األجا ب في 

فيما لي     يح وصل ل   األم  إلى العي اك 
طليعيا    . لة صول  ةى  بخة م  الج يد  

لوكيا  هيها قيد , شي  م  هه  األمو  ل  ي   
 دح فع  لكا  جيييدا وليو   ي يا فيعي  كيا  
لوبع ا جعل في كل مكا  م   لي يا مي ياجي  
يوز  اليجي ييد  ليكيا   مي  ييليةيج قيةيب كيل 

 .الم اج ي 
كييل هيياتييه األشيييييا  تيي ييود ييا إلييى لييعييض 

 :اإلبت تاجاا  هم ا 

ما يظ   هيو اليتيعيطي  ليظي يو  ميليل هيه  
الييجيي يييد   ييةييى البييا يية وخصييوصييا إ  
 صد ها مجمو ة م  الم ياجي يي   ليتيعي يى 

ميي يي يي  وإلييييي يي  وكييمييا ييي ييول , لشييؤو يي يي  
 .        هل مكة  د ق لشعال ا :الملل 

م  الم      تكو  هه  الجي ييد  قاييية كيل 

ميي يياجيي  لييها  ابييةييو ييا لييا ا كيي  ولييكييل مييا 

 .يخالجك 

 يتيى تصيل إليى (  ال  ييي ية) وز وا الج يد  

كل م اج  إ  ا صوتك  الي ي  اليه  يصيدح 

في اليو ا  صيوا اليعيميال اليميبيتيايعيلييي  

 .والم مشي  

     عدك  لأ  ا ب  و  لميا فيي وبيعي يا مي  

ج د وهها ليع ش ؾ  و إمتييياز ليل واجيب 

م   جل    تاخد ال  ييي ية طي يي ي يا وتيوطيد 

جدو ها داخل المش د اإل  مي مي  اليتي يييد 

ليكي  , لالص ا ة وال  ي ة أل  ا هي شيعيا  يا

مج ودات ا ؼي  كافية  ي ييدكي  ميعي يا خيطيو  

اليد في اليد ل  ا ب ليالي يايال مي  ,  لخطو 

 جل إظ ا  ال  ييي ية ولي ي يا ايال مي   جيل 

 مجموعة المحاوا  أوقدت النار في حتروكة 
شهدت الحفلة التي أحيتها مجموعة المحاوا  للموحيقرى 

الصحراوية نجاحا كبيرا حيت ذزت أن امها حي فالدلفريرا 

الرحرفرلرة أقريرمرت , وال ا يقم فيه مقر حتروكة في أثينا  

 180يونريرو محراءا وح ررذرا أكرثرر مرن 4يون الحبت

 .يونانيين ومهاجرين ,شخص 

مم المجموعة كان حرا ررا وبروزن ثرقريرل الرمروحريرقرار 

الفرقة غنت أغاني صحرراويرة ,  “ إيالن منواخ” اليوناني 

الرريررونررانرريرريررن ... والرترري حررمررعررت الول مررر  فرري الرريررونرران

والمهاجرين رقصوا مجتمعين حتى الحاعات اهولى مرن 

الصباح في صرور  غرايرة فري الرروعرة إلترحراد الرعرمرال 

اهجانب واليونايين في مابينهن  في  ربة قوية لكل من 

 .يحاول التفرقة فيما بينهن 

تظاذرات فنية كهاته لها أذمية كبير  في  ل ال رروف 

اهخير  التي تشهدذا اليونان عمومرا والرعراصرمرة أثريرنرا 

هنها ال ينظر فيها للمهاجرين على أنرهرن أقرل , خصوصا 

لكرن عرلرى الرنرقرير  مرن  لرك يرنرظرر إلريرهرن ... محتو 

ذر ا , كلع اء متحاويين في التجمم العمرالري الرعرالرمري 

التظاذر  الفريد  من نوعها ذي مثل م يء يظهر فريره 

إلى أا حد وصل إليه التالحن بين الشعوب في المجالريرن 

هن ذ ا التظاذرات من المرفررو  ,الثقافي واإلجتماعي 

مجموعة المحاوا  صرحت أنرهرا ,أن تقان من حين هخر 

 ... حتحير في ذ ا الطريق

نشير ذنا إلى أن الحفل ال ا أقين في مقر حتروكرة كران 

 .    كمبادر  من أجل دعن جريد  الحقيقة

 


