
 

مهھاجرريینن:  
ما نرريیدد فعلهھاا يینقصنا٬، فعلنا٬، ماذذماذذاا   

 
اانعقدد االجمع االعامم لتنسيیقيیة االمهھاجرريینن بمدديینة بوولوونيیا بحضوورر تمثيیليیاتت  2013وومهھ االتاسع منن يیوونيیووفي يی

 23يیوومم  هھمتظظن االذذيياالحددثث  ٬،لة االسنوويیة بعدد االمسيیررةةيیباقي االفررووعع بمختلفف االمددنن ااإليیططاليیة لددررااسة االحص
  .نن تأسيیسس فررعع بميیالنوو وو فررعع بمدديینة رراافيیيیناأأسفرر ع ذذييماررسس وواال

كانتت  لعدديیدد منن االتساؤؤالتت بعضهھا تمم ططررحح اا ٬،خاللل هھھھذذاا ااالجتماعع ووبناء على تددخالتت جميیع ااألعضاء
 تووااططىء االحكووماتت تحقيیقق  االتكتلل وواالووحددةة ضدد ووططوويیرر ااآلليیاتت ووااالستررااتيیجيیاتت نقدداا ذذااتيیا بغيیة ت

  :ساؤؤالتت صبتت في ثالثة محاووررمجملل االت االمتططررفة وواالررأأسماليیة االجشعة٬،
١۱- ماهھھھي االحصيیلة االسنوويیة لكلل االنشططة؟؟  
٢۲- !ااإلقصاء ؟ قوواانيینن وو عنصرريیةاال ٬،في ظظلل ااألززمة االخانقة  اوواالمعنوويی اما ووضع ااألجانبب االمادديی  
٣۳- ووننشدد تحقيیقهھ ؟ إإليیهھما نسعى   
رريیة وو االتحرريیاتت دداا كانن تووااجدد ااألجنبي ببعضض ااألماكنن االعامة يیعررضهھ للعدديیدد منن ااالستفساررااتت االعنصإإ

فاليیوومم ووبفضلل كلل   .اانهھ غرريیبب االلسانن وو ذذوو بشررةة مختلفة ذذنبهھ االووحيیدد ٬،ال لجرريیمة ااقتررفتهھا يیددااهه ٬،ااألمنيیة
٬، خررجج ااألجانبب ٬،ااألعضاء االفاعليینن وو االووااعيینن بددوورر االتووعيیة وواالتأططيیرر منن ططررفف  االمبذذوولةاالتضحيیاتت 

قق في ااالختالفف كمبددأأ للتعايیشش االسلمي مؤؤمنيینن بالح ٬،في مسيیررةة ااحتجاجيیة مختلفي ااألدديیانن وو ااألووططانن
مرردددديینن بصووتت ووااحدد االعدديیدد منن االشعاررااتت االمنددددةة بكلل  منهھج٬،رراافضيینن لالستالبب االهھوويیاتي وو ااالستعبادد اال
-االقوواانيینن االعنصرريیة منن ضمنهھا قانوونن بووسي   .فيیني وومططالبيینن بتووفيیرر ااألررضيیة االسليیمة منن ااجلل االتعايیشش

.علل سووااء خاللل ااالجتماعاتت االددوورريیة أأوو خاللل االمسيیررةةحضوورر االعنصرر االنسوويي ليیسس كمشارركك بلل كفا  
  .تأسيیسس فررعع بميیالنوو ووفررعع برراافيیيینا مع ااالستعدداادد لتأسيیسس فررعع ببرريیشيیا هھھھددهه بعضض االمكاسبب

منا ألهھھھميیة االتووااصلل بغيیة بلووغغ االهھددفف لكنهھ ضعفف االموواارردد االماليیة االمقتصرر على  إإغفااللكنن ليیسس 
سيیلتنا في االووقتت االررااهھھھنن إليیصالل  اشرر٬، ووبقى عالمم ااإلنتررنيیتت وو ططباعة االمنيی وو تضحيیاتت االعناصرر االفاعلة

مستشفيیاتت ٬،ددوورر االررعايیة ااالجتماعيیة وو اال حتى ااألماكنن االمعلوومة لكلل باقي ااألجانبب بمختلفف االرربووعع وو
.أأماكنن االعملل بالشرركاتت ووااالتصاالتت االشخصيیة خاللل كلل االملتقيیاتت  

القتصادديیة كنتيیجة لجشع االررأأسماليیة وواالتي شكلل ااألجانبب ااغلبب جانبب ووووعيیا منا بنتائج ااألززمة اانحنن ااأل 
ضحايیاهھھھا.  

بتعقيیدد االمساططرر ااإلدداارريیة االخاصة بإذذنن ااإلقامة  في نضالنا االمستميیتت ندديینن تووااططىء ااألنظظمة االحاكمة 
وونررفضض كلل االررسووماتت االماليیة االمفررووضة على االجانبب وواالتي تثقلل كاهھھھلل أأرربابب ااألسرر خاصة وواالتي تفننن 

ووبالخصووصص قانوونن االلعنة بووسي فيیني. اارر في صيیاغتهھا صناعع االقرر  
نررفضض ووندديینن  .صالحيیتهھا ااننفقدد حيیننع غيیارر آآليیة يیمكنن االتخلصص منهھا ننا كأجانبب كتلل بشرريیة وولسنا بقططإإ

كلل أأنووااعع الستغاللل االبشع لليیدد االعاملة ااألجنبيیة بأماكنن االعملل ددوونن ااحترراامم أأددنى االمووااثيیقق االددووليیة وواالتي 
منن ضمنن االددوولل االتي االغيیرر محتررمة لحقووقق ااإلنسانن في االتقرريیرر االسنوويي لمنظظمة  صنفتت إإيیططاليیا بسببهھا

. اامنستي االددووليیة  
 للحضوورر االمكثفف في ددعووكمم نددااءنا إإليیكمم أأيیهھا االفارروونن منن جحيیمم االمعاناتت االمططارردديینن لسرراابب ااألملل ن

للخررووجج في للحدديیثث وو االنقاشش وو ددررااسة االخططووااتت االمستقبليیة  2013،٬يیوونيیوو  30ااإلجتماعع االمنظظمم يیوومم 
.مظظاهھھھررةة حاشددةة وو قوويیة.  
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