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 ال للعنرصية والكراهية

 لنناضل من أجل حقوق المهاجرين
 

 المهاجرين وخاصة من إفريقيا جنوب 
ّ
ة موجة غير مسبوقة من العنرصية والمير  العنرصي ضد ي اآلونة األخير

 
تصاعدت ف

ي ومادي ومحاص 
وقد تأججت هذه الحملة عقب . ة وممتات قمعية ممنية شكل  مز الصحراء رافقها عنف لفظ 

د بما مسماه خطاب رئيس الجمهورية ممام مجلس األمن القومي الذي ربط المهاجرين
ّ
"جحاف   بالعنف والجريمة ونحد

" الذين قدموا لتونس عيير  ي إطار مؤامرة إجرا المهاجرين غير الشر
 
كيبة "ف مية بدمت منذ بداية القرن تهدف إىل تغيير الير
 الديموغرافية لتونس". وهو خطاب عنرصي بامتياز. 

وممام خطورة هذه الحملة العنرصية المعادية ألخواتنا وإخوتنا المهاجرين وخاصة مصيلي بلدان مث  النيجر والكونغو 
اك  حزب الوطد االش الديموقراطية والكوت ديفوار والتكاد ...فإن 

 :تر
 يعير عن استنلاره ورفضه الكديدين لهذه الحملة الرجعية العنرصية المعادية ألخواتنا وإخوتنا المهاجرين.  (1
ي  (2

 
ي مطلق ومن للمهاجرين مقوقا ثابتة مصلية ف

ي كون 
ي الهجرة والتنق  والسفر مق إنسان 

 
يؤكد عل من الحق ف

ي العتاج والعم  والدراسة مهما كانت وضعيتهم القانونية . 
 
 العيش الكريم بأمان وكرامة وف

ي تونس وعل رمسهم (3
 
عّما ورد من خطاب عنرصي  رئيس الدولة وممثلي الحكومة إىل االعتذار  يدعو السلطات ف

اتيب بحماية المهاجرين وتأمينهم.   مز  وإصدار التعليمات واألوامر والير
ي والتعايش واعتبار المهاجرات والمهاجرين إخوة لنا  (4

ي اإلنسان 
دعوة بنات ومبناء شعبنا إىل التمسك بقيم التآخ 

ام وتآزر ووقف ك  الممارسات العنرصية المزفية والغريبة عن تاري    خ شعبنا  ومعاملتهم بمحّبة انسانية وتآخ وامير
ي التعايش والتسامح. 

 
 العظيم ف

ي  (5 ي إفريقيا هو سياسات االتحاد األورونر
 
يكدد عل من المسؤول األول واألخير عن تفاقم مزمة الهجرة والمهاجرين ف

ي تسه  مركة السلع وتستقطب الكفاءات العليا وتكجع هجرة األدمغة وتم
نع مرية الهجرة بعد من االنتقائية التر

  استفادت من اليد العاملة المهاجرة طيلة عقود واآلن تتبت  المقاربة األمنية العسكرية عير غلق الحدود
ّ
لصد
مي   ي بتأمير  مدود موروبا فضتا عن الير ي بلدان المنكأ وتلليف الحرس البحري التونسي والليتر

 
مركة المهاجرين ف

 اميير  . القشي لك  المهاجرين غير النظ
معادية  يذكر بأن نضال مركة المهاجرين البدون موراق ومن مج  مقوق المهاجرين هي مركة نضالية ثورية (6

ي ك  منحاء العالم. 
 
 للرمسمالية ف

د كح ب ماركسي 
ّ
ي هذه الحركة للدفاع عن مقوق المهاجرين التونسيير   وعليه فإننا نؤك

 
ي ف

ي عل انزراطنا المبدن 
لينيت 

ي م
 
ي تونس. واألفارقة ف

 
هم ف  وروبا من نامية ومقوق المهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء وغير

ي 
ة المدنية التضامنية التر ي المسير

 
ي هذا اإلطار يدعو ك  الرفيقات والرفاق ومنصار الح ب ومصدقاؤه إىل المكاركة ف

 
وف

واالجتماعية. كما االقتصادية  التونسي للحقوق من ممام نقابة الصحافيير  بدعوة من المنتدى 14تنطلق غدا الساعة 
 العنرصية ومن مج  مقوق المهاجرين. 

ّ
 يدعو إىل تنظيم وتصعيد نضالنا ضد

اك   الديمقراط  االشتر
 يـالحزب الوطن 

يـالتومباألمي   العام النوري     


