
. بشدة                   قمعهم تّم قد و الحتجاز مركز في حبسهم تّم ممن شخصا ّتين الس قرابة الجوع عن أضرب أكرانيا، في
في    باستيا، .2011ديسمبر  22في الهوية              بطاقات فاقدي من شخص محاكمة تّمت و الحتجاز مركز ّيا كل حريق دمر

احتفال    ليلة في هروب

( إيطاليا      ( بولونيا و توران و ران  في
الفرار      في شخًصا الربعين حوالي  نجح

. الحتجاز    مراكز من
في   2011ديسمبر  31يوم  الكرة  ُتعاد

! ّتوفيق.    ال لهم ّنى لنتم توران
ليلة   أمستردام   31طيلة من  ديسمبر،

ُعبوًرا      و أستراليا في ُوود فيل  إلى
ألعاب     و تجّمعات تنظمت  بفانسان،
مراكز      و السجون جدران تحت  نارية

و      الحتجاز أشكال كل ضد  الحتجاز
السجن.

َنا   أحيائ في غارات

حاملي      عدم على البوليس غارات ّدد  تتع
وسائل      في يوم كل الهوية  بطاقات

في       و الّشوارع في و العمومية ّنقل  ا
السواق...

  : و    بإعلم المراقبة هذه إلى  لنتعّرض
هذه     بتكشيف حولنا، الشخاص  تحذير
هاتفية      شبكات بتشكيل ذلك و  الجهزة
. بالمر    ّية المعن الشخاص لتحذير

و      الجهزة بهذه للطاحة بكثافة  لنقاوم
. العتقالت   هذه لتفشيل

راْن  في

بمركككككز   حريككككق  إنككككدلع
ليلككتْي    بيككن ِبككراْن  الحتجككاز

ًء   22و  21 جْز دّمر  جانفي
خللككه     حككاوَل و المباني  من

و    الفككرار المحجوزين  بعض
 . تّمككت    ذلككك مككن منعككوا  إن

إلكى    أشكخاص أربعكة  إحالكة
أمككككام   الفككككوري  الظهككككور
محاكمة    تمت أين  المحكمة

طيلكة    بالسكجن منهكم  ثلثكة
شككهرين    مككن تككتراوح  فككترة

خمسة     و أشهر خمسة  إلى
الراضككي   تحجيككر  سككنوات

الفرنسية.

إحتلككككت   لهككككم،  مسككككاندة
الشككخاص   مككن  مجموعككة

. راْن  محكمة

( باريس ( فانساْن

يوم    محاكمة بدون   2012جانفي  13تّمت أشخاص  خمسة
الحتجاز        مركز إحراق قضية في بالسجن الهوية  بطاقات

يوم   َفانسان .2008جوان  22ب

حوالي   الغرباء،      200تجّمع سجن السْجن، هذا أمام  شخص
.2012جانفي  14يوم  للمحجوزين     مساندتهم  صارخين

محادثة        و التقرب من المتضاهرين منع الشرطة  حاولت
إلى         هتافاتهم تبليغ من هؤلء تمكن لكن و  المحجوزين

. لهم      المتضاهرين لمساندة اغتبطوا الذين المحجوزين

ًبا! مرح
تمكن             ولكن اليطالية الراضي بلوغ ّتونسيين ال من العشرات حاول فيفري، شهر بوادر  في

. إيقافهم         من الحمر الصليب من بتواطئ السواحل حراسة أعوان
الترحيل        و الهوية كشف مركز إلى إحالتهم خلل

نجح    ِني َب في   41بترا منهم شخًصا

.  الفَرار 

مارس/  الخامس  2012فيفري العدد

              : ّتشغيل      ال وكالت و البنوك و الدارية المؤسسات في العمومي، النقل وسائل في الشارع، في ِتمرار باس موجودة الحدود مكان، كل  في

. المؤقت الترحيل            و الحتجاز مراكز في بالحتجاز َتهَي تن أن يمكن ّية هو مراقبة كل
 . بدونها                 أو ّية الهو لبطاقات حاملين ّية، الهو مجهولي من تنتفضمجموعة العالم، أنحاء مختلف في الوضع، هذا تجاه

. هنا           نتشاركها المقاومة و المساندة قصص و النتفاضات هذه البعضمن

حدود      ل و هوية بطاقات بدون

ِنَها        سجو و الحدود كّل ّد ض هنالك و هنا

حدود   إنتفاضدون

يوم    ميلن،  2012جانفي  15في
لكشف      مركز في كامل جناح  إحترق

. الترحيل   و الهوية
إحالة   مركز   27تمت من شخصا  

ستتم     و السجن إلى  الحتجاز
انتفاضهم   بسبب  محاكمتهم

تضامـــن
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