
 

 

 إلى وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السالم

 

 عالي الرايذ إلى وزير الداخلية التونسي

 

 اإليطالي جوليانو تيرسيالخارجية إلى وزير 

 

 ا ماريا كانتشيليريإلى وزيرة الداخلية اإليطالية أّن

 

 يا وزراء اللطفاء 

 

ن في إيطاليا وفي تونس، لعائالت المهاجري، عن مناشدةت والتونسيات اللواتي شّجاء اإليطالينحن بعض النسا

سافروا بعد الثورة التونسية مباشرة، وهكذا مارسوا حريتهم المحصولة عليها  التوانسة المفقودين. إنهم شباب

؟ هناك 522؟ 052نهم كم؟ ية السفر. ال شيء معلوم عنهم، حتى عددهم غير معلوم تماما. إّرالجديدة بشكل ح

 ذلك. هم أكثر منمن يعتقد أن

 

ذين إستطاعوا أن يتصوروا ما تعيشه "هل تتصور أنت؟" هذا ما تطلب المناشدة التي وّقعها ناس كثيرون اّل

إذا وصلوا إلى عائالت المهاجرين الشباب، منذ شهور: إنهم ال يعرفون إذا وصل أبناؤهم إلى إيطاليا أم ماتوا, 

ستها ي أّسة التيهم في أحد األنظمة اإلعتقالّيالقبض عل ا تّمبلد آخر في البحر األبيض المتوسط, مالطا أو ليبيا, إذ

طلبوا  همن ولكّنيعرفوال  أهلهم السياسات اإلوروبية لمراقبة الهجرة فال أحد يقدر على نشر خبر وصولهم.إّن

ة, سوطلبوا ألف مرة، بقوة ألمهم, خالل مظاهرات، وإعتصامات, طلبات ولقاءات وحوارات مع وزراء توان

طلبوا اّلال يجهد ألمهم، , وأخيرا عن طريق المناشدة هذه، لين وموظفي السفاراتورين ثانيين, وقنصوسكرتي

مناشدتهم, يسافر أخوك أو إبنك وال خبر عنه بعض  وأن يجيبهم أحد. "هل تتصور أنت؟" ما زال يطلب نّص

إعتقال,  قد ثار في مركزإعتقاله بصفته مهّرب,  ة, قد تّم. لم يصل؟ ال تعلم )...( قد يكون في زنزانة عزلّيسفره

األمر بالتصور ألنه حدث فعال. إنهم  بعضنا ال يمّتلقد.... قد يكون في إيطاليا أو مالطا أو ليبيا.هل تتصور؟ 

 قوارب والكثير منهم ال خبر عنهم. هل ماتوا؟ هل هم في الحبس؟ هل.....؟".سافروا من تونس بال

 

 http://www.storiemigranti.org/spip.php?article995سند المناشدة بإمضاءه  الذي إستطاع أن يتصور

توّجهه العلئالت منذ وقت  الطلب الذي على : أن تجيبوااسيطيئا بوشرك في المبادرات لنشرها. نطلب منكم ش

تونس وفي بالطريقة الوحيدة التي قد تكون كاملة. في , وسات اإليطاليةهم وإلى المؤّسسات بلدمؤّس طويل إلى

تهم الموجودة في اانإيطاليا, إذا وصل هؤالء الشباب وهم في نظام إعتقالي, بصماتهم موجودة. إن تبادل بّي

صمات إلى حياة أو إلى أموات يحّول البد يسمح هذا التبادل أن , عقد طلب عائلتهم. ٌقانات البلدين كاٍفقاعدات بّي

الجدول الالنهائي لألموات المهاجرين في البحر األبيض المتوسط, نتيجة سياسات يبكى عليهم, ويضافوا على 

ألحترام ألم العائالت التونسية  لت ذلك البحر مقبرة بحرية. هذا الفعل البسيط كاٍفمراقبة الهجرة التي حّو

غير مباشر. لذلك نطلب منكم أن و جزئّي بشكلية, ولوتهم في الحّروإلعتراف حياة هؤالئك الشباب ورغب

 بحضور وفد من مبادري المناشدة.انات تقوموا بتبادل البّي
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