بیان التضامن

حریة حمزة حددي ومحمد حدار
یجب على االتحاد األوروبي أن یوقف االحتجاز التعسفي لالجئین واملهاجرین

نعرب عن تضامننا مع حمزة حددي ومحمد حدار املحتجزین حالیا قبل املحاكمة في كوموتیني بالیونان ،
ویواجهان أحكا ًما بالسجن ملدة طویلة ألنهم متهمون بصورة غیر مشروعة وتعسًفیا بتهمة "التهریب
حمزة حددي ومحمد حدار مواطنان مغربیان فروا من بلدهم بحثا عن الحمایة وظروف معیشیة أفضل .حمزة
حددي على وجه الخصوص ناشط سیاسي معروف كان یأمل في الحصول على حق اللجوء السیاسي في
أوروبا .في املغرب  ،یواجه االضطهاد السیاسي بسبب أنشطته خالل الربیع العربي وكذلك بسبب ارتباطه
بالجمعیة املغربیة لحقوق اإلنسان )ا م د ه(لقد ُسجن ثالث مرات  ،وكان مع أسرته مستهدفین باستمرار
وتخویفهم من قبل السلطات املغربیة .حمزة الج{ سیاسي
مع اإلغالق املتزاید للحدود في أوروبا واستحالة دخول الالجئین بشكل قانوني إلى أوروبا وطلب اللجوء  ،فقد
أجبروا على املغادرة واملخاطرة بحیاتهم على منت قارب مؤقت .حمزة  ،الذي فر من املغرب مع شقیقه یاسین ،
التقى رضا ومحمد في تركیا .هناك  ،أمضوا بضعة أیام فقط قبل محاولة عبور نهر إفروس الذي یمثل الحدود
بین تركیا واليونان.
في یولیو  2019في الیونان  ،وصل األربعة وتم القيض علیهم من قبل شرطة الحدود الیونانیة .ولكن لیس بما
فیه الكفایة .حمزة حددي ومحمد حدار متهمان ویواجهان اآلن محاكمة بتهمة "تهریب" شخصین  -أحدهما هو
شقیق حمزة یاسین
من الواضح أن االتهامات ضد حمزة ومحمد ال أساس لها .إنهم الجئون ولیسو مهربین
ُ
تم حث رفیقهم رضا على التوقیع على شهادة تستخدم اآلن التهام حمزة ومحمد على أنهما مهربان .لكن رضا
ال یستطیع التحدث أو قراءة الیونانیة وأكد في وقت الحق أن الوثیقة املكتوبة ال تتطابق مع بیانه
ُ
منذ یولیو  ، 2019احتجز حمزة ومحمد رهن االحتجاز السابق للمحاكمة في الیونان ویواجهان عقوبة السجن
ألكثر من عشر سنوات .بنا ًء على شهادة موقعة تحت الضغط وبدون مترجم
!نحن ندعو إلطالق سراحهم فورا
إن قضیة حمزة ومحمد لیست لألسف قضیة معزولة  ،بل هي نموذج لجانب آخر لسیاسة أوروبا املتمثلة في
إغالق الحدود والردع في حین أن مؤیدي األوروبیین أو ما یسمى "املدافعین عن حقوق اإلنسان" مثل كاروال
راكيتي و "ايوفنتا  "١٠قد القت الكثیر من االهتمام والدعم بعد أن أصبحوا هدفا لزیادة التجریم  ،ال یكاد یوجد
أي معلومات أو دعم ألولئك الذین لیس لدیهم جواز سفر أوروبي ويواجهون نفس االتهامات .ومع ذلك  ،فإن
هؤالء هم الذین یشكلون غالبیة الذین یتم اعتقالهم وسجنهم في إیطالیا والیونان بسبب "التهریب" و "املساعدة
في الهجرة غیر الشرعیة" .ألقي القبض عليهم فور وصولهم  ،الكثیر منهم یختفون مجهولون ولم یسمع بهم أحد
ودون أي دعم من الخارج.

ودون أي دعم من الخارج.
أساس هذا هو التشریع الیوناني الذي یعتبر أن أي شخص قد قاد مركبة عبر الحدود الیونانیة  ،ودخل الیونان
دون الوثائق املطلوبة كمهرب.
االعتقاالت واملحاكمات تعسفیة .قد یتهم ضباط الشرطة الشخص الذي یحمل الحارث بتوجیه القارب  ،أو
الشخص الذي تواصل مع خفر السواحل لطلب املساعدة أو مجرد شخص یتحدث اإلنجلیزیة لیكون مهًربا .في
الیونان  ،تستغرق التجربة املتوسطة حوالي  30دقیقة فقط  ،مما یؤدي إلى عقوبة متوسطة تبلغ  44عا ًما
وغرامات تزید على  370.000یورو .عادة ما یكون للمشتبه بهم إمكانیة محدودة للحصول على املساعدة
القانونیة  ،ویعتمد معظمهم على املدافعین العامین .یعبر املراقبون عن مخاوفهم من "النقص املفاج{ في
املعالجة العمیقة"  ،حیث یبلغون عن صدور األحكام على الرغم من عدم وجود أدلة وسوء جودة الترجمة
هذا البیان هو تعبیر عن تضامننا مع حمزة حددي ومحمد حدار وكل الذین ُج ِّرموا و ُحرموا من حقوقهم
األساسیة في حرب االتحاد األوروبي املعلنة ضد املهربین .ندعو الجمیع إلى إدانة التطبیق التعسفي لقوانین
مكافحة التهریب ضد األشخاص املتنقلین .نحن ندین استغالل الوضع الضعیف لطالبي اللجوء من قبل الدول
األعضاء في االتحاد األوروبي  ،وتركهم دون وسائل للدفاع عن أنفسهم بشكل صحیح

مع لجنة دعم حمزة حددي ومحمد حدار نطالب بما یلي

•.اإلفراج الفوري عن حمزة حددي ومحمد حدار
•.إسقاط جمیع التهم املوجهة إلیهم  ،و إقرار براءتهم
•قبول طلب اللجوء من حمزة ومنحه حق اللجوء
•تنظیم أوضاع حمزة ومحمد  ،وحریة الحركة للجمیع

ونطالب كذلك
•الحریة لجمیع أولئك الذین یعانون من نفس املصیر في السجون الیونانیة واإلیطالیة ألنهم كانوا یبحثون
عن حیاة أفضل
•تغییر القانون الیوناني واإلیطالي إلزالة األسس القانونیة لهذه االعتقاالت واإلدانات التعسفیة

◆ حضور محاكمة حمزة ومحمد یوم  4فبرایر  2020في كوموتیني  ،الیونان
◆ تبرع للدفاع القانوني https://www.lepotsolidaire.fr/pot/94duqw1k

