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الواقع اليومي »لإلستقبال« 
الفرنسي واألوروبي للمهاجرين 

يتكون من العنف و تهديدات الشرطة، الطرد يتزايد 
بإستمرار  و هذا مخفي من قبل وسائل اإلعالم،  مراكز اإليواء في حالة 

سيئة  و بيروقراطية العدوانية التي تعطل طلبات اللجوء
عىل هذا العدد من جريدة مرحبا  يتم نرش شهادات عديدة من املهاجرين  يف سفرهم للِحصٌن املَنيع، قلعة أوروبا ... مع العلم أن هذا 

ليس سوى مجرد آلجزء الظاهر 
أوالً  نالحظ حرب دامئة و ثابتة عىل الحدود  : يتم تدعيم تقوية و تعلية الجدران ، املزيد واملزيد من األسلحة  للرشطة  و منع الوصول 

إىل أريض اإلتحاد األرويب ، وسائل »السيطرة و املراقبة«  خارج أي إطار و عالقة قانونية  تنكر ضامن الحقوق. ويف الوقت نفسه، آخذة 
يف تزايد الرتحيل بالطرد القرسي إىل البلدان األصلية للمهاجرين، والناس من دون أوراق يُسجنون يف مراكز االحتجاز أين يعنون يومياً 

معامالت العنف 

أما الجزء اآلخر من عمل الدول األوروبية حول الهجرة  يركز عىل  األشخاص الذين نجحوا يف عبور الحدود: من تطبيق بروتوكول 
إتفاقيات دوبلني و إىل إدارة مالجئ النوم الحكومية ، تم تصميم نظام كامل للحفاظ عىل املهاجرين يف حالة من عدم اليقني والتبعية و 
برنامج التهميش. يُجرب القادمني الجدد عىل البقاء يف الشارع لفرتات طويلة ، يف هشاشة املطلق: بينام الحكومة تثحدث باإلنسانية عرب 

وسائل اإلعالم، ولو  انه ال يُضمن الحق يف السقف فوق الرأس
 ومن متكن من الحصول عىل اإلقامة )يف كثري من األحيان لفرتات قصرية(  يعاين الرتحيل التعسفي يف أماكن بعيدة عن املنطقة حيث 

قدم فيها طلبه للحصول عىل اللجوء.  يف عدة مراكز، الحقوق األساسية، مثل الوصول إىل وسائل النقل، و حقوق الزيارة 
، حق  اإلجتامع، ليست مضمونة.  اإلمكانيات عىل إدراج الواقع،  اإلندمج  يف البالد )الحصول عىل  تعليم اللغة   

والدراسة والعمل( ليست  سوى رساب،  أوهام

وبالتايل فإن نظام استقبال للمهاجرين هو طريقة التسيري للوجه الحقيقي للحكومة، 
التي تهدف منع التنظيم الجامعي للمهاجرين 

واندماجهم يف األرايض األوروبية. والنتيجة 
هي خلق كتلة من الناس مع أضعف و 
أقل حقوق و فرص وبالتايل أكرث سهولة 

لالستغاللهم 

 الصحيفة توزع في أماكن عديدة و
  .هي توزع في المدرسة

الهاتف
07 53 21 83 90

البريد االلكتروني
merhaba@riseup.net
Facebook : Mer Haba
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انتهكت حقوق الالجئين
عيل الرغم من وضع مجموعة كثرية من القوانني واالتفاقيات واملبادي التوجية لحامية الالجئيني منذ يوم الخامسة والعرشين من ينياير  ■

عام الف  وتسعامئة و واحد وخمسني  من  القرن العرشين ، وُعرِّف الالجئ بانه شخص يوجد خارج وطنة االصيل ، او بلد اقامته املعتادة 
بسبب خوف يل ما يربره من االضطهاد بسبب العنرص او الدين او القومسة او االنتامء ايل طائفة اجتامعية معينة او ايل  رأي سيايس وال 

يستطيع العودة بسببها خشية لتعرض االضطهاد

وتم تعديل هزا القانون يف عام الف وتسعامئة وسبعة وستني يف جنيف بسويرسا  وُسميت بالقانون الالجئني الحديث

أحكام  بتنفيذ  الالجئني ومالزمة  وتتحمل مسؤلية حامية  تحميهم  ان  لالجئني  املضيّفة  والدول  الحكومات  القانون عيل  ومن خالل هزا 
االتفاقية  

مطبقة ايضا عىل الدول التي مل تُوِقع  أن  تلتزم بالتمسك مبعايري الحامية االساسية التي تعترب جزء من قانون الدويل العام وال يجب إبعاد 
أي الجئ  ايل بلده التي هرب  منها  بسبب القبلية والعنرصية واالنتامء الديني والسيايس وسبب القتل واالغتصاب واالبادة الجامعية من 
حكومته الفاسدة التي ال تحرتم  شعبها وال تحرتم املبادئ االساسية لحقوق االنسان ، فيها زعيم همه الوحيد  ان يجلس ايل كرسية السلطوي 
املليئة ارواح و جامجم االبرياء اىل ابعد مدى  امثال البشري الرئيس السوداين وامثالها من قادة  الدول االفريقية التي يعرض حياة وحرية  

مواطنيه لالضطهاد

كيف يل أن أعود ايل هذه البيئة الذي خرجت منه وقطعت الصحاري والبحار من اجل مستقبل مرشق يف أحدي أركان العامل القارية الذي 
يوجد ضمنها السالم والحرية والهدوء الذي امتناه وهي اوربا 

و لالسف الشديد بعض الدول االوربية يُرَّجع الشخص الالجئي اىل وطنه  عند وصوله ايل اراضيها عرب رحلة شاقة، امثال املانيا والرنويج 
وايطاليا وغريها من دول دبلن االوربية، و كونت واسست قوانني خاصة لالجئني مثل البصامت والعودة الطوئية وغريها الذي يجعل شخص 

الالجئ بانه محجوز يف البلد الذي أُخذت منة البصمة حتى إجبارياً  وليس لديه حق عبور أي حدود

وهزا يتعارض متاما مع القانون الدويل لحقوق االنسان الذي وضعت يف يوم السادسة والعرشين من شهر ستة عام الف وتسعامئة وخمسة 
واربعني يف جنيف من املادة الثالثة عرش لذي ينص لكل فرد حرية التنقل واختيار محل اقامتة داخل حدود كل دولة وقارة ويحق لة ان 
يغادر ايل البالد مبا يحق له العودة ،  واملادة الرابعة عرش الذي ينص ان الشخص يلجي ايل البالد االخرى و يحاول االلتجاء اليها هربا من 

االضهاد

عيل الرغم من كل هذه القوانني االنسانية واألدلة والرباهني الدوليه  ال ان  دبلن تكرس وتغلق املعابر الحدودية وتشتد يوما بعد يوم ومل 
يهمها امر الالجئ الذي يريد ان مير ايل بلد اخرى لبحث الحرية واالمان اللدولة الذي يتمناه وهذا من حقه الرشعي من املادة ثالثة من 

قانون حقوق االنسان

وبعد دول اوربا امثال دول رشق اوربا واليونان وايطاليا  استغل قانون البصمة من دبلن وال يعطي الشخص املبصم حقوقة من الناحية 
املادية واالنسانية، وبالعكس تحرمه و متنعه منهم،  وباملقابل االمم املتحدة تدفع االموال اىل هذة الحكومات من اجل الالجئي  ولكن 
حكومات هذة الدول يحتاجون لبصمتك وال يحتاجون اليك ، الن بصمتك هو مصدرهم االقتصادي اما انت الالجئ عبارة عن شخص غري 

مرغوب يف هذا البلد ، انت عبارة عن اكرب سلعة اقتصادية مستوردة من البحر اكرث من اللحوم البيضاء وسمكة التونة العنيدة
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حياة الالجئين في فرنسا هي الصراع 
من اجل البقاء

يبدو ان هموم الالجئني و املشاكل التي واجهوها عرب رحالتهم  ■
الطويلة ايل اوروبا امر يجب الوقوف عنده فبجانب مخاطر املوت 
يف البحار و املحيطات كان يف انتظارهم ما هم اسوأ من ذلك بكثري 
حيث تحولت القضية من رحلة البحث عن الحرية ايل رصاع من 

اجل البقاء و الدفاع عن الكرامة االنسانية 
  ما جعل االمر صعبا ايل هذا الحد هو ان السلطات االوربية  ارادت 

ان تضع سياسات مقصودة و

مخطط لها لتعذب الالجئني و ارهاقهم نفسيا الجبارهم عيل العودة 
ايل بلدانهم , فتسببت  , السياسات الال انسانية ايل كارثة  يهز لها 
الضمري االنساين, , فرني ان فرنسا ترتك الالجئني ينامون يف الشوارع 
يواجهون خطر املوت بالجوع و املرض و الربد , حيث ال ماء و ال 
الالجئني حقهم يف  االالف من  مئات  بذلك  ففقد   , دواء وال كساء 
الحياة و الكرامة االنسانية ناهيك عن االمن والحرية التي اتوا من 
اجلها ليتحول الرصاع بشكل مأساوي من مجرد البحث عن االمن 

والحرية ايل رصاع من اجل
 

البقاء عيل قيد الحياة
اذا قلت  ابالغ   عن تجربتي الشخصية - منذ دخويل ايل فرنسا مل 
لكم انني متنيت املوت ليك اضع حدا ملا اواجهه من ويالت , عندما 
يف  لالجئني  سكنا  متنح  ال  فرنسا  بأن  سمعت  باريس  ايل  وصلت 
اراضيها ففكرت يف البقاء مع مئات الالجئني احتلوا مدرسة مهجورة 
من سنني ليست بالقصرية ,وجدت اناسا تبدوا املعاناة و اثار البؤس 
و الشقاء يف وجوههم , يفرتشون االرض و يلتحفون السامء فبدأت 
الفرنسية  السلطات  ايل  فيه  ما نحن  نقل  كيفية  اتحدث معهم يف 
, لقد وقف الحظ بجانبنا و اتت وسائل االعالم و نقلت الخرب ايل 
فقدمنا  مفاوضتنا  يف  االختصاص  جهات  فقررت  الفرنيس  الشارع 

لهم مطالبنا و التي من ضمنها توفري 
السكن الذي يليق بالبرش اضافة ايل 
توفري بطاقة الرتحيل ليتمكن الالجئ 
 , باريس  مدينة  داخل  الحركة  من 
توزيع  بعدم  طالبنا  ذلك  عالوة عيل 
حتي  باريس  ــارج  خ ايل  الالجئني 
 , اجراءاتهم  مواصلة  لهم  يتسني 
باملعاهد  التحق  منهم  جزء  ان  كام 
, كام ان جزء  اللغة  لتعلم  الفرنسية 

قليل منهم التحق بالجامعات ,

فوجئنا  لكننا   , جميعها  املطالب  تلك  بتلبية  السلطات  فوافقت 
برتحيل اكرث من نصف الالجئني باملدرسة  ايل مناطق تبعد اكرث من 
400 ك م خارج مدينة باريس فرجع جزء كبري منهم اليها و انا لسؤ 
مدين  السلطات يف  ايل  بنفيس  تحدثت  ة  منهم  احدا  كنت  الحظ 
ادارة  بباريس و تقدمت بطلب اخر ايل  اللغة  بأنني ادرس  فارين 
الجامعة وانا يف انتظار الرد , لكنهم رفضوا التعامل مع مثل هذه 
الحالة فقررت العودة ايل باريس رغم انني ال املك املال الالزم لرشاء 
حيث   , هناك  البقاء  رفضوا  الذين  من  كبري  عدد  معي  و  التذكرة 
اجتمعنا يف ميدان ريبوبليك اياما اال ان الرشطة الفرنسية اقتحمت 

املخيامت و الناس نيام حيث تم ترحيلنا بالعنف

 لقد عانيت يف فرنسا معاناة ال تقل سؤا عن ما واجهته يف بالدي من 
ظلم و اضطهاد من قبل النظام االسالموي الذي يعلن الجهاد ضد 

شعبه و يزج بالسياسيني يف غياهب السجون املعتقالت
كام ان قصة الرفيق السيايس األستاذ / الفاضل محمود أبوبكر ليس 
بعيدا عن األذهان , و هو قيادي بالجبهة الوطنية العريضة و هو 
كيان يجمع أحزاب عدة بهدف اسقاط النظام لقد تم تعذيبه من 
لكنه متكن من  املؤبد  بالسجن  عليه  السوداين و حكم  االمن  قبل 
الهرب و هو االن طالبا للجوء السيايس بفرنسا النه يفتقر للحامية 

يف بالده

فرنسا دولة عظيمة و لديها تاريخ عريق يف مجال حقوق االنسان 
الثورة  مييز  فام   , كذلك  لتكون  تكفي  وحدها  الفرنسية  فالثورة 
الفرنسية عن غريها هي انها حققت مكاسب ثورية لكل العامل و 
ملكتهم  و  الشعوب  كل  فألهمت  فحسب  الفرنيس  للشعب  ليس 

وسائل مبتكرة لتنري لهم طريقا للحرية و العدالة االجتامعية    
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بيان المهاجرين ُرِحلوا إلى قرية 
تِرييال ُسور سان  

عدة  ■ قبل  من  مركز  الهجوم عىل  بعد  املهاجرين  عديد  شهادة 
 7 السبت  الفرنسية«    الهوية  جيل   « فاشية  جامعة  من  أعضاء 
والفاشية  العنرصية  االعتداءات  الخوف  عن  إىل جانب  نوفمرب.   
)تعرض أيضا بعض املهاجرين إىل مشاكل يف ملعب لكرة القدم يف 

القرية(   
واملهاجرين رصحونا باملزيد من املشاكل يف هذا املركز   

بعد إخالء مدرسة الثانوية، تم نقل 80 مهاجر  إىل هذا املركز، أين 
املفروض من قبل  بالتنظيم  املتعلقة  املشاكل  يعانون من مختلف 

املركز 

الالجئني رشحوا  هذه املشاكل يف النص التايل، الذي كتب يف نفس 
مديرلقسم  مع  اجتامع  عقد  اليوم  ذلك  يف  الفايش.   الهجوم  يوم 
املقاومة ضد ااإلنعزال من الصليب األحمر، وهي الرشكة التي تدير 
املركز،  رشك  يف اإلجتامع ممثل املهاجرين و رشح كل الصعوبات 

اليومية التي يعانوا منها.
يف  نفس الخط، تم إنشاء لجنة الدعم املحيل للنضال مع املهاجرين 

ملحاولة عالج حقوقهم وكرامتهم 

واملهاجرين رصحو  باملزيد من املشاكل يف هذا املركز   

اآلن نحن خائفون و غري مطمئنني 
الصباح.   هذا  وصلت   ،50 حوايل  عنرصية،  ناس  أن  هي  املشكلة 
قنابل مدخانة ورموا    أوقدوا  السطح.  بالقوة و صعدو عىل  دخلوا 

مفرقعات. رصخوا  » العودة اىل بلدكم!  إرحلوا  ! »  ا 
استيقظنا، ذهبنا جميعا خارج و ندينا أفراد األمن للمركز.  إنتظرنا 
يف الخارج و الناس شاهدت أعاله ورايتهم التي مكتوب عليها » ال 

نرحب الالجئني »  ا 

رفضوا  لكنهم  النزول   منهم  وطلبت  الرشطة  وصلت  ساعة  بعد 
قائلني  أنه ما دام يبقى الالجئني هناك  انهم سيبقون أيضا 

ثم، بعد ساعة، أىت رئيس البلدية ليكلمهم لكننا ال نعرف ما قالوا.  
بعد 15 دقيقة صعدت الرشطة عىل السطح وأجربتهم عىل النزول 

واملشكلة اآلن هي أننا خائفون.  قررنا عدم تناول الطعام.  الليلة 
املاضية بالفعل تعرض أحد منا لهجوم من طرف 5 أشخاص الذين 
ركضوا   وهم  بالفرار  نفسه  يحرر  ان  وإستطاع  عنفوه.   و  شتموه 

ورائه و تبعوه حتى املركز
اآلن مل يعد بإمكاننا البقاء يف هذا املكان  

قبل ذلك كان لدينا مشاكل أخرى هنا.   عندما وصلنا قال لنا  رئيس 
البلدية انه سوف يساعدنا يف حل مشاكلنا اإلدارية آي الوثائق.  اآلن 
مضت مدة 15 يوما. األمس مديرة مركز النوم كلمت رئيس البلدية 
ألنه خالل 15 يوم ما  تم القيام بأي شيئ . وقالت مديرة املركز  أن 
دور منظمتها لإليواء، للنوم وتقديم وجبت الطعام فقط، وليس أي 
شيئ مثل اإلجرئات أو أوراق و يف هذا املجال علينا أن نعمل عىل 

أنفسنا  و ندبر رئوسنا وحدنا بال مساعدة 

هناك عدة مشاكل أخرى يف املركز.  مثل مراقبة  الدخول و الخروج.  
ميكننا أن نخرج فقط إبتداء من الساعة الثامنة صباحا  و ليس قبل 
و ال بد من العودة قبل الساعة العارشة ليال  و إذا كان غياب أكرث 

من 3 ليايل  فيتم طردنا من هناك 
حتى إذا كنت تنوي الخروج ملدة 5 دقائق فقط ، يجب عليك إظهار 
للتوبيخ.   البطاقة و تفسري السبب ونتيجتها بعض األحيان نتعرض 

معاملة مثل ما يف سجن

األفرشة غري مريحة و ال ميكنك النوم  عادي يف تلك الرسير )رسير 
مطوي لتخييم( 

الساعة 8 صباحا و  إبتداء من   ، الغرف  كل يوم هناك مراقبة  يف 
هم ينادوننا شغص بشغص بأسامئنا واحدا واحدا  . مالدينا مفاتيح 
الغرف، أبواب بدون مفاتيح حتى  يفتحون األبواب  و يدخولون يف 

أي وقت ما ، بال إستأذان و ال تنبيه. وكام يوجد هناك العديد من
الرسقة.  يف احد املرة قاموا بتفتيش كل الغرف

األسبوع املايض اتو مضفني مؤسسة  OFII لتسجيل األسامء و
تواريخ امليالد. وعندما سئلناهم عام سيفعلونه لنا، قالوا أنهم سوف 

يساعدونا عىل العودة إىل بلدنا؛

 لكننا مل نقطع كل هذا املسافة و تلك املخاطر و الصعوبات حتى 
الوصول اىل هنا  ليك نعود إىل بالدنا  !   ا

الوثائق فقط  ليس من  املشكلة  اآلن  لكم ملساعدتنا.   بحاجة  أننا 
ولكن الحياة أيضا.  نحتاج

الذهاب إىل مكان آخر، ألن هناك العديد من املشاكل  بل أكرث من 
ما  يطاق به   

يجب عىل الصحفيني الكالم 
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كال ! ليست أفغانستان بلدًا آمنًا!
صوت اللاجئين األفغان

إنّنا يف خطر يف أفغانستان ولسنا خطريين لفرنسا، نحن نخاف بسبب التوتر واملشاكل الناتجة عن عدم توفر السكن. نحن نطالب بحقوقنا 
كوننا الجئني. إنّنا نطلب من الشعب الفرنيّس والحكومة الفرنسيّة عدم إرسال قّواتهم العسكرية إىل أفغانستان إذ اعتربوا أفغانستان بلداّ 
آمناً! تشهد مدينة كابول واألقاليم األفغانية يوميّاً هجومات انتحاريّة واعتداءات بالسيّارة املفّخخة ومترّدات من طرف الطالبان وداعش. 
حتى اآلن يسيطر الطالبان عىل معظم األرايض األفغانيّة وقد فشلت الحكومة يف حامية املدنيّني واملدن األخرى. تعاين الرشطة والجيش 
من خسائر كبرية تزداد يوم بعد يوم وأغلب ضحايا الحرب مدنيّون. من اآلن فصاعداً ال تستطيع قّوات األمن والحلف األطليّس إالّ حامية 

أقاربهم بعد فشلهم لحامية املدنيّني. رجاًء ال ترسلوا الالجئني األفغان إىل بالدهم!

قصة قصيرة من شاّب أفغاني لاجئ في أوروبا

أنا شاّب أفغايّن عمري 25 سنة. درست يف جامعة كابول وبعد تخرّجي رجعت إىل إقليمي. نتيجة رجوعي زُججت يف إشكال الطالبان 
فحاولوا أن يقطعوا رأيس. ال يحّب الطالبان الشبّان الذين درسوا يف مدارس ممّولة من طرف الواليات املتّحدة. حينئذ هربت وغادرت بلدي 

متّجهاً إىل أوروبا. ألّن أوروبا أكرث أماناً من البلدان األخرى! فيها إنسانية وكرامة تربية وعدالة.
عند وصويل إىل أوروبا قّدمت طلب اللجوء يف أحد البلدان األوروبيّة. بدأت إجراءات اللجوء وبعد 9 أشهر جاء رفض طلبي ألنّني شاّب 
متعلّم هكذا قالوا. أخربوين بأّن عيّل العودة إىل كابول وهي مدينة آمنة وبأّن الطالبان ليسوا أقوى من الحكومة! يف الحقيقة ليست كابول 

آمنة إالّ ملن لديه وسيلة بالسلطة وقوات األمن ولديه حراسة خاّصة فقد ليست كابول آمنة ملن بدون نقود وبيت ووسيلة بالسلطة.
صايف

يوم الثالثاء 3 نوفمرب, يف فندق » فورموال1 «  يف »باب سانت وان«  قامت  ■
الرشطة الفرنسية مرة أخرى باملجئ للقيام برتحيل أحد  املهاجرين, الذي كان 
مقيام بالفندق و هذا باستعامل القوة و القمع مثل إستخدام املسدس الكهربايئ 

إلجباره عىل الرحيل.  
   

   هذا املهاجر  ,من أصل كردي من العراق,هو واحد من مجموعة الالجئني 
الذين  وضعوا يف هذا الفندق من طرف مجموعة اإلغاثة »أس ؤ أس« ,و 
التي هي واحدة من املجموعات املعنية بتقديم املساعدات اإلجتامعية 
الثالثاء  يوم  قرر  املجموعة,  أحد مسؤويل هذه  املحتاجني.   لألشخاص 
بأن هذا املهاجر مجرب عىل الرحيل من الفندق, للذهاب إىل أحد مراكز 
,اين ظروف الحياة اكرث صعوبة .مقابل رفض املهاجر للرحيل  اللجوء 
اىل احد مراكز اللجوء, يبقى مركز115 كل ما تقرتحه ادارة الفندق ,ما 
يعني طرده  اىل الشارع يف نهاية االمرالن مركز ال 115 هو مركز, دائم 

االكتضاض بالحاالت الطارئة و املستعجلة. 

,  يف حالة يأس شديدة, هدد املهاجر فيها باإلنتحار, قام أفراد الرشطة 
املعتادة,من  الالإنسانية  العنف  أساليب  باستعامل  الحارضين 
بعد  الحديدية  باألصفاد  تكبيله  و  الكهربايئ  للمسدس  إستخدام 
تعريضه لعدة صدمات كهربائية. بعد  هذا التعذيب, تم نقله 
إىل مستشفى »بيشا« أين متت معالجته. هذا املهاجر إلتقيناه 
يف ساحة »الجمهورية« أين إنتقل لاللتحاق باملهاجرين األخرين 

املعتصمني يف نفس املكان ملقاومة عنف و قمع الرشطة.
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تعديل إجراءات اللجوء  إصالح نوفمرب 2015

منصة اإلستقبال

الشباك الوحيد(املحافضة اإلدارية  و األويف)
طلب اللجوء  /  تبصيم / تقدير و تعيري الضعف /  إقرتاح إسكان

تسليم شهادة
من تقديم طلب اللجوء ما يساوي 

ترصيح إقامة مؤقتة

إجراء مرسع إجراء عادي

(OFPRA) أوفربا
مقابلة و إستجواب يف األوفربا  مع امكانية ناصح

قرار األوفربا

يف حالة إجراء عادي يف حالة إجراء مرسع

(CNDA)املحكمة الوطنية لحق اللجوء
ثلثني يوم لتسجيل إستناف  آي لتقديم طلب 

مراجعة القرار  دراسة خالل خمسة أشهر

CNDA L.731-2 املحكمة الوطنية لحق اللجوء
ثلثني يوم لتقديم استناف  آي تسجيل طلب 
مراجعة القرار   دراسة خالل خمسة أسابيع

قرار املحكمة الوطنية لحق اللجوء

قبول
إعرتاف حالة الجئ  بطاقة إقامةاللجوء ١٠ سنواة 

الحامية الفرعية  إقامة سنة واحدة  حياة شخصية و عائلية

رفض
أمرمعني  ملغادرة الرتاب 

الفرنيس

قانون دوبلني ااا
تحديد الدولة املسؤولة شهادة محددة

إحتامل االقامة الجربية

إستئناف طعن الواقف 
خالل  ١٥ أيام

قرار ختم  امللف
ختامية بإغالق

قرار عدم املقبولية

إستئناف أمام املحكمة 
اإلدارية

غري إيقايف
بدون إمكانية طعن 

الواقف

مجلس السيادة
إستئناف املحكمة العليا 

للنقض

GISTI جمع معلومات و دعم املهاجرين

قبول
إعرتاف حالة الجئ  بطاقة 

إقامةاللجوء ١٠ سنواة 
حامية فرعية  إقامة سنة واحدة  حياة 

شخصية و عائلية

رفض
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اجراءت و تشريعات جديدة , كيف 
توقع طالبي اللجؤ في المصيدة 

منذ 29 يوليو من هذا العام تبنت فرنسا قوانني وترشيعات جديدة فيام يخص تقديم اللجوء , ليك تتوافق مع قوانني االتحاد االورويب  ■
للهجرة , بينام كان الغرض من ذلك هو تبسيط االجراءت و اختصار الوقت ليك يصب يف مصلحة االجئني اال انها .اال انها جاءت مخالفة 

لتلك التوقعات 

يف هذا الصدد سنحاول رشح و تفسري جزء من تلك القوانني التي ال تفي بالغرض املطلوب منه
كيف تقدم طلبا للجوء ؟ 

لقد تغريت القوانني الخاصة باللجوء بشكل كامل مقارنة باالجراءات السابقة , حيث نري ان القوانني الجديدة تهدف ايل اكامل االجراءات 
يف خطوة واحدة و الذي من املفرتض ان تكون مخترصة و رسيعة , 

مع ذلك  , قبل الوصول ايل تلك الخطوة التي تم فيها ادماج ادارة املحافظة و املكتب الذي يتبع لوزارة الداخلية يجب عيل طالب اللجوء 
الذهاب ايل مكان اخر مبكرا الخذ املعلومات عن كيفية تقديم اللجوء نسبة لصعوبة توفر ما تلك املعلومات 

املطلوبة يف مكان تقديم اللجوء ان مل يكن مستحيال 
  بعد كل ذلك البحث الشاق اليجاد رضبة البداية يقال لطالب اللجوء يجب ان تذهب اوال ايل االدارة التي تتبع حكومة املحافظة  او 
الدائرة املعنية النك يف املكان غري الصحيح ملبارشة االجراءت بالرغم الغاء كل العمليات االدارية الالزمة و االجراءات االولية املتبعة من قبل 
اسنتادا ايل القانون الجديد,  مع كل هذا عيل طالب اللجوء الذهاب مبكرا ايل مكتب تسجيل و ملء املستندات التي تم متويله من  الدولة 
لتسهيل املهمة و اختصار االجراء و هي عبارة عن مكاتب لديها تعاقدات فرعية مع الدولة لتقديم و تسهيل الخدمات لطالبي اللجوء و 
ملء االستامرات وغريها من الخدمات  , نذكر منها عيل سبيل املثال منظمة فرنسا ارض اللجوء و منظمة كواليا و الصليب االحمر الفرنيس 
, لالسف يذهب مقدم اللجوء  منذ الساعة الحادي عرشة ليال ليك يقف يف صفوف النتظار حتي الساعة التاسعة صباحا ليايت املوظفون و 

ياخذوا اربعون شخصا و احيانا اخري ثالثني شخصا فقط من الذين امضوا ليلتهم انتظارا لذلك الحلم املستحيل 
فبينام يشرتط القانون الجديد لطلب اللجوء ان يتم تسليم الطلب ايل جهات االختصاص للدراسة يف ظرف ثالثة ايام اال انها يف الحقيقة 

تتطلب الكثري من الصرب للوقوف امام تللك املكاتب اياما او رمبا يتوجب عليك ان تذهب ليال حتي تكون من الفائزين القالئل 
فمهمة املركز يف املقام االول هي ان تقوم بدور اداري والذي يتمثل يف جمع املعلومات و ارسالها ايل ادارة املحافظة حيث املكان الذي يتم 
فيه اخذ البصامت من طالب اللجوء اال ان ذلك الدور املنوط به مل يكن فعاال ان مل يكن غائبا متاما .ليس من املهم ان توكل هذه املهمة 
للمنظمة من قبل ادارة املحافظة لجمع املعلومات عن الالجئني و معرفة كيفية الوصول ايل فرنسا و الدول التي مروا بها يف طريقهم اليها 

باالضافة ايل تاريخ الخروج من البلد االصل و تاريخ الوصول ايل مكان تقديم اللجوء
     فعند اخذ البصامت يف ادارة املحافظة يتم التعرف ما اذا كان لطالب اللجوء بصمة اخري يف دول االتحاد التي وقعت عيل اتفاقية دبلن  

, بناء عيل تلك املعلومات التي رفعتها املنظمة الدارة املحافظة تقرر السلطات ترحيل الشخص ايل دولة البصمة من عدمه 
   لذلك يري الكثري من الالجئني ان تلك املنظامت ما هي اال وسيلة الخذ املعلومات من طالبي اللجوء بطريقة ناعمة الن مقدم الطلب 
رمبا يرتدد يف االدالء ببعض املعلومات عندما يكون امام مركز الرشطة محل البصمة , كام ان تلك املعلومات تستخدم ملعرفة من يستحق 

االجراءات الرسيعة و متييزه عمن غريهم 

لكن يعترب الكثري من الالجئني ان تغيري بعض املعلومات كعدم ذكرهم لدولة اللجوء االويل لتفادي خطر الرتحيل امرا عاديا وال يستوجب 
املسائلة القانونية او ليس من شانها تغيري مسار الوصول ايل القامة     
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من باريس إلى فيشي، جهاز إبعاد 
المهاجرين

عىل الرغم من قرار املحكمة وعىل عكس الوعود التي قدمها رئيس البلدية واملحافظة، تّم إخالء مدرسة »جان كاري« يوم الجمعة 23  ■
أكتوبر وذلك دون سابق إعالم كايف لسكان املدرسة الثانوية و قد متّت عملية اإلخالء تحت حضور أمني مشدد.

من بني مئات الالجئني الذين »أُِمنت لهم اإلقامة« تم نقل 150-200 ُمهاجر إىل ملجأ يف مدينة »فارين سور أليي«، عىل بعد 350 كيلومرت 
من باريس، بالقرب من فييش. هذا دون أن يُطلب رأيهم ودون إِبالغهم عند إنطالق الحافلة نحو هذه املدينة.

مل يهتم أحد ملعرفة ما إذا كان من بني املهاجرين من بدأ إجراءات طلب اللجوء، و إذا كان من بيِنهم من لديه موعد يف محافظة أو يف 
مكاتب إجراءات اللجوء.

عند وصولهم  هناك، وجد املهاجرون أنفسهم يف عزلة ودون معلومات، مع اإلحساس بأنهم يف السجن.

تلقى املهاجرون إستقبال بتوزيع منشورات بعنوان »وصول 200 من املسلمني غري الرشعيني يف فارين«. تّم توزيع املنشورات من قبل 
أعضاء«الرّد العلامين«، جامعة عنرصية، كارهة لإلسالم ومعادية للسامية، دعت إىل مظاهرة يوم 31 أكتوبر بدعم من عضو من »الجبهة 

الوطنية« باملجلس البلدي ملدينة »فييش«.

يف يوم 31 أكتوبر، مل يتم التجمع الفايش، ولكن تم تنظيم مظاهرة مظادة بإشرتاك 200 شخص متضامنني مع املهاجرين وذلك بناء عىل 
دعوة من الجبهة النقابية. بإعتبار أن موضوع املهاجرين يعاين من اإلقصاء السيايس فقد تم إخبارهم بوجود مظاهرة من قبل الصحف. و 

مبا أنهم كانو تحت اإلقامة الجربية يف املركز دون تفسري، مل يتمكنوا من اإلنضامم إىل التجمع املنظم تضامنا معهم.

بعد مرور أسبوع من وصولهم، غادر خمسون مهاجرًا املركز، مفضلني الشارع عىل العزلة. وعاد العديد منهم إىل باريس.

عند إفضاء أماكن شاغرة مبركز » فارين سور اليي« واصلت الدولة إسرتاتيجية إبعاد املهاجرين، ونقلت مجموعة من املهاجرين اللذين كانو 
مبركز شارع  »بالبورت«  يف الدائرة 19 من باريس، حيث تم إيواء 90 مهاجرا منذ طردهم من املدرسة. مركز شارع  »بالبورت« هو منزل 

قديم للمسنني، قد تم إتخاذه عىل عجل، وتسليمه إىل النجدة الشعبية إلدارته.

عىل أساس القامئة، التي وضعتها ال OFII خالل زيارتها للمركز وفقا لوعود تجديد فرتة اإلقامة، تم إختيار 50 سودانيا عىل أساس جنسيتهم 
لنقلهم وذلك دون األخذ بعني اإلعتبار إجراءاتهم يف خصوص طلب اللجوء، حتى بالنسبة لألشخاص الذين قد بدأوا جهودهم يف باريس.

يوم االثنني 2 نوفمرب، وصلت حافلة لنقلهم.  ومرة أخرى، مل تطلب املحافظة ال رأيهم وال إحتياجاتهم. كانت أبواب الغرف قد ُغلقت فلم 
يبق لدى املهاجرين الكثري من الخيارات:  » فارين سور اليي« أو ال يشء.

من بني 50 شخص ، 30 صعدو عىل منت الحافلة و فّضل 20 اآلخرين العودة إىل الشوارع.
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التسلسل الزمني في مخيم ساحة 
الجمهورية بباريس

كاري«  ■ »جان  مدرسة  الجمعة 23 أكتوبر : إخالء   يوم  صباح 
اإلخالء،  عملية  نهاية  بعد  املهاجرين.  من  مئات  تأوي  كانت  التي 
تبني أن حوايل مائة مهاجر بِقيُو بدون حل سكن يف املراكز، ومرة 

أخرى وجدو أنفسهم يف الشوارع.

بقيو  الذين  املهاجرون  الجمعة 23 أكتوبر: تجمَع  يوم  ظهر 
باريس. بعد  املركزية ملدينة  البلدية  ساحة  يف  سكن  ــدون  ب
الوقت  يف  ولكن  جديد  عىل 80 سكن  تحصلوا  ساعات  عــدة 
صحية.  غري  و  الئقة  غري  سكن  مراكز  من  آخــرون  عاد   نفسه 

مرة أخرى، 40 شخص بِقيو بالشوارع، ثّم تم طردهم من الساحة يف 
صبيحة يوم السبت 24 أكتوبر.

ضد  األشخاص  من  املئات  لعدة  السبت 24 أكتوبر: مظاهرة  يوم 
الحدود وتضامنا مع املهاجرين املسجونني يف لندن بعد عبورهم النفق 
تحت البحر. يف نهاية املظاهرة، وقف املهاجرون يف ساحة »الشابال« 
األمنية القواة  الدخول إىل مرسح »بوف دي نور« لكن   ثّم حاولو 

تدخلت فوًرا بإستعامل العنف و دفِعهم إىل محطة »قار دي نور« 
و  املهاجرون  بعض املتضامنني تجمع  مع  الرشطة.  تحارصها  التي 
إستقرو بساحة الجمهورية بجوار خيام جمعية »الحق يف السكن«.

وحدات  طرف  من  املخيم  : يُطرد  الخميس 29 أكتوبر  يوم  صباح 
التدخل العنيفة عىل الساعة السادسة ويتم دفع املهاجرين يف أنفاق 
امليرتو. عىل الساعة 7 صباًحا يعود املهاجرون مع بعض املتضامنني 
و مرة أخرى يطردون و يُدفعون بعنف يف أنفاق املرتو  و املهاجرين 
تجمعوا عىل  محطة  الرشق لكتابة بيان والدعوة لتجمع هذا املساء 

للعودة إىل ساحة الجمهورية.

املهاجربن  من  مئات  عدة  الخميس 29 أكتوبر: تجمع  يوم  مساء 
تحت  املخيم  تثبيت  إعــادة  و  الجمهورية  بساحة  واملتظامنني 
سوف  أنهم  يعلنون  املهاجرين  الشعبية.  والهتافات  التشجيعات 

يعودون كلام تم طردهم حتى يتحصلوا عىل حقوقهم.

يوم الجمعة 30 أكتوبر: عىل الساعة الرابعة ظهرًا ، حارصت الرشطة 
هؤالء املهاجرين و ُوِجدت حافالت إلرسالهم إىل مراكز سكن. كانو 
حوايل 60 مهاجر هم رفضو ركوب الحافالت حتى يلتحق بهم أيضا 
األثناء. مل يبق لرئيس مكتب اإلدارة من  الذين وصلوا يف  رفقائهم 
ِخيار أن يقبل يقبل ركوب الحافالت يل 30 ثالثني مهاجرا آخر .  غري 
بدون  أي  البالط  تزال عىل  ال  ذلك،  بعد  أخرى جائة  أن مجموعة 
الدعم  تركة  أن  وبعد  املخيم  الرشطة  دمرت  مئوى و  يف  إسكان 

وجمعية الدال إسرتداد بعض املعدات

السبت 31 أكتوبر: املهاجرون  البقني يف الشارع و آخرون من مراكز 
إىل  وانتقلوا  التجمع  للتضامن يف  أتوا  للمهاجرين،  النوم، من سنرت 

املهاجرين  تجمع  فرقة  مع  مظاهرة   ، الكرامة  و  للحقوق  املسرية 
بدون وثائق

ساحة  إىل  يعودون  لتثبيت  املهاجرين  عرشات  نوفمرب:   1 األحد 
الجمهورية

االثنني 2 نوفمرب: مئات املهاجرين و املتضامنني يظاهرون من ساحة 
الجمهورية إىل ساحة شاتىل يف قلب املدينة،  و تحاول فرق الدرك 
املتنقلة و وحدات الرشطة مبنع املسرية و منع خروجهم من الساحة، 
و  بعد العودة إىل الجمهورية، املهاجرين يضعون مشمعات التخييم 
لحامية أنفسهم ، فتتدخل وحدات الدرك و الرشطة لخطف و إلزالة 
األقمشة املشمعة،  رغم محاولت دعم DAL  و أمني نقابة س ج 

ت   CGT75    ال ميكن إعادتها لتثبيت املشمعات

الثالثاء 3 نوفمرب: تأيت رجال الرشطة من جديد إىل املهاجرين أعقاب 
الساعة خمسة و السابعة صباحا و يُطلب منهم املغادرة .الكنهم 
ُصمود عىل البقاء . و يف فرتة ما ، بعد الظهر، وأنها محاولة إلعادة 
املهاجرين  إلزالتها      الرشطة  تتدخل  املشمع.    القامش  تثبيت 

يحرضون الدعوة اىل تجمع ليلة الجمعة.

األربعاء 4 نوفمرب: تتحرش الرشطة يف الصباح.  و يف املساء، وحدات 
الرشطة عنيفة تتدخل إلزالة الفتة من املخيم حيث ال يوجد حتى 
أي خيام أو قامش املشمعات رغم سقوط األمطار . يتم إرجاع االفتة.

يتم  املتضامنني.  و  املهاجرين  من   400 تجمع  نوفمرب:   6 الجمعة 
إعادة تثبيت القامش املشمع والخيام تحت التشجيعات الشعبية. 
يطالب  و  الفوري  بأوامر  التدخل  رأس وحدات  ويأيت ضابط عىل 
صوت  مكرب  تغم  الشعبية  إستهجان  املشمعات.  صيحات  إزالت 
الرشطة و ال ميكن للضابط استخدامها وينسحب.  تبقى القطع من 

القامش املشمع ثابتة والخيام موضوعة، نرصاً عىل العنف.

االثنني 9 نوفمرب: بعد ثالثة أشهر رفض املحافظة من التفاوض مع 
جمعيةالدال ، حق السكن، عىل مخيمها ساحة الجمهورية ، و أخرياً 
يتعهد التفاوض مع جمعية حق السكن.  و يحصلوا  بالوعود عىل 
سكن دائم و ترحيل  لهذه األرس التي طُردن من سكنها .وبالتايل فإن 
جمعية حق السكن تفكك مخيمها، ولكنها ترتك املواد للمهاجرين 

الذين ينشطون متديد مخيمهم

الجمعة 13 نوفمرب: السادسة فجر، رشطة مكافحة الشغب تحيط 
وتحارص الساحة و أرسلت 250 مهاجر  إىل مالجئ النوم.  يتم تدمري 
املخيم من طرف الرشطة.  لكن بعد تلك العملية فتبقى العرشات 
من املهاجرين مترشدة، بدون حل و آل  أي مئوى و تظل يف الشارع، 

عىل البالط.
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ود
حد

بني 29 أكتوبر و 3 نوفمرب، تم القبض عىل مئات من املهاجرين يف  كايل  اإقتيدوا إىل مركز الحجز يف  فينسني    ■
إلعتقالهم ، قمة السخرية،  أوائل اتخذت هناك طردوا يف حافالت تحمل عالمة  "رحلة سعيدة" ا

سبعة منهم ، السوريون، بدأ إرضابا عن الطعام يوم 10 نوفمرب آي من ترشين الثاين  
القادمة  تسجني مهاجرين ضحايا آخرين؛ بعد   وبحسب ترصيحات ُعاّمل مركز اإلعتقال، من املتوقع يف االيام 

إختطافهم من كايل

منذ ستة أشهر تجتمع الحكومات األوروبية إليجاد حل ملا يسموه "ازمة املهاجرين".  يف الواقع يجتمعون لرؤية  ■
كيف ميكنهم التصدي و منع اكرب عدد ممكن من الفارين من املجاعات و الحروب للوصول إيل الحدود األوروبية، 

و كيف يتثي لهم طرد الكثري ممن متكنوا من دخول األرايض األوروبية.
نجد بني حلولهم ما يسمي "رحالت العودة الجامعية"، و ما يف األمر هناك طائرات تنسقها فرونتكس، وكالة مراقبة 

الحدود الخارجية لالتحاد األورويب، لطرد األشخاص غري حاميل الهويات املتواجدين يف االتحاد األورويب.
كذلك تهبط الطائرات يف محطات الدول األوروبية املشرتكة يف هذة العملية حتي يتمكنون األشخاص املعنيني من 

الصعود لهذه الطائرات اضطراريآ او اختياريآ.
مل نجد عيل هذة الطائرات إال املطرودين و رجال األمن و احيانآ مندوب حيادي  ملنظامت دولية كالصليب الألحمر 

و الذين يف العادة مل يبلغون عن التجاوزات يف حق هوالء املطرودين والسيام منظمني هذه الرحالت.
نرش للتو األتحاد األورويب بيان صحفي يعلن فيه انهم سوف يرسعون عمليات الطرد الجامعي. و بالفعل يف شهر 
سبتمرب و اكتوبر فقط  تم طرد ٩٦٥ شخص من قبل فرونتكس. و عيل سبيل املقارنة، يف السنوات السابقة عدد 
الذين  قامت بطردهم يقل عن ٠٠٥٢ شخص عيل مدار عام  بأكمله. ما يف األمر ذيادة مفزعة، خاصة ان هذه 
الطريقة للطرد لألسف مل ترتك  للمتعاطفني مجاآل لألعرتاض خالفآ ملا يحدث يف الرحالت التجارية حيث  غالبآ ما 

يتدخلون بعض الركاب تعاطفآ مع املطرودين
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(PASS) الوصول إل الرعاية الصحىية
نقط الفحوصات الطبية الجانة تكون مفتوحة

س من رغم عدم وجود تئمي لجميع النا
الصحى أو استحقاقات للصحة مثل شهادة أو

AM  بطاقة E CM UC، أوالضمن الجتمعي و
ب الصحىية التئمي الصحى. هذه النقط أو مكات
مجانة ف مراكز طبية و عيادات أو مستشفيات
ب، من المكن أن خلل هذه النقط أو مكات

ف الصالح الجتمعية تلتقي مع موض
AM   لساعدتك أيظا عل االتحصل E   
CM UC بطاقة الرعاية الصحىية مثل

Hôpital Lariboisière PASS Arc en ciel,
2 rue Ambroise Paré

métro Gare-du-Nord (l.4) ou Barbès
(L.2/4)

ف   01.49.95.81.24هات .
ف الساعدة الجتمعية الصحية هات

01.49.95.85.65  
مفتوح من الثني إل الجمعة من الساعة 

 إل الرابعة الثامنة صباح

Hôpital Saint-Louis PASS Verlaine,
 avenue Claude-Vellefaux 75010 Paris. 

M étro Colonel-Fabien (L.2) ou
Goncourt (l.11) 

ف   01.42.49.91.30  هات .  
مفتوح من الثني إل الجمعة من الساعة

الثامنة صباح إل الرابعة

Hôpital Bichat Claude Bernard PASS, 
46 rue Henri-Huchard 75018 Paris
 (métro Porte-de-Saint-Ouen L;13).

ف   ف 01.40.25.80.80هات   هات
01.40.25.84.65 

ف الساعدة الجتمعية الصحية    هات
01.40.25.80.78 

ب مكالة  حافلة السانان عيادة متنقلة ، يج
 أو06.80.00.94.21

http://busdentaire.free.fr 
ص   لعرفة أماكن ومواعيد الفح

٭ محكمة مدينة  غراس، يوم 18 ديسمرب
القبض عليها  يف  إلقاء  ناشطة  تم  ، كلري،   جلسة محاكمة 
يوليو،  يف محطة مدينة انتيب بينام رافقة  قارص السن  و 

إمرأة ، الجئني  ، حاولوا أن يأخذوا القطار.
بعد 24 ساعة من احتجازها لدى الرشطة والبحث و تفتيش 
إقامتها ، وجهت إليها تهمة  املساعدة يف اإلقامة غري   قانونية 

والدخول غري املرصح به عىل األرايض الفرنسية 
  تضامن  

٭ سيَُحاكم  ناشط ، ناشط منذ عدة أسابيع حتى اآلن مع 
املهاجرين يف  كايل،  بسبب تهمة  للتحريض عىل التمرد و 
تحاليل  إلختبار  الخضوع  رفض  الرشطة،  عىل  حجارة  رمي  
يف  بالتورط  إتُهم  بصامته.   إعطاء  رفض  و  النووي  الحمض 

اشتباكات بني رشطة مكافحة الشغب واملهاجرين
وظل  الثاين  ترشين  نوفمرب   12 يوم  عليه  القبض  ألِقي    
محبوس  حتى  16  نوفمرب ، تاريخ  أول ظهور جلسة  تم 

خاللها تأجيل محاكمته إىل   14 ديسمرب 
  ويف اإلنتضار  هو تحت اإلقامة الجربية  

التضامن  و بال حدود!   ا


