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كل يوم يزداد الخناق على
المهاجرين و المهاجرات

العنف ضدنا يوميا ....
حينام تفكر بالتظاهر الرشطة تغلق املدخل …
حينام تسأل ال إجابة ...
العنرصية حارضة حيث مينع البعض من دخول املدينة …
ويسمح لآلخر بالدخول ...
يف اي وجهة ودون سابق انزار ودون اسباب ترشقك الرشطة بغاز يحرق كالفلفل الحار عىل وجهك
Jungle
الجنقل صار سجن كبري باسم اإلنسانية ...
االذالل معمام .حالة االستياء والغضب بادئة عىل الكل
الحدود مغلقة ...املدينة مغلقة  ..اآلفاق مغلقه ....
ال صوت هنا أال صوت العنف ...
ومن جانب الذي منوطا به منع العنف  ...وتحقيق العدالة !!!
هنا دوما الصورة ضبابية  :املالمح غائبة … الحزن و البؤس ظاهر عىل األوجه  ...الرهق  ...املعاناة ....
هنا املهاجر يف رصاع ال ينتهى ما بني سكة القطار واملينا ...
الكل عيل االرجل ذهابا أو أبابا أال القلة بالدراجات ...
هذا الرصاع ينتهي أما يف دوفر وهذا شبه محال ...
أو قسم الرشطة ...أو السجن … أو عائدا إيل الجنقل  -مدينة األكواخ و الخيم الفقرية و غري صحية …
أو العيادة ملعالجة الجراح أو البحث عن ارجل صناعية لتتوكأ عليها بسبب ركلة قوية يف الركبة من قبل األحذية العسكرية وهراوات
الرشطة حتي ال تحاول مرة أخري  ..أو املوت يف حادث سري يف املدينة وكالعادة الجاين هرب ومل تعرث عليه الرشطة أو ال تبحث حتى
عليه ..و....و....و !!! ؟؟؟
املشهد البائس يومي حزين  ...ومخزي يف بلد الحرية وحقوق االنسان أرض اللجوء … منوذج متثييل اإلنسانية
هنا تبدأ األسئلة حيث ال إجابة وال يحزنون ...
ملاذا تقبل فرنسا املال من بريطانيا لتغلق الحدود واالتحاد يتقبل كهاذ الترصف ؟ !
هل انتهاك للقانون الدويل شيئ عادي !؟
هل من الطبيعي أن تنتهك القانون الدويل لحامية الالجئني ،ملاذا االتحاد مل يعلن رسميا عن إغالق جميع هذه الحدود أو ال أنها تستنكر
اتفاقيات تواطؤ انتهاك حق الالجئني
ملاذا بريطانيا تدفع  ...وملاذا االتحاد يسكت ويصمت !!!؟؟؟
ملاذا فرنسا تنفذ أجندة بريطانيا حيال املهاجرين هل املصلحة أكرب من القيم واألعراف اإلنسانية عند فرنسا !!!!!!؟؟؟؟
املالجئ واإلسكان الذي تبرش به بالرتغيب والرتهيب هل يغري من األمر شيئا  ,بالتأكيد ال .
حديث املوظفني من دائرة الهجرة دامئا أن فرنسا الخيار األمثل ولكن غالب الطلبات رفض و الكل يعلم أن األغلبية مرفوضني بنسبة
هائلة
وما زالو يحثونك عيل التقديم يف فرنسا !!! ...؟؟؟

والغريب أن الكثري يتعامل مع املهاجر كجامد دون وضع اعتبارات اخرى وملاذا يختار دولة دون أخري واملهاجرين يعلمون أن القانون
ينص عيل البقاء يف أول بلد تدخله وهذا الجميع يعلم من املحال  ...لذا من الطبيعي أن تكون هناك خيارات أخري للمهاجر ..اللغة..
الثقافة...والتاريخ عوامل مؤثرة يف طريقة االختيار والتفضيل ولكن من يفهم ؟
لذا البؤس حارضا هنا صبغة مؤسسية ومتفق عمدا عليه للجميع يف كاليه فليس هناك جديد الحدود مغلقه بالبوليس وكتائب الجيش
و ميليشيات الحراسة الخاصة املسلحة والكالب البوليسية و والجدران االسالك الشائكة حتي ال يزعج امللكة القردة القادمة ........
االستياء حارض االحتقان أكيد ...
املعسكر الجديد ال يغري من الواقع شيئا ...
حيث متنع الرشطة املظاهرات املطالبة بالحقوق ورسيعا ما تغلق الجرس املمر الوحيد للجنقل حتي ال تصل إيل املدينة ...
اليشء الوحيد املتبقي للمهاجرين هو األمل  ...وال غري
فال فرنسا...وال االتحاد األوريب...وال األمم املتحدة
تقول كلمة يف حق هؤالء...
ولكن سؤال املهاجرين هو...
أين املجتمع الفرنيس ومنظامت املجتمع من هذا !!...؟؟؟
هل يستمع املجتمع األوريب السياسيني أكرث من استامعه ملنطق العقل والقلب و اإلنسانية!!!..؟؟؟؟؟
هنا تاهت كل األشياء وضاعت
الحرية ...العدالة ....اإلنسانية...
فامذا تبقي اجيبونا !!!...؟؟؟
 .... Calaisكايل
هنا حيث الحدود مغلقة ...
الربد  ...واملطر   ..وصف الحامم يف زحام ...
صف الوجبة اليومية أيضا زحام ...
العيادات الطبية هي األخرى بالتذاكر ...
أمراض الربد حارضة ....
الجميع يستخدم الحطب للتدفئة والطبخ
حيث الدخان املنبعث والتلوث ...
داخل الخيم البائسة توقد الشموع وتارة أخري الدخان
وهو األسوأ ألن الخيم ال نوافذ لها ...
يف الجنقل مصايب القطار والعنف وهو مشهد حارض ...
العنف املربر وغري املربر ...
نفسيا الكثري يف غاية اإلحباط والتذمر ...
حيث الرشطة متنع التظاهر والتجمع ...
للتعبري عن حالة الغضب التي تعرتي املهاجرين ...
فكل يشء يخضع إيل املجهول طاملا الحدود مغلقة ..
الناس تقايس الربد لتحصل عيل خدمة الواي فأي من أجل التواصل مع األهل واآلخرين...
صفوف املعونة التي تقدمها املنظامت التطوعية مشهد آخر بائس حيث التدافع وما إيل آخره....
واآلن يتم بناء كامب جديد من أجل حامية الالجئني من الربد  ...ولكن السؤال هل يبحث الالجئني عن وحدود مفتوحه للعبور أم
مسكن !!! ...؟؟؟
الرشطة تقوم بإرسال املهاجرين الذين يحاولون العبور إيل السجن والحبس أليام واحيانا أكرث وىف حدود بعيدة كإسبانيا وسويرسا
وغريها...
لكن ال تبعدهم  ,بل بالعكس  ,عن العنف والبؤس دامئا أبعد ممكن من القانون اإلنساين و املبادئ اإلنسانية  ،و تحرمنا من حقوق
اإلنسان ،و تحرم من الحق يف اللجوء ،والحق يف التحرك و اإلقامة و الحق يف اختيار بالد اللجوء
مقال :شهادة من أحد الالجئين الذين عاشوا لعدة أسابيع في  Jungleغابة كالي Calais
الصحيفة توزع في أماكن عديدة و هي توزع في المدرسة.
الهاتف ()lyca, whatsapp
07 53 21 83 90
البريد االلكتروني
merhaba@riseup.net
Facebook : Mer Haba
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للمهاجرين ،االستقرار أو نقل و
تداول مستحيل
■ ■منذ  21نوفمرب و العدد  3من صحيفة  ،Merhabaقد
تتابعت األحداث يف باريس والوضع ال يزال سيئ ال يطاق ،وبعيدا
أن يشبه ما وعدت به بلدية باريس ومحافظة خالل عمليات اإلجالء
املخيم واألماكن املشغولة التي يوجد فيها أشخاص
إقامة اإلسكان :الخفي والتشتت بدال من اإلستضافة
إذا تم فتح أماكن إسكان إضافية بفضل حزم ونضال املهاجرين
يف املخيامت وإىل املدرسة املستخدم للنوم ،ظهور املشاكل بدأت
يف مراكز استضافة و ساءت .وذلك بعد عمليات متعاقبة اإلجالء
الرسمية «وضع مبأمن» ،والظروف املعيشية والضيافة دفعت
املهاجرين للتنديد الحاالت غري مالمئة للعيش:
عىل الرغم من وعود،ليس هناك متابعة السجالت اإلدارية لالشخاص
الذين يتقدمون بطلبات اللجوء .بعض العاملني املوظفني لديهم
ترصف و سلوك عنرصي تجاه تلك التي يتم استضافتها .و يف العديد
من املراكز يعانون الناس من خفضت حرياتهم تحرم الزيارات،
تنظيم صارم و يعانون من الرصد ،واملنع بالتكلم يف حالتهم  ...يجوز
تفتيش غرفهم
أو ممتلكاتهم ،وأحيانا ليس هناك ما يكفي من الغذاء أو انتهت
مدة الصالحية
يف مركزين  ،دخلوا املهاجرين يف إرضابا عن الطعام .عىل أحد من
املركزين يف إرضاب الجوع والعطش ملدة يومني كانت اإلجابة إلقاء
القبض عىل  20مهاجر ،وأخذهم إىل قسم الرشطة حيث تم تحديد
هوياتهم وأخذ بصامتهم ثم طرد ليال من املركز حيث كانوا يقيمون.
يف العودة إىل الشارع ،وجدوا مخيم ساحة الجمهورية فيه غريهم
من املهاجرين تبقوا يف ساعة الضيق من إخالء «اإلنساين» السابق ،
أوالبعض رجعوا من مركزهم (حبسبب اإلنعزال و البعد من باريس
حتى مل يكن لهم من املمكن مواصلة إجرائتهم) أو طُرِدوا ألنهم
قضوا ليلتني خارج املركز مضطر أن ينامون يف الصفوف أمم أبواب
إدارة معينة ،و هم القادمني الجدد الذين مل يتح لها الوقت لتقديم
طلباتهم أو البعض بدون مكان املقام يف مراكز ... CADA
الكل يتحمس و يناضل يف الربد ملطالبة  ...أماكن نوم يف سكن و
بانتظار تسوية.
يف مراكز أخــرى ،أفعال املهاجرين قد اتبعت وإعالن و عرض
الصعوبات وفضح انتهاك الحريات يف هذه املراكز يخدم مالذهم
املفرتض ،أتاحت بعض التحسينات يومية (ترغب يف الحصول عىل
التدفئة يف مركز حيث معطل أو مل يشتغلوا بسبب إقتصادي عىل
ضهر املهاجرين ).
ولكن يف كل مكان يزن تهديد دائم للعودة إىل الشارع ،مع العلم أن
العديد من مراكز اعلنت بأية حال أنهم سيوقفوا إستقبال لالجئني
يف مراكزهم بحدود  31مارس  /اذار

وبالتايل كل وجميع املعنيني يخضع ليشء واحد فقط :الغموض و
عدم اليقني  .هذه هي سياسة الدولة ،التي تعمل بكل جهد إلخفاء
البؤس الضاهر وليس ملعالجته  ،من خالل تفكيك املخيامت وعزل
الناس .ومنعهم من التضاهر و التجمع معا أوأن يناضلوا من أجل
حقوقهم!
يف األسابيع األخرية ،بعض من أحدث األشخاص الذين تم إجالؤهم
أرسلت مبارشة إىل الفندق ،مع عدم وجود ضامن لطول فرتة اإلقامة:
أنهم متأكدون من ال يشء!
و لكن  ،وهذا مثري ،الظروف يف املراكز غري ممتساوية و للغاية :
بعضها أقل صارم أو عائق أمنيا من غريها  :ال توجد حراس األمن
 ،فيها مساعدة و مرافقة بشكل أفضل ،ويسمح للزيارات  ...وهذا
يعني أن «باإلضافة إىل سياسة الدولة واملحافظات ،هناك أيضا
خطوات وسيطة ،ويب التايل مسؤلني املراكز الذين يختارون عمدا
إذالل املهاجرات واملهاجرين ،وال تأخذ بعني االعتبار أوضاعهم.
وباملثل ،فإن  OFIIهوالوكالة املسؤولة عن تذاكر النقل و التي
كان من املقرر أن تقدم  ،ولكن التي للم تقدم للمهاجرين ،والوكالة
ترفض أن تسمع إىل هذا.
نظام إداري مصمم بحيث يكون ال يعمل؟
الجهة اآلخرة من هذا الوضع ،إىل جانب اإلسكان ،هي طلبات اللّجوء
بالنسبة ألغلبية األشخاص املعنيني .الوضع كاريث أيضا لتسجيل
واملعاملة اإلدارية  :بعد اإلصالح التابع ليوم  1نوفمرب  ،منصات
االستقبال أغلقت عدة أسابيع! وأحيانا هناك مفاجآت إغالق العديد
منها دون إعالن و علم املعنيني  .هذه الوكاالت لديها مواقيت
العمل وقدرة غريكافية و مالمئة بالنسبة ملا هو مفروض القيام به :
يف بعض األحيان الناس تنتظر منذ منتصف الليل بأمل الحصول عىل
الخدمات! هذا جعل الزمن الذي ينبغي أن يكون ثالثة أيام أصبح
اآلن حوايل ثالثة أشهر.
تُ نح املؤسسات ااملسؤلة عىل التغطية و رعاية مقدمني وطالبي
اللجوء دعم مادي يب أموال لذلك ،لكن تلك املؤسسات ال تتحمل
برضورة املهامت التي تحصلت بفضلها عىل دعم و ألغلبية املهامت
مثل التوجيه الصحيح وترجمة األعامل و الوثائق اإلدارية.
أيضا ،وبكل بساطة قد انقطع دفع مساعدة  ( ATAإعانة مؤقتة
لإلنتظار ،يدفعها  )OFIIوهذا لعدة أسابيع و يخص املئات من
الناس!
وأخـرا ،منذ  1نوفمرب ،املزيد واملزيد من الناس ييتعرضون إىل
إجراءات مستعجلة لطلباتهم عىل اللجوء ،مام يقلل بش ّدة من
فرصهم للحصول اللجوء ،ألن وظيفة هذه اإلجـراءات الرسيعة
بأنها «إجراءات ُسفىل» ،محجوزة للناس ممشكوك فيهم «دون
مصداقية».
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عىل الرغم من خطابات الحكومة يف كاليه  -تقول و تكرر أنه لن نتضامن مع جميع املهاجرين و املهاجرات.
يكون من املمكن لعبورقناة البحر يل بريطانيا ،داعيا إىل تقديم ضد الحدود .لحرية الحركة و التنقل ،وحرية التثبيت واإلقامة.
طلب للحصول عىل اللجوء يف فرنسا ،وإال فإن الطرد أمر ال مفر
منه -ونحن يف الواقع نرى أن جهاز استقبال املهاجرين الراغبني يف
التسوية يف فرنسا يظهريفضح و بوضوح أنه ليس هناك أي إرادة العدد القادم من مجلة مرحبا  ،Merhabaسوف يتطلع عىل نضاالت
سياسية للقيام بذلك ،ولكن بل العكس  :جعل كل يشء للحفاظ يف املهاجرات املهاجرين ،الالجئني و الالجئات يف مراكز اإليواء  ...و أيضا
موضوع متابعة حالة اإلجراءات لطالبي اللجوء.
حاالت غري قانونية عىل أكرب عدد ممكن من األشخاص .
ويف مواجهة هذه السياسة الدنيئة و البغيضة ،دعونا نتّحد و

اجراءت و تشريعات جديدة  ,كيف
توقع طالبي اللجؤ في المصيدة

■ ■منذ  29يوليو 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
في هذا الصدد سنحاول شرح و تفسري جزء من تلك القوانني اليت ال تفي بالغرض المطلوب 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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