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العالم

تقرير

ُ
فرنسا تخرج اآلالف من مخيم كاليه

«أزمة المهاجرين»
ّ
تتحول إلى عار أوروبي
على الرغم من البدء بتدمير مخيم كاليه،
حيث كان يعيش العديد من المهاجرين
ـروف إنسانية سيئة ،ال يبدو أن
وســط ظـ ً
هناك حلوال دائمة لـ«أزمة المهاجرين»
في أوروبا التي تبدو ،بدورها ،عاجزة عن
التعامل بفعالية مع األزمات المماثلة
ب ـ ـ ــدأت م ـن ــذ صـ ـب ــاح أم ـ ــس ع ـم ـل ـيــات
إخــاء مخيم كاليه املهاجرين ،الذي
ي ـس ـت ـح ـســن ب ـع ــض اإلعـ ـ ـ ــام وص ـفــه
ب ـ ـ ــ«األدغـ ـ ــال» ،اس ـت ـع ــدادًا السـتـهــال
عملية تدميره اليوم .وجرى ذلك في
ُ
صخب لــم يخل مــن ارتـفــاع منسوب
الـ ـت ــوت ــر ،ب ـس ـب ــب امل ـص ـي ــر امل ـج ـه ــول
الذي ينتظر معظم املهاجرين الذين
تمركزوا هناك منذ أشهر ،على أمل
عبور املانش باتجاه اململكة املتحدة.

وب ـ ــدأت ح ــاف ــات بـنـقــل م ــا ب ــن ستة
آالف وث ـم ــان ـي ــة آالف رج ـ ــل وامـ ـ ــرأة
وطـ ـ ـف ـ ــل ،م ـع ـظ ـم ـه ــم ي ـ ـن ـ ـحـ ــدرون مــن
أفريقيا ومــن أفغانستان ،إلرسالهم
إلى ما يفوق  400مركز إيواء موزعة
على األراض ــي الفرنسية ،في عملية
حـ ـش ــدت الـ ـسـ ـلـ ـط ــات حـ ــوالـ ــى 1250
شرطيًا ودركـيــا لضمان سيرها من
دون صدامات .وقد فرضت السلطات
ال ـفــرن ـس ـيــة ع ـلــى املـعـنـيــن خ ـيــاريــن:
إمــا الـبـقــاء فــي فرنسا وال ـخــروج من
املخيم (ليتمكنوا في وقت الحق من
التقدم بطلب لجوء في فرنسا ،فيما
تظل مــدة بقائهم فــي مــراكــز اإلي ــواء
غ ـي ــر م ـ ـعـ ــروفـ ــة) ،أو تــرح ـي ـل ـهــم إل ــى
بلدهم األصلي.
وفي نهاية يوم أمس ،تم نقل حوالى
 2500ش ـخــص إلـ ــى م ــراك ــز اإليـ ـ ــواء،
ومــن املـقــرر أن تستمر العملية ملدة
ثـ ــاثـ ــة أي ـ ـ ـ ــام .وفـ ـيـ ـم ــا كـ ــانـ ــت بـعــض
الجمعيات املتخصصة في «شــؤون

«مصطلحات كاليه» تفرضها السياسة!
رأى الباحث الفرنسي في علم االجتماع إريك فاسان ،في مقالة في صحيفة «ميديابارت»
اإللكترونية ،أن الصراع السياسي في فرنسا ساهم في صياغة املفردات واملصطلحات ،وذلك
بهدف إيجاد مبررات لتدمير مخيم كاليه .فالحكومة الفرنسية االشتراكية تقول ّإنها ّ
تدمر
املخيم من أجل «مصلحة املهاجرين ،الجئني أو ال ،والذين كانت قد ّقيدتهم في مخيم كاليه...
واليوم ،تقول إنها تطردهم منه ملصلحتهم ،وملصلحتهم تقمع مقاومتهم واحتجاجاتهم» .وتابع
أن تصرفات السلطة السياسية تنبع من التنافس االنتخابي ،مشيرًا إلى أن «السخرية» في األمر
تكمن في أن االشتراكيني الحاكمني اليوم ال يملكون حتى مرشحًا رئاسيًا حقيقيًا بعد ،ما
يجعل تدمير املخيم بال معنى ،أي بال ربح على الصعيد االنتخابي .وانتقد فاسان استخدام
اإلعالم لتعبير «تدمير أدغال كاليه» ،وكأن مصطلح «تدمير» مصطلح محايد ،معتبرًا أن ذلك
يخفي دور الدولة في تأسيس هذا املخيم بالدرجة األولى .من جهة ثانية ،سخر فاسان من
ً
ّ
التحجج باملسألة اإلنسانية لتدمير املخيم ،في حني أن السلطات تمنع أطفاال من بني هؤالء من
االنضمام إلى عائالتهم في بريطانيا.
(األخبار)

املهاجرين» قد حــذرت من أن بعضًا
منهم قد يرفض املغادرة ،فقد حصل
ذل ــك بــالـفـعــل إث ــر وقـ ــوع اشـتـبــاكــات
م ــع ال ـش ــرط ــة ،م ـس ــاء األح ـ ــد ،نتيجة
احتجاج البعض على إقفال املخيم.
ووضعت السلطات الفرنسية املالمة
ع ـلــى «م ـج ـمــوعــة ي ـس ــاري ــة مـتـطــرفــة
بريطانية» ،هي مجموعة «ال حدود»،
ملحاولتها «تعطيل العملية».
وانتقدت بعض الصحف البريطانية
والـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات امل ـت ـخ ــذة
تـجــاه املـهــاجــريــن ،معتبرة أن وجــود
م ـثــل ه ــذه امل ـخ ـي ـمــات ب ـحـ ّـد ذاتـ ــه هو
أمـ ــر ي ـش ــي بـ ــأن أوروبـ ـ ـ ــا غ ـي ــر قـ ــادرة
عـ ـل ــى الـ ـتـ ـع ــام ــل م ـ ــع أزمـ ـ ـ ــة م ـم ــاث ـل ــة.
ورأت النائبة البريطانية عــن حزب
ّ
«الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــال» ،إي ـف ـي ــت كـ ــوبـ ــر ،أن «م ــا
تعرض له األشخاص الذين كانوا في
مخيم كاليه خال من اإلنسانية ،وقد
عـ ـ ّـرض األط ـف ــال خـصــوصــا ألوض ــاع
خطيرة وغير إنسانية» ،واصـفــة ما
ج ــرى بــأنــه «عـ ــار عـلــى ك ــل أوروب ـ ــا».
ّ
وت ــاب ـع ــت أن «ح ـ ــل أزم ـ ــة ال ـه ـج ــرة ال
ي ـك ــون ف ــي ن ـصــب مـخـيـمــات خــارجــة
عن القانون ،بل بتشكيل مراكز إيواء
آمـنــة بــإشــراف وكــالــة الــاجـئــن لــدى
األم ــم امل ـت ـحــدة» ،إضــافــة إل ــى «تقديم
املساعدة الطارئة الضرورية لطالبي
اللجوء واملهاجرين» .ولذلك ،ترى أنه
يجب أن يـكــون هـنــاك «استراتيجية
واض ـ ـحـ ــة مل ـن ــع وص ـ ـ ــول ال ـ ـنـ ــاس إل ــى
التمركز في مخيمات مثل كاليه في
الدرجة األولى ،أوالها اتخاذ إجراءات
وقـ ــائ ـ ـيـ ــة ض ـ ــد ّع ـ ـصـ ــابـ ــات االت ـ ـجـ ــار
بــالـبـشــر» .وحــثــت كــوبــر عـلــى النظر
بـجــديــة خـصــوصــا ألوض ــاع األطـفــال
ال ــذي ــن ك ــان ــوا مــوجــوديــن ف ــي كــالـيــه،
وال ـع ـم ــل ب ـش ـكــل ط ـ ــارئ لـحـمــايـتـهــم،
معتبرة أنــه «عــار أنهم قد تركوا في
ذلك املكان طوال هذه املدة» .وشددت
على أن «إخفاق السلطات الفرنسية
فــي تــأمــن الـحـمــايــة ال ـضــروريــة لهم
حتى اآلن هو أمر مخز».

ً
باحث فرنسي :ال ّ
يقدم تدمير المخيم حال لمشكلة الهجرة (أ ف ب)
في هذا اإلطار ،يشار إلى أن لألطفال
والقصر ،البالغ عددهم  ،1300وضعًا
خــاصــا ،إذ سـيـتــم نـقــل بـعــض منهم
(ممن هم من دون مرافقة) إلى اململكة
امل ـت ـح ــدة ع ـن ــد االنـ ـتـ ـه ــاء م ــن عـمـلـيــة
اإلخ ــاء ،لكن لــم تتم املـبــاشــرة بذلك
حـتــى اآلن .وأثـ ــار بـعــض الناشطني
ت ـخـ ّـوف ـهــم م ــن أن ي ـتــم ف ـق ــدان ه ــؤالء
األطفال في الفوضى.
من جهتها ،رأت الباحثة البريطانية
العاملة في شــؤون الالجئني ،هيفن
ّ
ك ـ ـ ــراول ـ ـ ــي ،أن «ح ـ ـ ـ ــل أزمـ ـ ـ ـ ــات ت ــدف ــق
املـ ـه ــاج ــري ــن سـ ـي ــاس ــي فـ ــي ال ــدرج ــة
األول ــى» ،ألن احتمال أن تتكرر هذه
امل ــأس ــاة كـبـيــر جـ ـدًا .وتــابـعــت أن ــه ما
دامت «العوامل التي تدفع بالسكان
إلــى الـهــرب مــن بيوتهم ،إضــافــة إلى
الـ ـع ــوائ ــق الـ ـت ــي ت ـم ـن ـع ـهــم مـ ــن ب ـنــاء
ح ـيــات ـهــم ف ــي ال ـ ـخـ ــارج ،ق ــائ ـم ــة ،ومــا
دامـ ــت دول االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي ،من
ضمنها اململكة املـتـحــدة ،تفشل في
ض ـمــان ال ـط ــرق املــؤم ـنــة والـقــانــونـيــة
ل ـ ـهـ ــؤالء ل ـل ـح ـص ــول عـ ـل ــى ال ـح ـم ــاي ــة
وح ـ ـ ـيـ ـ ــاة ك ـ ــريـ ـ ـم ـ ــة ،سـ ـيـ ـظ ــل ال ـ ـنـ ــاس
ي ــرسـ ـم ــون س ـب ـل ـهــم الـ ـخ ــاص ــة نـحــو
ال ــدول الـتــي يــوجــد لـهــم فيها أق ــارب
أو أص ـ ـ ــدق ـ ـ ــاء ،أو حـ ـي ــث ي ـح ـل ـم ــون
بــالـحـصــول عـلــى فــرصــة بــا ّسـتـعــادة
حياتهم» .ورأت أن سبل تجنب تكرار

تقود مصالح
السياسيين الفرنسيين
االنتخابية عملية
تدمير المخيم

ه ــذه الـحــالــة عــديــدة ،ومـنـهــا «إع ــادة
توزيع املهاجرين» ،أو منح تأشيرات
دخـ ــول إن ـســان ـيــة وإذن ع ـمــل مــؤقــت
وتأشيرات دخول تعليمية وغيرها.
ك ــذل ــك ،رأى ال ـص ـحــافــي الـبــريـطــانــي
بــاتــريــك وي ـن ـتــر ،ف ــي «ذا غ ــاردي ــان»،
أن تــدم ـيــر مـخـيــم كــال ـيــه ت ـق ــوده في
ال ــدرج ــة األول ـ ــى م ـصــالــح انـتـخــابـيــة
للسياسيني الفرنسيني مــع اقـتــراب
االنتخابات الرئاسية.
وفـ ــي ال ـس ـي ــاق ن ـف ـســه ،رأى ال ـبــاحــث
الـ ـف ــرنـ ـس ــي أولـ ـيـ ـفـ ـي ــه ك ـ ـلـ ــوشـ ــارد أن
ً
«تدمير هذا املخيم ليس حال ملشكلة
ّ
ال ـ ـه ـ ـجـ ــرة» ،م ـ ــذكـ ـ ـرًا ب ـت ــدم ـي ــر مـخـيــم
سانغات في عام  ،2002ولجزء كبير

إيران

هواجس االنضمام إلى «العمل المالي» :إلتفاف أميركي
قبل حــوالــي شـهــريــن ،بــرز إلــى الواجهة
مــوضــوع انضمام إي ــران إلــى مجموعة
العمل الـمــالــي .ومـنــذ ذلــك الحين حتى
اليوم ،ال يــزال النقاش مستمرًا حول هذه
المسألة ،وال سيما أن عددًا من المسؤولين
يرون فيها أداة ستستخدمها دول أخرى
ضد طهران ،من بينها الواليات المتحدة
طهران ــ حسين شعيتو
ال ي ـ ـ ــزال ال ـ ـجـ ــدل فـ ــي إيـ ـ ـ ــران م ـس ـت ـم ـرًا
بشأن االنضمام إلــى مجموعة العمل
املالي الدولي Financial Action Task
 ،Force __ FATFفي ظل مخاوف من
أن ت ـت ـحـ ّـول إجـ ـ ــراءات ه ــذه املـجـمــوعــة
إلى أداة في يد دول أخــرى ،من بينها
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ،ل ـف ــرض عـقــوبــات
داخـ ـلـ ـي ــة ع ـل ــى ش ـخ ـص ـي ــات إي ــرانـ ـي ــة.
وفـيـمــا ك ــان وزي ــر االقـتـصــاد اإليــرانــي

ع ـلــي ط ـيــب ن ـي ــا ،ق ــد أع ـل ــن ،ف ــي أي ـلــول
املاضي ،شــروط بــاده لالنضمام إلى
املجموعة الــدولـيــة ،فقد شــدد على أن
هــذه الـشــروط تتمحور حــول "تعريف
املـ ـجـ ـم ــوع ــات اإلرهـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــة" .ح ـي ـن ـهــا،
قـ ـ ــال ال ـ ــوزي ـ ــر اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي" :لـ ـ ــن نـسـمــح
للمؤسسات الدولية بالحصول على
م ـع ـل ــوم ــات ـن ــا ،وال ن ـق ـبــل أي ت ـعــريــف
ل ـل ـم ـج ـمــوعــات اإلره ــابـ ـي ــة ي ـص ــدر عن
أي هـيـئــة أجـنـبـيــة" ،مضيفًا أن إي ــران
ل ــن ت ـطـ ّـبــق "ال ـع ـق ــوب ــات ال ــدول ـي ــة على
األش ـخ ــاص ومــؤس ـســات ال ـث ــورة على
أراضيها".
ولكن مــا هــي مجموعة العمل املالي؟
ّ
تتحول إلــى أداة بيد
وكيف يمكن أن
دول أخرى؟ مجموعة العمل املالي هي
هيئة تـتــولــى مهمة دراس ــة التقنيات
واتـ ـج ــاه ــات غ ـس ــل األمـ ـ ـ ــوال وت ـمــويــل
اإلره ــاب وإع ــداد وتطوير السياسات
املتعلقة بـهــذا ال ـشــأن محليًا ودول ـيــا.
وقــد كــانــت إي ــران ُمــدرجــة على "الئحة
سوداء" تابعة لها ،إال أنها في حزيران
ّ
امل ــاض ــي ،عــلـقــت ال ـع ـمــل ب ــ"إج ــراءات ـه ــا

امل ـض ــادة" ،فــي انـتـظــار انـضـمــام إي ــران
نهائيًا إليها.
أمــا على الجهة اإليــرانـيــة ،فقد وضع
املجلس األعلى لألمن القومي شروطًا
لــانـضـمــام إل ــى امل ـج ـمــوعــة ،ف ــي وقــت
ال ي ــزال فيه امل ـشــروع يخضع لنقاش
عـلــى مـسـتــوى مــؤسـســات ال ــدول ــة ،من
بينها مجلس ال ـشــورى ال ــذي أدرج ــه
ع ـلــى الئ ـح ـتــه .ول ـكــن عـ ــددًا ك ـب ـي ـرًا من
املـ ـس ــؤول ــن ـ ـ ـ م ــن ب ـي ـن ـهــم ع ـل ــي أك ـبــر

وضعت إيران
شروطًا لالنضمام
إلى المجموعة
الدولية FATF

والي ـ ـتـ ــي ،م ـس ـت ـش ــار املـ ــرشـ ــد األع ـل ــى
ل ـل ـج ـم ـهــوريــة اإلس ــامـ ـي ــة ـ ـ ي ـ ــرون أن
الغاية الرئيسية للمؤسسات املالية
الـ ــدول ـ ـيـ ــة هـ ــو حـ ــرمـ ــان ال ـج ـم ـه ــوري ــة
اإلس ــامـ ـي ــة ك ــاف ــة اإلمـ ـك ــان ــات املــال ـيــة
وال ـف ــرص االق ـت ـصــاديــة .وي ــرى هــؤالء
أن انضمام إيــران إلى اتـفــاق  FATFال
يـصــب فــي مصلحتها ،ألس ـبــاب عــدة
أبــرزهــا أنــه يمكن استخدامها كــأداة
لتبرير ف ــرض عـقــوبــات جــديــدة ،وقــد
يعد األمر امتدادًا لفترة ما بعد االتفاق
ال ـنــووي الـتــي شـهــدت رفــع العقوبات
املــال ـيــة ع ــن إيـ ــران فــي ال ـش ـكــل ،ولـيــس
ً
عـمـلـيــا .ه ــذا ف ـض ــا ع ــن أن ال ــوالي ــات
املـ ـتـ ـح ــدة أق ـ ـ ـ ـ ّـرت ب ـش ــرع ـي ــة الـ ـتـ ـع ــاون
مــع املــؤس ـســات اإليــران ـيــة املـعـفــاة من
الـعـقــوبــات ،فقط اذا جــرى االطمئنان
إلــى أن نتيجة هــذا التعاون لن تعود
بالنفع على  178شخصًا ومؤسسة
ال تـ ــزال عـلــى الئ ـحــة ال ـع ـقــوبــات الـتــي
تتعلق بالبرنامج البليستي اإليراني
وبـ"دعم اإلرهاب".
وفــي الـسـيــاق ،كشف وزي ــر االقتصاد

اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي عـ ـل ــي طـ ـي ــب ن ـ ـيـ ــا ،ع ـ ــن أن
الـحـكــومــة وض ـعــت فــي رس ــال ــة ،ثالثة
شروط لالنضمام إلى مجموعة العمل
املالي ،وهي أنه ال يمكن للحكومة أن
تقبل ّ
تعهدًا وإلزامًا نيابة عن البرملان
أو سائر السلطات ،أي يمكنها االلتزام
فقط في نطاق صالحياتها .والشرط
ّ
يتضمن
الثاني ،هو أن دستور إيــران
م ـ ـ ــواد وق ـي ـم ــا ال ي ـم ـك ــن ل ـل ـب ــرمل ــان أن
يوافق على أي قانون يتعارض معها.
أم ــا ال ـثــالــث ،فـهــو أن ــه طـبـقــا للقوانني
اإلي ــرانـ ـي ــة ،امل ــرج ــع الــوح ـيــد لـتـحــديــد
"مصادر اإلرهاب" هو املجلس األعلى
لــأمــن الـقــومــي اإلي ــران ــي .وب ـنــاء على
النقطة األخيرة ،شـ ّـدد نيا على أنه ال
تــوجــد أي م ـخــاوف مــن ع ــدم انضمام
إي ـ ـ ــران إل ـ ــى م ـج ـمــوعــة ال ـع ـم ــل امل ــال ــي
الدولية.
ومثال على الهواجس اإليــرانـيــة ،ما
يوضحه الخبير االقتصادي ،ومدير
وكالة "فارس" سيد ياسر جبرائيلي
ـ ـ ال ــذي يـعــد مــن أب ــرز املـطـلـعــن على
ه ــذه املـســألــة وم ــن أه ــم مــن تناولها

