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توفري املأوى وسيادة الدولة يف كاليه
مايكل بويل

انتهجت الحكومة الفرنسية يف توفريها للأموى لس ّكان كاليه املهاجرين خالل السنوات العرشين األخرية
سياسة غ َّل َبت أولوياتها تأكيد سلطة الدولة عىل التخفيف من املعاناة اإلنسانية .وما زال ذلك التأكيد قامئاً
يف السياسات التي ُأ ِق ّرت عا َمي  2015و 2016التي تضمنت هدم املأوى غري الرسمي مقابل توفري مأوى
بديل وأسايس.
اســتجاب ًة لألعــداد الكبــرة مــن املهاجريــن غــر املســجلني يف
مينــاء كاليــه الشــايل ،ش ـ ّددت الحكومــات الفرنســية املتعاقبــة
الحاميــة عــى الحــدود وأحكمــت رقابتهــا عــى دخــول املهاجرين
إىل املــأوى املوجــود يف أول نقطــة مجــاورة لكاليــه .وعــى م ـ ّر
عرشيــن عامــاً ،ا ّتبعــت الحكومــات الفرنســية منطــاً محــدداً
للتعامــل مــع املهاجريــن مت ّثــل يف التذبــذب بــن توفــر املــأوى
أو الطــرد املبــارش أو إعــادة النقــل القــري .كــا ُف ِت َحــت مراكــز
ثــم
وســ ِم َح للمخيــات بالنمــ ّو ومــن َّ
االســتقبال ُثــم ُأغل َقــتُ ،
أزيلــت.

وبحلــول ينايــر /كانــون الثــاين  ،2016أمــر وزيــر الداخليــة
الفرنــي بهــدم املــأوى غــر الرســمي الــذي كان ُيعـ َرف ’بالغابــة‘
ونقــل ســ ّكانه املهاجريــن الذيــن بلــغ عددهــم ســتة آالف
شــخص إىل مــكان آخــر .و ُد ّمــرت الغابــة عــى مرح َل َتــن خــال
مثانيــة أشــهر .يف املرحلــة األوىلُ ،أعيــد نقــل ا ُملج َلــن إىل مرفــق
مؤقــت ُش ـ ّيد قــرب املخيــم وتك ـ َّون مــن حاويــات شــحن أعيــد
ترتيبهــا لغايــات اإليــواء .بينــا اختــار كثــر مــن املهاجريــن
االنتقــال للعيــش يف النصــف املتبقــي مــن املــأوى الــذي كان
قامئــاً يف ذلــك الوقــت .أمــا يف املرحلــة الثانيــة ،اســتخدمت
رشطــة مكافحــة الشــغب الغــاز ا ُمل َسـ ِّيل للدمــوع ومدفــع امليــاه
والرصــاص املطاطــي لطــرد كل مــن يف املــأوى مبــن فيهــم سـ ّكان
مرفــق الحاويــات.

ومــا فتئ املســؤولون يســتخدمون اللغة اإلنســانية يف تســويغاتهم
املســتمرة لتوفــر املــأوى للمهاجريــن يف كاليــه ومــن َثـ َّـم تدمــره،
إذ استشــهدوا بــردي الظــروف املعيشــية لســكان املخيــم .ومــع
ذلــك ،كانــت ’اســتجابة الدولــة اإلنســانية‘ لتلــك الظــروف التــي
عاشــها مخيــم الغابــة عــام  2016متمثلــة بطــرد عــدة آالف مــن
النــاس بالقــوة وباســتخدام العنــف علـ ًا ّأن نصفهــم كانــوا م ّمــن
رأَوا بيوتهــم ُته ـدَم أمــام أعينهــم م ّرتــن ُوأعيــد إســكانهم مؤقت ـاً
يف حاويــات شــحن ال تراعــي املعايــر الدوليــة اإلنســانية مــن
أجــل إعــادة توطينهــم يف نهايــة املطــاف ضمــن مــأوى ســكن
كان قــد اختــار كثــر مــن املهاجريــن مغادرتــه ّ
مفضلــن عليــه
النــوم يف الشــوارع.

كــا تح ـ ّدى معســكر الغابــة سياســة الدولــة الفرنســية .فعــى
الرغــم مــن حصــول الســكان املهاجريــن عــى اإلذن إلشــغال
املوقــع يف كاليــه ،م ّثــل إقامــة مخيــم مســتقل شــبه دائــم ليضــم
بحلــول عــام  2016عــدّة آالف مــن األشــخاص تحديــاً لســلطة
الدولــة .ورغــم أن ســ ّكان املعســكر عاشــوا ظروفــاً يف غايــة
الصعوبــة ،فقــد امتلكــوا فرصــة التــرف بحريــة كــا لــو أ ّنهــم
مواطنــون وهــذا مــا مل يكــن منســج ًام مــع وضعهــم كمهاجريــن
ـجلني لــدى الدولــة .ومــن هنــا ،جــاءت رغبــة الدولــة
غــر ُمسـ ّ
يف تدمــر املخيــم وإعــادة دمــج ســكانه يف نظــام الهجــرة .وكان
ق ـرار إزالــة مخيــم الغابــة وإعــادة توطــن ســكانه داخــل مــأوى
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بديـ ًا عــن حاويــات الشــحن ومراكــز االســتقبال يف فرنســا ترصفـاً باإلضافــة إىل إج ـراء التعــدادات الســكانية .وكان مخيــم الغابــة
سياســياً بامتيــاز ،ومل يكــن ذا دوافــع إنســانية.
نتــاج سياســة الحــدود اآلنجلو-فرنســية ،لَكــنَّ ســكان املخيــم
وضعــوا نظامهــم االجتامعــي الخــاص وفرضــوه داخــل حــدود
هجريــن ،مخيمهــم بعيــداً عــن نطــاق الدولــة الفرنســية.
للم َّ
أ ّمــا يف املخيــات الرســمية التــي توفــر املــأوى ُ
فتكــون فيــه املنظمــة التــي تديــر املخيــم مســؤولة عــن وضــع
ترتيبــات املوقــع وقوانينــه الخاصــة .ويف املقابــل ،وضعــت الدولــة كــا منــح مخيــم الغابــة ســكانه مســاحة ســمحوا ألنفســهم مــن
الفرنســية الحــدود الخارجيــة ملخيــم الغابــة واقتــر دور رشطــة خاللهــا بتشــكيل هُ ِو َّيــات محتملــة متعــددة بــرف النظــر عــن
مكافحــة الشــغب عــى حراســة املحيــط الخارجــي للمخيــم وضــع الهجــرة وأتــاح لهــم الفــرص للتقــدم االجتامعــي داخــل
ورصــد الداخلــن إليــه دون الذهــاب أبعــد مــن ذلــك .ويف املخيــم وهــذا مــا مل يكــن ممكنــاً خارجــه .واختــارت منظمــة
الداخــل ،ح ـ ّدد الســكان هيــكل املخيــم وب َنــوا بيوتهــم الخاصــة لوبــرج ديــس ميجــورس مجموعــة مــن قــادة املجتمــع املحــي
مــن األغطيــة البالســتيكية أوالً ،ثــم مــن املــواد طويلــة األمــد للمســاعدة يف التوزيــع العــادل للمالبــس والطعــام .وبــدأ رائــدو
كالخشــب واملعــدن املمــوج الحقــاً .كذلــك ُرســ َمت الشــوارع أعــال يفتقــرون للوثائــق الرســمية مرشوعاتهــم التجاريــة ،فبــاع
نش ـئَت املقاطعــات عــى طــول الخطــوط الوطنيــة الب ّقالــون الطعــام الــذي اشــروه مــن أســواق كاليه ،وتاجــر الباعة
وس ـ ِّميتُ ،وأ ِ
ُ
عمومـاً .كــا شـ ّيد الســكان بالتعــاون مــع املجموعــات التطوعية املتجولــون باملالبــس التــي ت ـ ّرع بهــا عامــة الشــعب الربيطــاين
بنايــات كبــرة و ّفــرت مرافــق وخدمــات عامــة كاملســاجد والفرنــي للمخيــم باإلضافــة إىل وجــود عــدد مــن املطاعــم
والكنائــس ومراكــز األطفــال ومركــزاً للشــباب .ويف غيــاب وملهــى ليــي .وأتيــح للمقيمــن يف املخيــم فرصـاً لإلنتــاج الفنــي
مشــاركة الحكومــة ،أدت الهيئــات اإلنســانية واملجموعــات مــع مجــيء فــرق مرسحيــة وفنانــن مــن بريطانيــا .كذلــك ،عــاش
ّ
وعــال الهيئــات جنبــاً إىل جنــب
التطوعيــة مجموعــة مهــام شــبيهة مبهــام الدولــة مبــا فيهــا توفــر وعمــل كل مــن املتطوعــن
العــاج الطبــي ورعايــة األطفــال والتعليــم واالستشــارة القانونيــة مــع املهاجريــن غــر املصطحبــن لوثائــق رســمية مــن أجــل بنــاء
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املــآوي وتوفــ الخدمــات .وقــ ّدم النــاس مطالبهــم السياســية للســكان تطويــر عالقاتهــم االجتامعيــة مــع املتطوع ـ وع ـ ل
باللجــوء إىل املس ـ ات ومحــارصة الطــرق الرسيعــة واالســتيالء املنظــ ت والناشــطني.
واإلرضاب عــن الطعــام وخــاط بعضهــم شــفاهه كنــوع مــن
االحتجــاج .وكانــت ترصفاتهــم ســبباً يف لقــت انتبــاه الــرأي ك ـ أ َّك ـ َد إعــادة نقــل مهاجــري كاليــه مجــدداً ع ـ التســميات
العــام تجــاه القضايــا التــي تواجــه الالجئ ـ يف كاليــه ونجحــت االجتامعيــة والبريوقراطيــة التــي حامهــم منهــا املخيــم غــ
يف تأخ ـ هــدم النصــف الش ـ يل مــن املســتوطنة مــدة ســتة الرســمي .أ َّمــا الذيــن انتقلــوا إىل مرفــق الحاويــات ،فقــد أصبحــوا
فيــ بعــد مســتفيدين ســلبيني مــن املســاعدة وكأنهــم فعــ ً
أشــهر.
’شــحنة ،محبوســة داخــل مرفــق الحاويــات إذ ُأعيــق حصولهــم
إعادة تأكيد سلطة الدولة
ع ـ هويــات أخــرى وذلــك بعزلهــم املــادي عــن غ ـ املقيم ـ
ُ
أعــاد مرفــق حاويــات الشــحن الــذي ش ـ ّيد إىل جانــب مخيــم يف املرفــق وبســبب إخضاعهــم للقيــود املفروضــة ع ـ العمــل
الغابــة تأكيــد ســلطة الدولــة وذلــك بتقييــد تشــكيل الهويــات واألنشــطة املجتمعيــة .ويف الوقــت نفســه ،قـدّم النمــط املعـ ري
الجديــدة والحــد مــن فــرص مامرســة املواطنــة الفاعلــة .ويف املبنــي عـ الدواعــي األمنيــة للمرفــق سـ ّكانه كـ لــو أنهــم فئــة
حـ ُشـ ِّكل مخيــم الغابــة تدريج ّيـاً اســتجابة لحاجــات سـ ّكانه ،خط ـ ة وجــب ســجنها.
أعــ َّدت ُخ َ
طــط مرفــق الحاويــات وأرشف عــ إدارتــه قبــل
ً
ً
ً
منظمــة تنــوب عــن الدولــة الفرنســية وفقــا ملبــديئ كفــاءة ُيعــدُّ توف ـ املــأوى ســلوكا سياســيا بقــدر مــا هــو إنســاين .ويف
التكلفــة واألمــن .وتشــتمل مســاحة املرفــق املاديــة عـ شــبكة عــام  ،2016كانــت إزالــة مخيــم الغابــة وإعــادة النقــل الق ـ ي
مك ّونــة مــن حاويــات كب ـ ة تــؤوي كل واحــدة منهــا مــا ب ـ لســكانه مبنزلــة اســتجابة للتحـ ّدي الــذي واجهتــه ســلطة الدولــة
 14-12شــخصاً ،لكــنَّ ســكان املخيــم اختــاروا العيــش يف مــآ ٍو متمثــ ً بالنمــ ّو املتســارع للمخيــم غــ الرســمي .وحينــ
صغ ـ ة خاصــة لألف ـراد أو العائ ـ ت .وم ـ ّ يؤخــذ ع ـ مرفــق أمــر وزيــر الهجــرة الفرن ـ إيريــك بيســون بهــدم مســتوطنة
الحاويــات أنــه يفتقــد املســاحات املش ـ كة إلقامــة الجمعيــات املهاجريــن يف كاليــه عــام  2009أعلــن يف خطابــه أ ّنــه“ :لــن يجــد
والعــروض واملرافــق العامــة أو أماكــن العمــل ،ومل يكــن أمــام قانــون الغــاب حظ ـاً ع ـ أرض هــذه األ ّمــة” ويف قولــه ’قانــون
ــي مــن َق ْبــل وهــذا الغــاب‘ وصــف للفــوىض واملشـ ّقة َّ
كأن غابــة كاليــه جــاءت لتم ِّثل
الســ ّكان أي فرصــة إلعــادة تشــييد مــا ُب ِن َ
ً
ً
مــا منــح املرفــق دميومــة كان املخيــم يفتقدهــا .وأحــاط بهــذا أيضـا خاص ّي َتــي االســتقالل وتعــدد ال ُه ِو َّيــات وهــذا تحديــدا مــا مل
املرفــق ســياج شــائك تحرســه كالب الرشطــة ،ومل ُيس ـ َمح لغ ـ يتوافــق مــع نظــام الهجــرة الفرن ـ .
بوابــات
القاطنــ بالدخــول إىل املرفــق أو الخــروج منــه عــ
ٍ
ُمؤمنــة ومــز ّود ٍة مباســحات لبصــ ت األصابــع .أمــا مخيــم مايكل بويل m.boyle@sussex.ac.uk
َّ
مرشع ـاً أبوابــه للــز ّوار ســامحاً بذلــك طالب يف الدراسات العليا ،جامعة سسكس
الغابــة ،فــكان يف املقابــل ّ
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