المقاومة ضد

الترحيل

المعلومات والدعم
برلين وبراندنبورغ

هل أنت /ى مهدد/ة بالترحيل؟
هل سمعت/ى عن عملية ترحيل قادمة؟
هناك طرق لمقاومة الترحيل! اكتشف
المزيد من المعلومات في هذه النشرة

طرق مقاومة الترحيل
كيف يحدث الترحيل في برلين وبراندنبورغ

بادئ ذي بدء  ،لا توجد مؤشرات معينة عما إذا كنت /ى مهدد /ة على الفور بالترحيل .ولكن من الممكن
دائما
معرفة ما إذا كان يمكن ترحيلك بشكل عام  -أم لا .اطلب المساعدة من محام 8أو مستشار قانوني
0
تحدث معظم عمليات الترحيل خلال الليل بين الساعة  .08:00 - 02:00لا يتم إخطارك بتاريخ
ووقت الترحيل المخطط .قد تأتي الشرطة إلى منزلك أو قد تقبض عليك في مكتب الهجرة
واللجوء .تحدث عمليات الترحيل في الغالب من خلال الرحلات الجوية .عادة ما يقومون بترحيل
مع ا فقط .إذا تم منع محاولة الترحيل الأولى  ،فقد يقوموا بترحيل أفراد الأسرة بشكل
العائلات 0
منفصل .في حالات نادرة  ،قد يضعونك قريب0ا في سجن الترحيل .ومع ذلك  ،فيما يلي الطرق
التي قاوم بها الأشخاص عمليات الترحيل

مقاومة الترحيل في المنزل

ينام الناس في مكان صديق إذا سمعوا عن الترحيل القادم .في بعض الأحيان يقوم الناس
بتبديل الغرف مع صديق داخل المخيم
تنبيه :على الرغم من أن الشرطة مسموح لها قانو 0نا فقط بتفتيش غرفتك  ،إلا أنها غالب0ا ما تبحث
في المعسكر بأكمله للعثور عليك
دائما لتنبيه الآخرين إذا وصلت
مستيقظا
ينظم الناس نوبات ليلية بحيث يكون الشخص
0
0
الشرطة .تم استخدام صفارات لأنظمة الإنذار.
تنبيه :في بعض الحالات  ،تتفاعل الشرطة مع العنف والاعتقالات عندما يقاوم الناس الترحيل
غالب 0ا ما لا يرد الأشخاص الذين يعيشون في شقة مستأجرة على الشرطة إذا كانوا يطرقون.
يمكنك أن تطلب منهم مذكرة.
انتباه :لقد كسرت الشرطة في حالات نادرة باب الدخول
إذا كانت لديك شهادة طبيب تثبت أنك غير مؤهل للسفر بسبب ظروف نفسية أو بدنية،
يمكنك إظهار الشهادة للشرطة.
جديدا .لن تقبل بعض الدول
يفقد بعض الأشخاص جواز سفرهم ولا يطلبون جواز سفر
0
مواطنيها بالعودة بدون جواز سفر .اطلب المشورة القانونية.

مقاومة ترحيلات دبلن

ترحيل دبلن يعني أن دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي قد أخذت بصماتك لدى الدولة الألمانية  6أشهر
لإكمال ترحيل دبلن إلى ذلك البلد .إذا لم يرحلوا قبل ذلك  ،تصبح ألمانيا مسؤولة عن حالتك.
شهرا ،كن على علم
إذا جاءت الشرطة ولم تجد من تبحث عنهم  ،فإنها تمدد الفترة إلى 18
0
بأن الدولة لا تدفع المال الرعاية الاجتماعية خلال هذه الفترة .وهذا يعني أنك إذا اختبأت من
شهرا لترحيلك .يختبئ الكثير من الناس خلال هذا الوقت من أجل بدء
الترحيل :فلديها 18
0
عملية اللجوء في ألمانيا بعد ذلك.
بعض الناس يختبئون في الكنائس .وهذا ما يسمى "اللجوء إلى الكنيسة.
انتباه  :في بعض الأحيان يعطي ) مكتب الهجرة واللجوء( الناس ورقة تقول البقاء في غرفتك
كل ليلة .هذا يعني في الغالب أنهم سيأتون للترحيل خلال الأيام أو الأسبوع التالي .عند الخروج
في الليل  ،يترك بعض الأشخاص ملاحظة عند الباب يقولون أنهم ذهبوا في نزهة إلى الحانة
وما إلى ذلك .في هذه الحالة  ،معظم الناس لا ينامون في غرفتهم ولكن يتركون ملاحظة على
بابهم يقولون أنهم ذهبوا في نزهة على الأقدام أو إلى بار أو ملهى ليلي)في هذه الملاحظة
دائما
عليك أن تضع اسمك والتاريخ والكامل عنوان المكان الذي ستذهب إليه( .يتأكد الناس
0
من أن المكان الذي يضعونه على الملاحظة مفتوح فعلي0ا في تلك الليلة مثل النادي الليلي
دائما إلى محام 8أو مستشار قانوني إذا تلقيت
على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع .تحدث
0
مثل هذه الرسالة.
تنبيه :اتصل بالمستشار القانوني للتحقق من انتهاء فترة دبلن

مقاومة الترحيل في الطائرات التجارية

نحو المطار  ،لديك الحق في الاتصال بمحام .اطلب مكالمة هاتفية .مرة واحدة.
في الطائرة :قاوم الناس بالصراخ بصوت عال  ،رافضين الجلوس أو الاستلقاء على الأرض.
أخبروا الجميع على متن الطائرة بأنهم يتم ترحيلهم رغما عنهم وطلبوا من الركاب الآخرين
دعم مقاومتهم .إذا لم يجلس راكب واحد  ،فلا يمكن أن تبدأ الطائرة .في بعض الأحيان ،
طلب الناس التحدث إلى الطيار.
شخصا تم ترحيله ضد إرادته
يمكن لكل طيار أن يرفض بدء الطائرة إذا كان من الواضح أن
0
انتباه :غالبا 0ما تكون الشرطة عنيفة تجاه الأشخاص الذين يرفضون الجلوس.
جدا  ،فقد يتم إيقاف الترحيل
إذا كنت
مريضا 0
0
دائما الحق
تنبيه  :في بعض الأحيان تحاول الشرطة إجبارك على تناول الحبوب المنومة .لديك
0
في مقاومة أي دواء

مقاومة الترحيل في مكتب الهجرة واللجوء

تحدث معظم عمليات الترحيل قبل منتصف النهار .لذلك  ،غالب0ا ما يذهب الناس إلى مكتب
الهجرة واللجوء فقط في فترة ما بعد الظهرواحد.
غالب0ا ما لا يذهب الناس في يوم موعد  ،ولكن بدلا 0من ذلك يذهبون إلى هناك في اليوم
التالي مع ملاحظة مرضية من الطبيب  ،أو قبل ذلك بيوم
غالب0ا ما يصطحب الأشخاص صدي 0قا معهم إلى من أجل مساعدتهم على عدم الترحيل عن
طريق مرافقتهم في المكتب أو مراقبة الشرطة.
تنبيه  :بمجرد أن يعرفوا أنك في المبنى  ،يمكن لفرق الشرطة أن تبحث عنك حول المبنى .بعد
إعطاء أوراقهم  ،يغادر الأشخاص المبنى أحيا 0نا ويسمحون لصديقهم بالبقاء في غرفة الانتظار
لالتقاط الأوراق الجديدة

خطط اخري طويلة الامد لمنع الترحيل

هناك عدة مسارات للحصول على حق البقاء في ألمانيا
شخصا غير قادر على السفر
الأسباب الطبية :شهادة الطبيب )"شهادة"( التي تثبت أن
0
لأسباب بدنية أو نفسية يمكن أن تؤخر أو توقف الترحيل
محام أو استشاري لمعرفة ما إذا
انتباه  :يجب أن تكون هذه الشهادة دقيقة للغاية .تحدث إلى
8
كانت شهادة طبيبك كافية
:Ausbildung
إذا كنت تتحدث الألمانية بشكل جيد )من الناحية المثالية
 B1أو أفضل(  ،فمن الممكن إجراء تدريب احترافي لمدة  4-1سنوات  ،تسمى .Ausbildung
لا ُيسمح بترحيل معظم الأشخاص الذين يقومون بتدريب احترافي  .بعد الانتهاء من
في.
 Ausbildungقد تحصل على تصريح للإقامة ll
)"("Ausbildungsduldung
)"("Ausbildungsduldung
Ausbildung
ألمانيا.
محام أو استشاري إذا كنت تعتقد أن هو خيار لك
انتباه :هذا الخيار صعب للغاية .تحدث إلى
8
الزواج :عند الزواج من أي شخص يحمل جواز سفر ألماني0ا أو من الاتحاد الأوروبي )أو أحيا 0نا
تصريحا للإقامة في ألمانيا
أوراق إقامة دائمة(  ،يتم منحك
0
تنبيه  :للحصول على معلومات حول المتطلبات التي يجب عليك الوفاء بها من أجل الزواج ،
محام أو استشارة قانونية قبل بدء هذه العملية
يرجى التحدث إلى
8
تكامل:
 Härtefallkommisionإذا كان لديك أسباب إنسانية قوية ويمكنك إظهار جهود ll
استثنائية )التحدث باللغة الألمانية الجيدة  ،الحصول على وظيفة(  ،فإن هذه اللجنة تنظر
في حالات خاصة .في حالات نادرة  ،يتم منح تصاريح الإقامة.
انتباه :حول هذا الخيار تحدث إلى محام أو مشورة )"("Härtefallberatung

