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احتجاز املهاجرين :البحث عن بدائل

فيليب أمارال

ال ينبغي تعريض صحة الناس ورفاههم للخطر باحتجازهم؛ فالحكومات قادرة بدالً من ذلك عىل استخدام بدائل
مجتمعية تحفظ كرامة املهاجرين وغري مكلفة للدول.

لحق االحتجاز أرضاراً بالغة بكل من يتعرض له ،حيث ُتبني
عمل ًياُ ،ي ِ
الدراسات العلمية التي ُأجريت عىل طالبي اللجوء املحتجزين َّأن
االحتجاز يزيد األعراض الرسيرية الخطرية تدريجياً لديهم ،مثل:
االكتئاب الحاد والقلق واضطراب ما بعد الصدمة ،وحتى إيذاء
النفس .فمنذ قرابة العقد ،و ّثق موظفو منظمة خدمات الالجئني
اليسوعية واملتطوعون تلك النتائج من خالل الزيارات املنتظمة
ملراكز االحتجاز يف جميع أرجــاء أوروبــا ورؤيــة اليأس والريبة
والخوف والغضب بأنفسهم الذي يعيش فيه املحتجزون 1.ولذلك،
االحتجاز ُمدّمر وغري رضوري؛ والحكومات قادرة عىل حل قضايا
املهاجرين يف املجتمع بدال من تعريضهم لإليذاء يف مركز االحتجاز.
ما تسميه الحكومات واملنظامت غري الحكومية «بدائل االحتجاز»
بسيطة يف مجملها .فبدالً من احتجاز املهاجرين يف مركز االحتجاز،
ميكن استيعابهم يف املجتمع وفرض قيود محدودة عىل تحركاتهم
أو السامح لهم بالتنقل يف أرجاء البالد بحرية .ومع ذلك ،فالكالم
أسهل من الفعل .حيث تشعر الحكومات بالقلق من احتاملية فرار
املهاجرين إذا مل ُيوضعوا رهن االحتجاز ،يف حني تسعى املنظامت
غري الحكومية جاهدة إليجاد بدائل لالحتجاز وتبنيها وتقييم
مدى مالءمتها للمهاجرين .ولذلك السبب ،أجرت منظمة خدمات
الالجئني اليسوعية يف عام  2011بحثاً يدرس بدائل االحتجاز يف
بلجيكا وأملانيا واململكة املتحدة 2.وحاولنا التعرف عىل الحد األدىن
من العوامل التي تضمن نجاح بدائل االحتجاز وذلك من خالل
مقابلة املهاجرين أنفسهم.

اململكة املتحدة :كتابة تقارير لوكالة الحدود الربيطانية بانتظام
بشأن من ُرفضت طلبات لجوءهم؛ حتى أن اثنني منهم كانا يرتديان
مؤخراً سواراً للمراقبة االلكرتونية يف كاحلهام.
مل ترض أي من اإلجراءات التي درسناها املهاجرين .لكنها يف املقابل
فرضت قيوداً محدودة عىل تنقالتهم وسمحت لهم بالعيش يف
املجتمع بقدر أكرب من الحرية عن حالهم يف مركز االحتجاز .ورغم
استمرار الدول التي أجرينا فيها بحثنا يف احتجاز املهاجرين عىل
نطاق واسع ،فبدائلنا خطوة إيجابية تربهن عىل أنه مثة عىل األقل
بعض اإلجراءات القادرة عىل إخراج الناس من مركز االحتجاز إىل
بيئة املجتمع املنفتحة.
ترتبط أكرب املشاكل التي الحظناها باألنظمة األوسع نطاقاً للجوء
والهجرة .حيث تقوم تلك األنظمة عىل افرتاضات عن السلوك
املتوقع للمهاجرين بدالً من أن ُتبنى عىل األدلة العملية .وتفرتض
تلك األنظمة أن املهاجرين أسوأ الناس وليسوا أفضلهم .وتشحذ
الضغوط واألعباء التي عىل النظام بأكمله نظرية املواجهة تلك.
فقد عاش معظم طالبي اللجوء واملهاجرين حياة صعبة وخاضوا
أحداثاً سببت لهم صدمات جسدية وعقلية جسيمة ،ولذلك فهم
حريصون عىل حامية أنفسهم من التعرض ملزيد من الشدائد.
ورسعان ما تتداعى أو تفشل بدائل االحتجاز التي ال تضع يف االعتبار
تلك العوامل إما لعزوف املهاجرين عن املشاركة يف تطبيقها عىل
أرض الواقع لغياب جو الثقة املتبادل أو بسبب عدم اهتامم الدول
بحل أكرث القضايا أهمية يف حياة املهاجرين.

عُ قدت مقابالت مع خمس وعرشين مهاجراً يف ثالث من دول
االتحاد األورويب التي ُطرح يف كل دولة منهم بدائل لالحتجاز ومع ذلك ،استنتجنا ،من خالل بحثنا ،ستة خصائص محددة ومهمة
تختلف عن البدائل املستخدمة لدى غريها كاآليت:
إلنجاح بدائل االحتجاز التي توصلنا لها .وتقوم تلك الخصائص عىل
إدراك أن القضية ال تنحرص يف إطالق رساح شخص من االحتجاز
بلجيكا :إيداع عائالت غري الحاملني للوثائق الرسمية وطالبي اللجوء وحسب .ففي حني ُتعد تلك الخطوة بداية جيدة ،مازال املهاجرون
يف وحدات اإلسكان املجتمعي وتكليف مديري الحاالت بتويل بحاجة لدعم الدولة لضامن حل قضايا هجرتهم يف وقت مناسب
مسئوليتهم.
وعىل نحو عادل وف ّعال.

أملانيا :إيداع األطفال غري املصحوبني ببالغني يف منزل ترشف عليه بادئ ذي بدء ،مهم للمهاجرين العيش يف سكن كريم .فإذا مل
الجمعية الخريية بالكنيسة الربوتستانتية التي تقدم لهم خدمات يجد املرء مكاناً مناسباً للعيش فيه ،سيجد صعوبة يف الرتكيز عىل
شاملة ودع ًام قانونياً.
متطلبات إجراءات هجرته وتلبيتها وسيكون معرضاً بذلك لخطر
ال ِع َوز.

نرشة الهجرة القرسية 44

االحتجاز وبدائل االحتجاز والرتحيل

41

نوفمرب/ترشين الثاين 2013

ثانياً ،تشتمل البدائل الناجحة عىل تقديم الدعم الشامل القابعون يف مراكز االحتجاز ،ولذلك فمن املهم إدماجها ضمن
للمهاجرين .وعادة ما يأخذ ذلك النوع من الدعم شكل نظام البدائل املجتمعية املطروحة.
إدارة الحاالت الفردية الذي يقدم مجموعة من الخدمات ،مثل:
الدعم االجتامعي واملساعدة القانونية والدعم الطبي ورعاية خامساً ،رضورة الرتكيز عىل جميع النتائج املحتملة .فعادة ما تكون
األطفال إذا لزم األمر ،الذي يهتم بتوفري الرعاية الفردية .فإذا بدائل االحتجاز التي تركز فقط عىل عودة املهاجرين غري فعالة
توفرت االحتياجات األساسية للمهاجرين ،مثل :الغذاء واملالبس مقارنة بتلك البدائل التي تراعي جميع الطرق التي ميكن السري
واملواصالت العامة والرعاية الطبية ،سيصبحون أكرث قدرة عىل بها لحل قضية هجرة شخص ما 3.فحتى إذا ما تعذر ،عىل أرض
الواقع ،تنفيذ بعض الخيارات املطروحة ،مثل :الحصول عىل السكن
اتخاذ قرارات أوضح بشأن قضايا الهجرة الخاصة بهم.
القانوين ،مازال املهاجرون بحاجة ماسة لتوفر جميع الخيارات
ثالثاً ،يجب أن يحصل املهاجرون عىل معلومات محد ّثة بانتظام املرشوحة واملوضحة جيداً لضامن سريهم بخطى سليمة عىل طريق
و ُمصاغة بوضوح بقدر اإلمكان .حيث ُي ّولد نقص املعلومات ،قضايا الهجرة الخاصة بهم .وهكذا ُتبنى جسور الثقة بني املهاجرين
أو حتى املعلومات الخاطئة ،شعوراً بغياب الثقة ويثبط همم والحكومات.
املهاجرين عن التعاون مع سلطات الدولة .أما توفر املعلومات عىل
نحو منتظم فيعزز تطبيق اإلجراءات عىل نحو أكرث فاعلية و ُيسفر أخرياً ،يرتبط نجاح جميع العوامل املذكورة آنفاً بتطبيقها منذ
الوهلة األوىل للجوء الشخص أو هجرته .فال ينبغي التأخري يف
عن نتائج أكرث عدالً وأرسع ويرفع معدالت امتثال املهاجرين.
َ
ذلك بقدر املستطاع .وقد تل ّمس الحكومات الرصيحة والشفافة
رابعاً ،يجب أن تتأكد الحكومات من حصول املهاجرين عىل يف تعاملها مع املهاجرين والتي تطلعهم عىل جميع الظروف
املساعدة القانونية املؤهلة .فتلك النقطة مهمة ويفتقدها واإلج ـراءات والفرص املتاحة وتقدم لهم الدعم الشامل ارتفاع

الهيئة اليسوعية لخدمة الالجئني -أوروبا

بنا ٌء يستخدم يف إيواء العائالت يف الشقق الخاصة باإلضافة إىل مكتب وعامل للحاالت .توبيز .بلجيكا.
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معدالت امتثال املهاجرين نظراً لنمو ثقتهم تجاه السلطات .وال يف املجتمع يقلل الضغط عىل املهاجرين وعىل الدول عىل حد سواء
يعني تقديم الدعم مسبقاً تعجيل إجراءات الهجرة ولكنه يضمن أكرث من حبسهم يف مركز االحتجاز .وقبل كل يشء ،تحافظ البدائل
عىل كرامة اإلنسان وهو ما ُيفرتض أن تقوم به إجراءات الهجرة
تعزيز املهاجرين جيداً من البداية.
يف املقام األول.
وما زالت تثبت لنا البحوث التجريبية عىل نحو مقنع ترضر
محام ومنسق
املهاجرين من االحتجاز .ومن الناحية العملية ،يشعر أي شخص فيليب أمارال ٍ europe.advocacy@jrs.net
محتجز بقدر عال من الضغوط وأعراض القلق الحاد واالكتئاب .لالتصاالت يف منظمة خدمات الالجئني اليسوعية
ومع ذلك ،تستمر الدول يف احتجاز املهاجرين القتناعها بأنه .www.jrseurope.org
أفضل الطرق للسيطرة عىل تدفقات اللجوء والهجرة .ولكن أثبتت
 .1انظر منظمة خدمات الالجئني اليسوعية ،أن يصبح املرء مستضعفاً يف االحتجاز
األبحاث التي أجريناها بأنفسنا وأجراها آخرون خوف الحكومات Becoming Vulnerable in Detention 2010
وينعوا من االستقرار يف البالدhttp://tinyurl.com/JRS-Vulnerable-in-Detention .
من فرار املهاجرين إن مل يحتجزوا ُ
وعالوة عىل ذلك ،البدائل املجتمعية أقل تكلفة من االحتجاز؛ ففي  .2منظمة خدمات الالجئني اليسوعية ،من الحرمان إىل الحرية
()From Deprivation to Liberty
بلجيكا ،عىل سبيل املثال ،ال يساهم البديل يف ارتفاع معدالت http://tinyurl.com/JRS-Deprivation-of-Liberty
االمتثال وحسب 4،ولكنه ُيقلص تكاليف احتجاز شخص واحد إىل  .3انظر تقييامت املشاريع التجريبية يف غالسكو وميلبنك باململكة املتحدة
النصف يومياً أيضاً .وإضافة إىل خفض التكاليف ،حل قضايا الهجرة http://tinyurl.com/JRS-UKpilots-evaluation
 80%-75 .4امتثال ،أي أن  25%-20من املهاجرين يفرون .انظر الحاشية  ،2ص .21

التفكري يف بدائل خارج أسوار االحتجاز

روبن سامبسون

تحدد الطريقة التي نفكر بها يف االحتجاز مدى قدرتنا عىل البحث عن بدائل له .ومن هنا تظهر رضورة تخلينا عن
التفكري القائم عىل الرقابة املفروضة يف املكان واعتامد تقييم املخاطر واإلدارة واإلنفاذ املستهدف.

رسم إىل الجانب املكاين بل تقدم مجموعة من األدوات أو االسرتاتيجيات
الجدران العالية واألسوار واألقفال والحرس الصورة األوىل التي ُت َ
ً
يف أذهاننا عند التفكري باحتجاز املهاجرين ،ولتلك الصورة النمطية التي ميكن تطبيقها عىل الفرد أيا كان موقعه يف املجتمع املحيل.
ما يس ِّوغها .فحبس املهاجرين وحرصهم يف مراكز تشبه السجون
ظاهرة عاملية متزايدة تثري املخاوف من العواقب الوخيمة لالحتجاز ويف بحثي عن بدائل لالحتجاز ،الذي أجريته مع تحالف االحتجاز
املهجرين قرساً الدويل ،1حددنا سلسلة من اآلليات التي من شأنها املساعدة عىل
عىل صحة اإلنسان ورفاهه ،وتتزايد ظاهرة احتجاز ّ
إنجاح إدارة حاالت الهجرة دون اللجوء إىل االحتجاز .ويعتمد كثري
أيضاً يف مراكز مغلقة أثناء رحالت فرارهم وتهجريهم.
من تلك البدائل عىل سلسلة من االسرتاتيجيات لضامن متابعة
ومع أ َّنه ال يوجد تعريف واحد لالحتجاز ،يكمن املضمون األسايس األفراد إلجـراءات هجرتهم مع متكينهم من العيش يف املجتمع
لذلك املصطلح يف الحرمان من الحرية بتقييد األماكن التي ُيسمح املحيل .ومع ّأن تلك الربامج تستخدم يف بعض األحيان املرافق
للناس التنقل بها بحرية .وغالباً ما يؤدي ذلك إىل تقييد تحركاتهم السكنية ضمن نظام إدارة االحتجاز ،ال يش ِّكل مكان إقامة األفراد
باحتجازهم يف غرفة واحدة مغلقة أو يف مبنى أو يف موقع .وتتخذ مصدراً كبرياً للقلق بالنسبة لها ،بل ينصب تركيز تلك الربامج عىل
األماكن التي ُيحتجز فيها املهاجرون أشكاالً متعددة ،مثل :مراكز تقييم كل حالة والتأكد من توافر البنى والظروف الالزمة يف البيئة
احتجاز املهاجرين املخصصة لهذا الغرض أو مناطق العبور يف املحلية مبا يسمح للشخص املعني بأقىص درجة ممكنة من الوصول
املطارات أو مراكز الفحص املغلقة أو السجون أو أقسام الرشطة إىل حل لوضع هجرته لدى السلطات ،ويعتمد ذلك عىل خمس
أو الغرف الفندقية أو املنشآت املعدلة لهذه الغاية ،مثل :حاويات خطوات أعددناها يف منوذجنا الخاص بتقييم املجتمع املحيل
البضائع .ولذلك املفهوم املرتكز إىل املكان دالالت للعاملني عىل وتصنيف األشخاص فيه ،وتتلخص تلك الخطوات فيام ييل:
إيجاد بدائل لالحتجاز .وعىل وجه الخصوص ،قد يعيق هذا الرتكيز
عىل الجانب املكاين لالحتجاز فهمنا لبدائل االحتجاز التي ال تستند ■ ■افرتاض َّأن االحتجاز غري رضوريّ .

