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احذر مام تتطلع إىل تحقيقه
مايكل فلني

أميكن أن يكون لرتويج املعايري الليربالية أثر ضار غري مقصود عىل كيفية مواجهة الدول لتحديات الهجرة غري
النظامية؟
يف مكان قرب أوسنت يف والية تكساس ،هناك مركز ُيدعى االحتجاز بتحويل املركز من سجن مز ٍر لألطفال إىل مكان
«دار ت .جون هوتو للرعاية» .لكنَّ ذلك املركز ليس لرعاية مغلق لطيف للنساء املهاجرات.
املسنني كام قد ُيفهم من اسمه ،بل إ َّنه مؤسسة خاصة
ربحية ُتعنى باحتجاز املهاجرات اإلنــاث غري الحامالت ويف أوائل عام  ،2011وصف مسؤول من مفوضية األمم
للوثائق الرسمية ممن أصدرت دائرة الهجرة والجامرك يف املتحدة السامية لالجئني مأوى مقاطعة بريكس للعائالت
وزارة األمن الوطني األمريكية بحقهن قرارات برتحيلهن( .واالسم قد يكون مضلال ألنه يف الواقع مؤسسة االحتجاز
ولغاية عام  ،2009ذاع صيت يسء للمركز عىل أ َّنه واحد الوحيدة يف أمريكا اليوم التي ُتحتجز فيها العائالت) بأ َّنه
من مؤسستني أمريكيتني تحتجزان عائالت بأكملها .وهوتو ،تجسيد «للمامرسات الفضىل لنموذج ُيحتذى به يف احتجاز
الذي اتخذ اسمه نسب ًة ألحد ر َّواد خصخصة السجون ،سجن املهاجرين املدنيني» .وأوضح املسؤول ّ
أن «املفوضية تؤمن
سابق تحول إىل مركز الحتجاز العائالت عام  2006بتوصية إمياناً راسخاً َّ
بأن األغلبية العظمى من طالبي اللجوء ال
من الكونغرس.
ينبغي احتجازهم» ،ولكن يف حالة احتجاز العائالت،
َّ
فإن بريكس هو النموذج الذي ُيحتذى به .ومع أنه من
فقبل عام  ،2006كان اإلجــراء املعتمد بشأن العائالت الواضح أهمية الثناء عىل التحسينات املعمولة عىل معاملة
املهاجرة املعتقلة إما بإطالق رساحهم إىل أن يصدر قرار املحتجزين ،فهل ستكون فكرة جيدة للمفوضية ،التي
بشأن قضايا هجرتهم أو بوضع أفراد األرسة الواحدة يف عدة تعد املؤسسة األوىل يف املجتمع الدويل التي تقدم الحامية
مؤسسات منفصلة ،فكان األطفال يوضعون يف الحجز لدى لطالبي اللجوءّ ،
أن متنح شيئاً من قبيل الرتخيص واملوافقة
ُ
مكتب إعادة توطني ال َّالجئني يف حني ُيحبس اآلباء واألمهات عىل الجهود التي تبذل من أجل احتجازهم يف املقام األول؟
يف مؤسسات احتجاز منفصلة .ووفقاً إلحدى الروايات،
«اكتشف الكونغرس ذلك ،فاتخذ إجرا ًء مبارشاً لتصويب هناك صفتان أساسيتان تالزمان احتجاز املهاجرين يف
الوضع لضامن محافظة مامرسات دائرة الهجرة والجامرك الوقت الحارض وهام )1 :تكريس الدولة ملامرساتها تدريجياً
عىل التقاليد األمريكية التي تــر ِّوج للقيم األرسيــة»  1ضمن البالد (ومثال ذلك االنتقال من السجون إىل مرافق
وباختصار ،كان القصد من احتجاز العائالت يف مركز هوتو االحتجاز املخصصة) و )2نقل تلك املامرسات إىل الدول
حامية أحد الحقوق اإلنسانية وهو الحق يف الحياة األرسية .األخرى .ويبدو َّ
أن هذه التطورات تقودها عمليتان اثنتان
أوالهام انتشار األنظمة التقنينية التي تهدف إىل حامية غري
لكنَّ مركز هوتو ،خالل فرتة وجيزة جداً ،رسعان ما أثار املواطنني ،وثانيهام تصدير املامرسات الداخلية التي تطبقها
جــدالً محتدماً حــول معاملة املهاجرين من األطفال الدول األساسية يف النظام الدويل إىل الدول األخرى أيضاً.
والعائالت غري الحاملني للوثائق .ففي عام  ،2007نجح ولهذا السبب بالذات ،نشهد اليوم ظهور أنظمة مخصصة
اتحاد الحريات املدنية األمرييك يف تسوية قضية رفعها عىل الحتجاز املهاجرين حتى يف البلدان التي ال يوجد فيها دليل
دائرة الهجرة والجامرك ادعى فيها َّ
أن الظروف السائدة يف كبري عىل أنها تبذل جهوداً ممنهجة يف احتجاز الناس منذ
ً
مركز االحتجاز املذكور كانت مت ِّثل انتهاكا ملعايري معاملة عرش إىل خمس عرشة سنة.
القارصين املحتجزين يف دوائر الهجرة الفدرالية .وبعد ذلك
بسنتني ،يف  ،2009أعلنت إدارة أوباما أنها أنهت رسمياً أ َّما الفاعلون الحقوقيون فكثرياً ما تركز حمالتهم ملنارصة
احتجاز األطفال والعائالت يف هوتو وأ َّنها ح َّولت املركز إىل قضايا االحتجاز عىل الرتويج لحسن معاملة املحتجزين
مؤسسة الحتجاز اإلناث فقط .وبحلول عام  ،2010خضعت والثناء عىل الجهود التي تبذلها الدولة يف التمييز بني حجز
املؤسسة إىل عملية تغيري جذرية يف ترتيباتها لتحتل مركزاً األشخاص عىل خلفيات سوابقهم الجنائية واالحتجاز اإلداري
مه ً
ام يف الجهود الحكومية يف إضفاء مسحة ألطف عىل للمهاجرين غري النظاميني وطالبي اللجوء .ومع ذلك ،هناك
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سبب يدعو للقلق من َّ
أن إقامة أنظمة متخصصة يف احتجاز يف االحتجاز والرتحيل ،ومنها ،عىل سبيل املثال ،الحق يف
املهاجرين قد يقود إىل تزايد استخدام االحتجاز.
الحرية والحق يف منع االعادة القرسية.
ففي أوروبــا مث ًال ،أوقفت معظم الدول األوروبية ،عىل
النقيض مع الواليات املتحدة ،منذ زمٍــن ليس ببعيد،
استخدام السجون الحتجاز املهاجرين وتعود بعض أسباب
ذلك إىل الضغوط التي مارستها هيئات دعم حقوق اإلنسان
كاملجلس األورويب مث ًال .وأوضحت مبادئ االتحاد األورويب
التوجيهية بشأن إجراءات العودة أن عىل الدول األعضاء
استخدام مرافق مخطط لها خصيصاً لغايات احتجاز
األفراد أثناء انتظارهم للرتحيلّ .إل ّ
أن عملية انتقال أنظمة
االحتجاز من صفة عدم الرسمية إىل الرسمية يف العقدين
السابقني تزامنت مع منو احتجاز املهاجرين يف هذه املنطقة.

تصدير سياسات االحتجاز للخارج

ويف الوقت نفسه الذي بدأت عمليات االحتجاز تنتهج
منحى التخصص يف بلدان املقصد ،تسعى تلك الدول إىل أن
تص ِّدر إىل الدول األخرى جهودها ملنع الهجرة غري الرسمية،
ما يثري تساؤالً حول تهرب تلك الــدول من مسؤولياتها
بالتمسك باملعايري الدولية .ومن أمثلة ذلك موريتانيا،
الواقعة يف غرب أفريقيا ،التي افتتحت عام  2006أول
مركز مخصص الحتجاز املهاجرين غري النظاميني يف مدينة
ميناء نواذيبو مبساعدة من الهيئة اإلسبانية للتعاون اإلمنايئ
الدويل .وقد أثارت مسألة مساعدة إسبانيا إلنشاء مركز
االحتجاز تساؤالت حول طبيعة الهيئة التي ستفرض رقابتها
عىل املنشأة وحول من سوف يضمن حقوق املحتجزين.
ويف حني َّ
أن املركز يخضع رسمياً إلدارة مديرية الخدمات
الوطنية ،فقد أوضح املسؤولون املوريتانيون «بوضوح
وبصورة قطعية» يف ترشين األول َّ 2008
أن السلطات
املوريتانية تــؤدي وظائفها بناء عىل طلب رصيــح من
2
الحكومة اإلسبانية.

وغالباً ما تخفق الدول الليربالية يف كتامن عدم ارتياحها
الواضح للعيان إذ تحبس الناس خارج اإلطار الجنايئ وعىل
األخص منهم األشخاص الذين تحميهم املعايري اإلضافية
كتلك املنصوص عليها يف اتفاقية الالجئني .فتلك الدول
تخفي مامرستها باستخدام مصطلحات مضللة فتسمي
مؤسسات االحتجاز باملضافات (تركيا) أو املالجئ املحروسة
(املجر) أو مراكز الرتحيب (إيطاليا) .ويف كثري من األحيان،
ال تتيح تلك الدول سوى قدراً محدوداً من الوصول إىل
البيانات اإلحصائية لالحتجاز ،وتكون انتقائية يف اختيارها
للمعايري الحقوقية التي تريد تطبيقها ،وغالباً ما ال تعيد
تقييمها «للحق السيادي» يف االحتجاز والرتحيل .فبذلك،
رح ُل الضغوط املفروضة عىل االحتجاز إىل الخارج لتجنب
ُت ِّ
مسؤولياتهم القامئة عىل املعايري الدولية املتعلقة بطالبي
اللجوء ،عىل سبيل املثال .ثم تحاول تلك الدول تشخيص
كثري من الناس املعرضني لهذا النوع من االحتجاز بطريقة
تستفز املخاوف العامة لتس ِّو غ بذلك حبس املهاجرين.
فعىل منارصي حقوق املهاجرين أن يدرسوا خيار التقليل
من أهمية الخطاب الذي ال يركز إال عىل تحسني أوضاع
املحتجزين من غري املواطنني مع رضورة التشديد عىل
تحريم تجريد أي شخص كان من حريته دون توجيه تهمة
له .وبدالً من تشجيع الدول األخرى عىل إقامة مؤسسات
منفصلة أو إجراءات تشغيلية موحدة إليداع املهاجرين يف
االحتجاز ،عىل املنارصين أن يعملوا لضامن بقاء الحدود
املفروضة عىل الحرية االستثناء ال القاعدة يف التعامل مع
املهاجرين.

مايكل فلني ،michael.flynn@graduateinstitute.ch
مؤسس ومدير املرشوع العاملي لالحتجاز ومقره برنامج
وكام ُتظهر قضية موريتانياَّ ،
فإن مساعي الدول األساسية دراسة الهجرة العاملية يف معهد الدراسات العليا www.
للحد من ضغوط الهجرة تؤدي إىل تصدير الضوابط إىل globaldetentionproject.org
الدول التي ال ُتعد من املقاصد الرئيسية للمهاجرين وحيث
 .1اللجنة النسائية لالجئني ودائرة الهجرة وال َّالجئني اللوثرية
تكون سيادة القانون ضعيفة .ويثري ذلك األمر تساؤالت حول Locking Up Family Values: The Detention of Immigrant Families
مدى صحة إلقاء الالمئة عىل الدول الدميقراطية الليربالية (حبس القيم األرسية :احتجاز العائالت املهاجرة) فرباير/شباط .2007 ،ص.ص 2-1
الغربية يف (أ) االساءات التي يعاين منها املحتجزون عند http://tinyurl.com/WRC-LRIS-lockingup-2007
 .2منظمة الرقابة االجتامعية األوروبية،
قطع الطريق عليهم واحتجازهم قبل وصولهم إىل الدول Spain: The Externalisation of Migration and Asylum Policies: The
املقصودة ،و(ب) التحايل (بتصدير مامرسات االحتجاز) ,Nouadhibou Detention Center
عىل رضورة االلتزام باملعايري الدولية املتعلقة بحق الدولة (إسبانيا :تصدير سياسات الهجرة واللجوء :مركز احتجاز نواذيبو) 2009
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