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حـول االحتجـاز .ومـن استراتيجيات املوامئـة التـي اتبعهـا هـو أمير بشـأن إمكانيـة رفـض طلبـه ،تقـدم خطـوة إىل األمـام وحصل
وفاطمـة التحـدث إىل اآلخريـن للتنفيـس عن مشـكالتهم «حتى لو على شـفرة عىل أسـاس أنـه يف حالة ُرفـض طلبه «سـوف أخط عىل
قصير فذلـك قد يسـاعدك عىل نسـيان مشـكلتك لتبدأ هذا املكان خطوطاً [مشيراً إىل رسـغه]» .واملحزن يف األمر اسـتمرار
كان لوقـت ً
بالتفكير حـول مشـكلته أو مشـكلتها وبكيفيـة مسـاعدته»...
حـاالت إقـدام املحتجزين عىل إيذاء أنفسـهم أو محاولة االنتحار يف
مراكـز االحتجـاز باإلضافـة إىل اإلرضاب عـن الطعام.
وتسـاءلت فاطمـة عـن سـبب وضعهـا يف السـجن ومعاملتهـا على
أنهـا مجرمـة بطريقـة جعلتهـا تشـعر «بالخجـل مـن كل يشء» .تلـك األسـوار التـي تخبـئ يف مراكـز االحتجـاز قصـص املحتجزيـن
واألسـوأ مـن ذلـك أنهـا كانـت وحيـدة ال يزورهـا أحـد:
فيهـا ُتسـهِّل على رجـال السياسـة إدخـال قصصـاً جديـدة يف إطـار
حاميـة ال َّالجئين ،ذلك اإلطـار املرتبط «بطابور ّ
منظـم إلعادة توطني
«أنـت وحيـد .أنت تصغي لناس لديهم كثري مـن األصدقاء واألقارب ال َّالجئين» وبعـدم رشعيـة الواصلني للبلاد عن طريـق البحر بصورة
الذيـن يزورونهـم ،أمـا أنـت فال أحـد تنتظره .وأنـت تعلـم َّأن أحداً غير رشعيـة .وكال االعتقاديـن ال ينبنيـان إالً على أسـس خاطئة.
يـأت للسـؤال عنـك وأ َّنه لـن يأيت يوم ينـادي به عليـك أحد من
لـن ِ
خلال مكبرات الصـوت ليقـول لك «جـاءك زائـر» ألنك تعلـم أص ًال ميليسا فيليبس  melly_p@email.comزميلة فخرية يف كلية
العلوم االجتامعية والسياسية يف جامعة ملبورن .تتوجه الكاتبة
أن مـا مـن أحـد لديك فأنـت وحيد يف هـذه الحياة».
بالشكر إىل املشاركني يف البحث الذين تكرموا عليها بوقتهم لرسد
ولفاطمـة ولألشـخاص اآلخريـن الذيـن خضعـوا للمقابلـة« ،لقـرار قصص غالباً ما كانت مُزعجة من ذكريات احتجازهم بوصفهم
[طلـب اللجـوء] أهـم يشء» ونتيجـة األفـكار التي اسـتحوذت عىل مهاجرين.

الصحة يف خطر يف مراكز احتجاز املهاجرين

إيوانا كوتسيواين ،وأورييل بونتيو ،وستيال إجيدي

منذ عام  ،2004تقدم منظمة أطباء بال حدود املساعدات الطبية والنفسية االجتامعية لطالبي اللجوء واملهاجرين
القابعني رهن االحتجاز يف مراكز احتجاز املهاجرين املختلفة يف جميع أرجاء أوروبا (يف اليونان ومالطا وإيطاليا
وبلجيكا) حيث ُتهدد حياة املستضعفني وصحتهم وكرامتهم.

تتبنى الــدول ذات الدخل املرتفع سياسات ومامرسات هجرة
تقييدية عىل نحو متزايد منذ العقد املايض ،مبا يف ذلك االحتجاز
املمنهج للمهاجرين وطالبي اللجوء غري الحاملني للوثائق الرسمية.
وتطبق حالياً الدول ذات الدخل املتوسط واملنخفض أيضاً (مثل:
موريتانيا ،وليبيا ،وجنوب أفريقيا ،وتركيا) تلك السياسات .ويف
بعض الحاالت ،تحصل مراكز االحتجاز عىل الدعم املادي من
الدول املجاورة ذات الدخل املرتفع (فعىل سبيل املثال ،متول أسبانيا
احتجاز املهاجرين يف موريتانيا ،وميول االتحاد األورويب مراكز
احتجاز املهاجرين يف تركيا وأوكرانيا).
يصل كثري من طالبي اللجوء واملهاجرين بصحة جيدة نسبياً رغم
صعوبة رحلتهم .ومع ذلك ،مبجرد دخولهم مراكز االحتجاز ،رسعان
ما تتدهور صحتهم ،عىل األقل جزئياً نتيجة ظروف االحتجاز
السيئة التي يعيشون بها .ومن بني القضايا املتكررة التي الحظتها
فرق منظمة أطباء بال حدود اكتظاظ املحتجزين يف الزنزانات،
واإلخفاق يف عزل النساء عن الرجال والعائالت واألطفال غري

املصحوبني ببالغني ،وعدم النظافة ،ونقص مرافق الرصف الصحي،
وسوء التهوية وغياب أجهزة التدفئة .وغالباً ما يكون املأوى دون
املستوى املطلوب؛ فبعض األشخاص ُيحتجزون يف حاويات أو يف
غرف ذات نوافذ أو حتى أبواب مكسورة وأحياناً ينامون عىل
مراتب مبتلة عىل األرض .إضافة إىل ذلكُ ،تقيد حركة املحتجزين
وأحياناً ال يستطيعون قضاء وقت يف الهواء الطلق .ويف كل مركز من
مراكز االحتجاز تقريباً ،ال تتوفر اإلمكانيات لعزل املرىض املصابني
باألمراض ا ُملعدية.
وترتبط معظم األمراض املتكررة بنقص الرعاية الطبية املمنهجة
و/أو الوقائية 1.وعادة ما تنتج أمراض الجهاز التنفيس عن التعرض
للربد واكتظاظ املحتجزين يف الزنزانات ونقص عالج األمراض
املعدية .و ُيصاب املحتجزون باألمراض الجلدية ،مثل :الجرب
واألم ـراض الجرثومية والفطرية ،جراء اكتظاظ املحتجزين يف
الزنزانات وعدم النظافة .أما مشاكل الجهاز الهضمي ،مثل :التهاب
املعدة ،واإلمساك ،والبواسري ،فتنتج عن سوء التغذية وقلة مامرسة
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أطباء بال حدود

ناقصة بشدة .فض ًال عن ذلك ،شهدت تلك املراكز غياب أنظمة
فحص املستضعفني ،مثل :املصابني باالعتالل الصحي املزمن وضحايا
التعذيب وضحايا العنف الجنيس واألطفال غري املصحوبني ببالغني،
وإدارة شؤونهم .إضافة إىل ذلك ،املراكز غري مجهزة لألشخاص ذوي
اإلعاقة الحركية.

اآلثار عىل الصحة العقلية

املهاجرون وطالبو اللجوء املحتجزون يف اليونان.

األنشطة والضغوط النفسية املرتفعة .وتأيت أمراض الجهاز العضيل
الهيكيل من ضيق املكان وقلة مامرسة التامرين الرياضية والعيش
يف بيئة باردة وغري مريحة.
«ال يسهل وصف ما نشهده يومياً يف مراكز االحتجاز .فمركز رشطة
سوفيل ،الذي يتسع لـ  80شخصاً فقطُ ،يحتجز يف بعض األيام أكرث
من  140مهاجراً هناك .أما يف تيتشريو ،الذي ال يتسع سوى لـ 45
شخصاً فقط ،فقد وجدنا ما يقرب من  130شخصاً .ويف فرييس،
الذي يتسع لـ  35شخصاً فقط ،وزعنا  115كيس نوم عىل املهاجرين
املحتجزين .وقد أخربتنا سيدة مصابة مبرض من األمراض النسائية
الخطرية بأنها مل تجد مكاناً للنوم واضطرت للنوم يف دورة املياه.
أما يف مركز االحتجاز يف فيالكيو ،رأينا زنزانات كثرية مغمورة مبياه
الرصف املترسبة من مراحيض مكسورة .ويف سوفيل ،املشهورة
بالربد القارص يف فصل الشتاء ،مل تكن أنظمة التدفئة تعمل ومل تكن
املياه الساخنة متوفرة .ويف كثري من مراكز االحتجاز ،شاهدنا كثرياً
من األطفال غري املصحوبني ببالغني محتجزين يف الزنزانات نفسها
كالبالغني لعدة أيام دون السامح لهم بالخروج يف ساحة السجن»
(أحد العاملني يف مجال األنشطة اإلنسانية مبنظمة أطباء بال حدود
يف إفروس ،ديسمرب/كانون األول )2010

يزيد االحتجاز من القلق والخوف واإلحباط وقد ُيفاقم التجارب
الصادمة املؤملة السابقة التي عاىن منها طالبو اللجوء واملهاجرون
يف أوطانهم األصلية أو خالل رحلتهم أو أثناء إقامتهم يف الدول التي
عربوا بها .ويزداد استضعافهم سوءاً بسبب الغموض الذي يحيق
مبصريهم ومستقبلهم ومدة احتجازهم مفتوحة األجل والتهديد
الدائم بالرتحيل .و ُت ّولد الظروف املعيشية الصعبة واكتظاظ
املحتجزين يف الزنزانات والضوضاء املستمرة وعدم مامرسة األنشطة
واالعتامد عىل قرارات اآلخرين مشاعر الهزمية واليأس لديهم.
ويف جميع مراكز االحتجاز ،روت نسبة كبرية من مرىض منظمة
أطباء بال حدود خربات صادمة سابقة تعرضوا لها .ويف بلجيكا
يف عام  ،2006عىل سبيل املثال ،ذكر  %21من املرىض معاناتهم
قص كثريون آخرون
من االعتداء الجسدي قبل وصولهم يف حني َّ
كيف شهدوا مقتل أفراد عائالتهم أو رفقائهم يف السفر .أما يف
اليونان ( ،)2010-2009طلب  %17.3من املرىض الدعم النفيس
جراء التجارب الصادمة التي عاشوها .ويف مالطا %85 ،من مرىض
منظمة أطباء بال حدود الذين عانوا من مشاكل الصحة العقلية يف
االحتجاز لديهم تاريخ من الصدمات قبل تهجريهم .وقد لقي كث ٌري
منهم حتفهم أثناء عبورهم الصحراء أو لغرقهم أثناء محاوالتهم
عبور البحر املتوسط.

وصعب
االحتجاز صادم لكثري منهم؛ فقد ناقض توقعاتهم السابقة ُ
عليهم التعايش مع تلك املقيدات يف الزنزانات املكتظة ومل يحظوا
بوقت كاف للخروج يف الهواء الطلق أو الشعور بالخصوصية مطلقاً.
وقد ع َّجل االحتجاز من اعتالالت الصحة العقلية التي أصيب بها
أكرث من ثلث ( )%37املهاجرين وفقاً لألعراض التي سجلتها منظمة
أطباء بال حدود يف احتجاز املهاجرين اليونانية خالل عامي 2009
و .2010وظهرت أعراض االكتئاب أو القلق عىل الغالبية العظمى
يفرض سياق االحتجاز تحديات جسيمة إضافية أمام طالبي اللجوء من املرىض يف جميع املراكز التي عملت بها منظمة أطباء بال حدود.
واملهاجرين املصابني بأمراض مزمنة أو إعاقات أو اعتالالت يف
الصحة العقلية .وعادة ما ُيضطر املرىض الذين يخضعون بالفعل ورغم تلك االحتياجات الجلية للصحة العقلية ،تفتقر معظم مراكز
للعالج من أحد األمراض إىل قطع العالج مبجرد احتجازهم بسبب االحتجاز التي عملت بها منظمة أطباء بال حدود متاماً إىل خدمات
عدم قدرتهم عىل الوصول إىل األدوية و/أو الرعاية الطبية غري الصحة العقلية .وحتى حني ُتقدم خدمات رعاية الصحة العقلية،
الكافية يف االحتجاز .ويف املراكز التي يعمل بها موظفو منظمة تكون تلك الخدمات غري كافية وغري مالمئة لالحتياجات الخاصة
أطباء بال حدود ،مل تكن الخدمات الطبية ُتقدم إطالقاً أو كانت

نرشة الهجرة القرسية 44

االحتجاز وبدائل االحتجاز والرتحيل

13

نوفمرب/ترشين الثاين 2013

للمهاجرين وطالبي اللجوء؛ فأحياناً ال ُيصاحب تلك الخدمات ،عىل
سبيل املثال ،خدمات الرتجمة الفورية.

الخامتة

أطباء بال حدود /جرجس ألكساندراتوس

يفرض العمل يف منشآت مغلقة ،مثل :السجون أو مراكز االحتجاز،
تحديات أخالقية أمام املنظامت العاملة يف مجال األنشطة اإلنسانية
نتيجة خشية أن يراها املحتجزون متواطئة مع نظام االحتجاز.
ولــذا ،يتطلب ذلك العمل مستوى عالٍ من تحمل املسؤولية
والحذر لحامية مصالح املرىض الجسدية وصحتهم العقلية يف وقت
ال ُتجرى فيه أي أنشطة إال مبوافقة الدولة .فالتفاوض للحصول عىل
إذن لدخول تلك املراكز (التي غالباً ما ُتغلق أبوابها أمام التفتيش
الخارجي) واستمرار ذلك رضوري ،فض ًال عن أهمية زيادة الوعي
من خالل الدعوة العامة ملعرفة العواقب الصحية واإلنسانية توفري الرعاية الصحية يف مكان االحتجاز ،اليونان.
لسياسات الهجرة التقييدية.
إيوانا كوتسيواين  Ioanna.kotsioni@athens.msf.orgمرجع
للهجرة يف منظمة أطباء بال حدود يف اليونان ،وأورييل بونتيو
ووفقاً لخربة منظمة أطباء بال حدود العملية ،نخلص إىل أن احتجاز  Aurelie.ponthieu@brussels.msf.orgمستشار للشؤون
املهاجرين يق ِّوض الكرامة اإلنسانية ويؤدي إىل معاناة ال داعي لها اإلنسانية حول التهجري يف مركز عمليات منظمة أطباء بال حدود،
وإىل اإلصابة باألمراض .ونتيجة املخاطر غري املتناسبة التي تتعرض بروكسل ،وستيال إجيدي Stella.egidi@msf.rome.org
لها صحة األفراد وكرامتهم اإلنسانية ،ينبغي أن يكون االحتجاز مستشار طبي يف منظمة أطباء بال حدود يف إيطاليا.
االستثناء وليس القاعدة العامة .وعىل صانعي القرار السيايس إعادة www.msf.org
النظر جيداً يف انتشار احتجاز املهاجرين وإطالة أمده يف ضوء
 .1حصلنا عىل تلك البيانات من ما يزيد عىل  5000استشارة طبية للمهاجرين وطالبي
عواقبه الطبية واإلنسانية ،ومراعاة البدائل املتاحة.
اللجوء يف مراكز احتجاز املهاجرين يف اليونان ومالطا ما بني عامي  2008و.2011

تأثري احتجاز املهاجرين عىل األطفال

أليس فارمر

غالباً ما تحتجز الدول األطفال دون إيالء االنتباه الكايف للقانون الدو ّيل وتضعهم يف ظروف قد تكون مؤذية وال
إنسانية .لكنَّ التعامل مع طالبي اللجوء والالجئني من األطفال يجب أن تكون مبنية أوالً وقبل كل يشء عىل أنهم
أطفال ،كام ينبغي أن توضع حقوقهم وحاجاتهم للحامية يف قمة أولويات جميع سياسات الهجرة.
ألكرث من عرش سنوات من البحث يف أوروبا وما ورائها ،سجلت
منظمة مراقبة حقوق اإلنسان انتهاكات خطرية لحقوق األطفال
التي تسبب بها احتجاز األطفال املهاجرين ،1إذ من املمكن أن
ُيحتجز األطفال احتجازاً تعسفياً يف زنزانات تجمعهم بالبالغني
الذين ال ميتون لهم بصلة القرابة .كام يتعامل كل من الرشطة
والحرس والسلطات األخرى معهم بوحشية ،يف ظل ظروف غالباً ما
تكون سيئة وتتناىف مع املعايري الدولية التي تحكم األوضاع املالمئة
لألطفال املحرومني من الحرية.

(مبن فيهم األطفال الرضع) واألطفال طالبي اللجوء أو الالجئني،
وأطفال األشخاص ال َّالجئني أو الذين تقدموا بطلب للجوء .وكثري
مصدرة لالجئني مثل أفغانستان والصومال
منهم يغادرون بلداناً ّ
ً
ورسيالنكا ويرشعون يف رحالت طويلة بحثا عن السالمة .ويتعرض
األطفال لالحتجاز يف مختلف مراحل رحلتهم يف البلدان االنتقالية
كإندونيسيا وتركيا واليونان وليبيا ومرص ،ويف البلدان التي يرونها
هم أو ذويهم عىل أنها بالد املقصد األخري ،مثل:أسرتاليا واململكة
املتحدة والدول اإلسكندنافية.

تتألف فئات األطفال املهاجرين املحتجزين مــن :األطفال و ُتعد اليونان من البوابات الرئيسية لدخول املهاجرين إىل االتحاد
املهاجرين غري املصحوبني ببالغني ،واألطفال املصحوبني بعائالتهم األورويب لكنَّها تنتهج مامرسات سيئة عىل وجه الخصوص إزاء
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