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نفور الدول من استخدام بدائل االحتجاز

كليمن دي سيناركلينز

ما زالت الدول مستمرة يف إظهار مقتها امللحوظ لتطبيق بدائل احتجاز املهاجرين .وقد ُيعزى سبب ذلك إىل تجاهل
تلك البدائل الوظيفة االنضباطية لالحتجاز التي تتبعها الدول يف إجبار الناس عىل التعاون معها.
انتــرت كثــر مــن التقاريــر يف الســنوات القليلــة املاضيــة
مؤكــدة عــى رضورة عــدم اســتخدام خيــار احتجــاز املهاجريــن
ّإل كمــاذ أخــر .وأكــدت التقاريــر أيضـاً عــى املزايــا التــي تتمتــع
بهــا بدائــل االحتجــاز للــدول مــن ناحيــة احــرام حقــوق اإلنســان
الرئيســية ومــن ناحيــة التكلفــة املرتتبــة عــى ترحيــل املهاجريــن
مــن البــاد .ومــن هنــا ،يطــرح الســؤال نفســه :ملــاذا ال تبــدي
الــدول مــن االهتــام ّإل القليــل يف اتبــاع بدائــل االحتجــاز رغــم
كل املزايــا غــر القابلــة للجــدل التــي تتمتــع بهــا تلــك البدائــل؟ أشــر إىل وظيفــة االحتجــاز االنضباطيــة هــذه رصاحــة يف قانــون
ورمبــا تتمثــل اإلجابــة عــى هــذا الســؤال يف َّأن البدائــل املقرتحــة الغربــاء الجديــد لعــام  2005الــذي تضمــن مــادة جديــدة عنوانها
تتجاهــل الوظيفــة االنضباطيــة الحتجــاز املهاجريــن.
«االحتجــاز القــري» .وكان الهــدف مــن تلــك املــادة عــى وجــه
الخصــوص مواجهــة عــدم تعــاون األف ـراد ،فعندهــا ُيصــدر ق ـرار
ومــع أن العــادة جــرت عــى النظــر إىل احتجــاز املهاجريــن عــى باالحتجــاز عــى أســاس َّأن الرتحيــل مــا كان مــن املمكــن تطبيقــه
أنــه طريقــة لتســهيل ترحيــل األجانــب الذيــن يقيمــون يف البــاد نتيجــة ســلوك الفــرد .ومجــدداًُ ،مـدِّد الحــد األقــى لالحتجــاز إىل
إقامــة غــر نظاميــة  ،1أود القــول إ َّنــه مــن الــروري التمييــز بــن  24شــهراً 2وبنــى الربملــان الســويرسي مســوغات التمديــد عــى
طريقتــن مختلفتــن تســعى مــن خاللهــا الــدول إىل تنفيــذ ذلــك افــراض َّأن ذلــك اإلجـراء ســيكون فعــاالً يف إجبــار األفـراد ،حتــى
الهــدف .يتمثــل األول (واألكــر شــيوعاً) يف مــا ميكــن أن أســميه العنيديــن منهــم ،عــى االمتثــال لقـرارات الســلطات.
«الوظيفــة اإلداريــة» الحتجــاز املهاجريــن وهــي الطريقــة البحتــة
املتبعــة يف ضــان وجــود األفـراد تحــت التــرف عنــد الــروع يف ظاهرة ســويرسية فقط أم منحى عام يف أوروبا؟
ترحيلهــم .لكنَّنــا نلحــظ َّأن أعــداداً متزايــدة مــن الــدول أصبحــت هنــاك كثــر مــن العوامــل التــي تشــر إىل َّأن الوظيفــة االنضباطية
تع ـ ِّول عــى طريــق آخــر مــن طــرق اســتخدام احتجــاز الهجــرة؛ لالحتجــاز ليســت حك ـراً عــى ســويرسا وحدهــا بــل إنهــا منهــج
ر مصممــة إلجبــار النــاس راســخ يف أوروبــا كاملــة .وأول تلــك العوامــل َّأن ســويرسا دولــة
حيــث تنظــر إليهــا عــى أ َّنهــا أداة قـ ٍ
عــى التعــاون يف ســبيل ترحيلهــم ،وهــذا مــا أســميه «الوظيفــة موقعــة عــى االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان وعضــو يف
منطقــة الشــنغن ،وعليــه مــا كان لهــا أن تعــر بتلــك الرصاحــة
االنضباطيــة» لالحتجــاز.
عــن أي هــدف ال ينســجم مــع اإلطــار القانــوين األورويب .وعــدا
والتطــور مــن الوظيفــة اإلداريــة إىل الوظيفــة االنضباطيــة واضــح عــن ذلــك ،صــدر كثــر مــن األحــكام القضائيــة عــن املحكمــة
للعيــان خاصــة يف حالــة ســويرسا .فالقانــون الســويرسي املتعلــق الفدراليــة الســويرسية بــأن يتوافــق «االحتجــاز القــري» مــع
بالغربــاء لعــام  1986يســمح “باالحتجــاز مــا قبــل الرتحيــل” ملــدة االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان ،وهــذا إن دل عــى يشء،
أقصاهــا ثالثــون يومـاً مــن اتخــاذ القـرار بالرتحيــل وعندمــا يحــن دل عــى وجــود اعتقــاد راســخ يف القضــاء الســويرسي َّ
بــأن
وقــت تنفيــذ القــرار ،عــى افــراض َّأن الفــرد املحتجــز ســوف الوظيفــة االنضباطيــة لالحتجــاز ال تخالــف القانــون األورويب
يســعى إىل تجنــب ترحيلــه .ولكــن شــهد عــام  1995تغيــراً عــى العــام.
قانــون الغربــاء فأصبــح يتيــح مســوغات لالحتجــاز القائــم عــى
رفــض التعــاون (كأن يرفــض الفــرد تأكيــد هويتــه الشــخصية أو أمــا العامــل الثــاين فيتمثــل يف التفســر الفضفــاض للــادة
االنصيــاع إىل أوامــر الجلــب دون إبــداء أســباب مقنعــة ،الــخ)(5.1 .و) الــذي قدمتــه املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان
ومنــذ ذلــك الحــن ،اصبــح إصــدار أمــر باالحتجــاز ممكن ـاً ليــس نفســها .فالبنــد (و) مــن الفقــرة ( )1تنــص عــى أ َّنــه ال يحــق
بعــد صــدور القـرار القطعــي بالرتحيــل فحســب ،بــل حتــى بعــد حرمــان أي أحــد كان مــن حريتــه ّإل يف حالــة احتجــاز الشــخص
صــدور ق ـرار مــن الدرجــة األوىل غــر قطعــي وحتــى لــو كانــت «الــذي يخضــع إىل إجـراءات الرتحيــل أو التســفري» .وقــد اســتنتج
إج ـراءات اللجــوء مل تنتــه بعــد .ثــم رفــع القانــون ســقف مــدة
االحتجــاز إىل ســنة واحــدة مــا يشــر بوضــوح إىل ّأن االحتجــاز
مل يعــد الهــدف الوحيــد منــه منــع األفــراد مــن الهــرب عنــد
اقــراب موعــد ترحيلهــم ،بــل أصبــح يهــدف إىل إجبــار املواطنــن
األجانــب الذيــن مل يصــدر بعــد قــرار برتحيلهــم عــى التعــاون
تحــت وطــأة خطــر زيــادة مــدة احتجازهــم.
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عــدد مــن املعلقــن القانونيــن مــن ذلــك َّأن اســتخدام احتجــاز يســاعد انتشــار املنهــج االنضباطــي لالحتجــاز يف تفســر عــدم
املهاجريــن كان ينبغــي أن ُيق َّيــد «بوظيفتــه اإلداريــة» 3لكــنّ رغبــة الــدول يف البحــث عــن بدائــل لالحتجــاز.
محكمــة حقــوق اإلنســان األوروبيــة أصــدرت عــام  1996قرارهــا
بخصــوص قضيــة تشــاهال ضــد اململكــة املتحــدة لتحكــم بـ َّ
ـأن :ليــس الهــدف مــن هــذه املقالــة أن نرفــض بدائــل االحتجــاز بــل
«هــذا النــص (املــادة (5.1و)) ال يطلــب بالــرورة األخــذ يف عــى العكــس ،نريــد أن نســلط الضــوء عــى املنهــج االنضباطــي
االعتبــار إىل حــد معقــول مســألة احتجــاز الشــخص الــذي يخضــع ونثــر التســاؤالت حولــه ألنــه املنهــج الــذي تقــوم عليــه سياســة
إىل إجــراء للرتحيــل ،ألســباب مــن قبيــل منعــه مــن ارتــكاب الــدول يف العــودة .وال يجــب أن تقتــر مثــل تلــك التســاؤالت
الجرائــم أو الهــرب 4 »....وبهــذا النــص الرصيــح حــول أ َّنــه ال عــى وجهــة نظــر امتثــال املنهــج االنضباطــي مــع القانــون الــدويل
ينبغــي تقييــد احتجــاز املهاجريــن مبنــع األفــراد مــن الهــرب ،فحســب بــل يجــب أن تســلط الضــوء أيض ـاً عــى مــدى األثــر
لكــن دون التخطيــط ألي طريــق آخــر ميكــن اســتخدامه بهــا ،املفــرض إلنفــاذ قـرارات الرتحيــل .وقــد أثــارت بالفعــل كثــر مــن
فقــد فتحــت املحكمــة املذكــورة البــاب عــى احتــال اســتخدام الدراســات فعاليــة اســتخدام القيــود بوصفهــا وســيلة لتشــجيع
االحتجــاز لغايــات انضباطيــة».
النــاس عــى االمتثــال ألوامــر الســلطات .وخالفــاً لالفرتاضــات
الحاليــة للحكومــات التــي يــزداد تركيزهــا عــى القمــع والتقييــد،
ويتمثــل العامــل الثالــث يف توجيــه االتحــاد األورويب لعــام  2008تشــر األدلــة إىل َّأن تنفيــذ سياســة شــفافة تلبــي حاجــة األف ـراد
بشــأن العــودة 5الــذي نجــد فيــه التأكيــد األكــر رصاحــة الخــاص للكرامــة يجعلهــا قــادرة عــى ضــان امتثــال األشــخاص للقـرارات
باســتخدام املنهــج االنضباطــي لالحتجــاز .فاملــادة (15.1ب) التــي تصــدر بشــأنهم.
منــه باإلضافــة إىل املــادة  15.5تحظــر األمــر باالحتجــاز يف حالــة
كان الفــرد املعنــي اعــرض عــى عمليــة الرتحيــل خــال ســتة ومــن هنــا ،فتــح بــاب الحــوار بشــأن االحتجــاز اإلداري مــن
أشــهر .وكذلــك تنــص املــادة (15.6أ) عــى أ َّنــه يف حالــة عــدم األمــور املســاعدة عــى متكــن الحكومــات مــن بنــاء سياســاتها
تعــاون الشــخص املعنــي ،يجــوز متديــد االحتجــاز إىل  12شــهراً ليــس عــى افرتاضــات غــر مس ـ َّوغ لهــا ومشــكوك بهــا أخالقي ـاً
إضافيـاً؛ أي مبعنــى آخــر ،تؤكــد أســس االحتجــاز ومدتــه القصــوى بــل عــى أســاس نتائــج البحــوث التجريبيــة .وانطالقـاً مــن وجهــة
بحســب نــص توجيــه العــودة عــى اســتخدام االحتجــاز ألهــداف النظــر هــذه ،ينبغــي أن يكــون دور منظــات حقــوق اإلنســان
تشــكيل مجموعــات ضغــط لتأييــد سياســة العــودة لألشــخاص
انضباطيــة كــا الحــال يف الترشيــع الســويرسي.
املجربيــن عــى مغــادرة أرايض الدولــة بــدالً مــن أن تكــون تلــك
بالحوار ال بالقرس
السياســة مبنيــة عــى القمــع .وهــذا كلــه لــن ينصــب يف النهايــة
إذا مــا أقررنــا بالبعــد االنضباطــي الحتجــاز املهاجريــن ،فقــد يف مصالــح األفــراد فحســب بــل ســيكون مــن مصلحــة الــدول
نتســاءل حــول مــدى رشعيــة املامرســات اإلداريــة املبنيــة عــى أيضــاً إذا كانــت ترغــب يف البحــث عــن حلــول للمصاعــب
منطــق تحكمــه منظمــة العدالــة الجنائيــة .لكــنَّ الوظيفــة املرتبطــة بتنفيــذ ق ـرارات الرتحيــل.
االنضباطيــة لالحتجــاز تســاعدنا حق ـاً عــى فهــم أحــد األســباب
الرئيســية وراء عــدم اهتــام الحكومــات بتطبيــق بدائــل كليمن دي سيناركلينز clement.desenarclens@unine.ch
االحتجــاز .فــا تهــدف جميــع بدائــل احتجــاز مــا قبــل الرتحيل إال طالبة يف مستوى الدكتوراه يف مركز قانون الهجرة القرسية يف
لتقديــم الضــان بشــتى الوســائل بــأن الشــخص املعنــي ســيكون جامعة نوشاتيل (سويرسا) www2.unine.ch/ius-migration
حــارضاً عنــد صــدور قـرار برتحيلــه .وتــراوح هــذه التدابــر مــن
 .1هنا ،أؤكد عىل وجهة نظري إزاء مسألة االحتجاز ما قبل الرتحيل وقد أهملت مسألة
إطــاق الــراح بالكفالــة إىل اســتخدام األســاور اإللكرتونيــة أو االحتجاز ما قبل الوصول وهو إجراء يُتخذ ملنع الغرباء من الوصول إىل البالد بطرق غري
اإلقامــة الجربيــة أو التوقيــع يف أوقــات محــددة منتظمــة لــدى مرشوعة.
الســلطات املعنيــة .وهــي أيضـاً أقــل تقييــدا ً وأقــل كلفــة لضــان  .2ستُخفض إىل  18شهراً بعد إدماج التوجيه األورويب يف القوانني املحلية
(التوجيه .)EC/115/2008
وجــود الفــرد عنــد حلــول موعــد ترحيلــه .لكــنَّ مؤيــدي املنهــج  .3عىل سبيل املثال ،راجع نول ج« ،طالبو لجوء مرفوضون :مشكالت العودة»
االنضباطــي يعتقــدون َّ
أن الطبيعــة االنضباطيــة لالحتجــاز ذاتهــا ()’Rejected Asylum Seekers: The Problems of Return
هــي األكــر أهميــة يف تنفيــذ الرتحيــل الناجــح .فمــن وجهــة بحث منشور يف مجلة  ،International Migrationالعدد 1999 ، 281:)1(37
http://tinyurl.com/IM-Noll-1999
نظرهــم ،كلــا قــل تقييدهــا ســتكون التدابــر األكــر تحــررا ً  .4قضية تشاهال ضد اململكة املتحدة ،1996/11/15 ،الطلب رقم ،662/576/1995/70
أقــل فعاليــة يف تحقيــق النتيجــة النهائيــة املتوخــاة .ومــن هنــا ،الفقرة 112
http://tinyurl.com/Return-Directive-2008 .5
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