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سياسة الهجرة يف اململكة املتحدة :قيود مفروضة عىل حق طالبي اللجوء يف
الدراسة
هيلني بارون

أدت التغريات التي طرأت عىل ترشيعات الهجرة يف اململكة املتحدة إىل فرض قيود عىل حق كثري من
طالبي اللجوء يف الدراسة.
أدخــل قانــون الهجــرة لعــام  2016نظامــاً جديــداً ‘لكفالــة
موســ َعاً بذلــك
الهجــرة’ إىل حيــز النفــاذ 1يف اململكــة املتحــدة؛ ِّ
صالحيــات وزيــر خارجيــة امللكــة املتحــدة (‘وزارة الخارجيــة’) يف
فــرض قيــو ٍد عــى طالبــي اللجــوء ،مبــا يف ذلــك حقهم يف الدراســة.
وبينــا كان قانــون عــام  2016يف مرحلــة الصياغــة ،د َّلــت جميــع
املــؤرشات عــى َّأن تطبيــق هــذا القيــد عــى الدراســة ســيكون
أم ـراً اســتثنائياً .ويتضــح أيض ـاً مــن النقاشــات الربملانيــة الدائــرة
حــول متريــر مــروع القانــون َّأن صالحيــات تقييــد الدراســة مل
يكــن الهــدف منهــا إال اســتخدامها يف الحــاالت النــادرة ألغ ـراض
محــددة.

الجامعــة إذ كانــت تأمــل أن تبنــي عــى مؤهالتهــا املتميــزة يف
املرحلــة الثانويــة لــي تصبــح عَالِ َمــة .أمــا مصطفــى فقــد أراد
تحســن مهاراتــه يف اللغــة اإلنجليزيــة ليتمكــن مــن دراســة فــن
الرســم التوضيحــي يف الجامعــة فــور حصولــه عــى صفــة الجــئ
وأن يضيــف إىل خرباتــه التــي اكتســبها مــن عــدد مــن املعــارض
واملســابقات التــي شــارك فيهــا مــن قبــل .وكان عـ ّ
ي ،وهــو أحــد
َ
ُّ
ضحايــا االتجــار ،يتطلــع إىل دراســة القانــون والعلــوم الشط َّية يف
الجامعــة مــن أجــل إنشــاء منظمــة ملكافحــة االتجــار ومســاعدة
مــن وقعــوا ضحيــة االتجــار مثلــه .كــا تشــجعت مــاري ،وهــي
مــن ضحايــا االتجــار أيضـاً ،عــى االلتحــاق مبســاقات دراســية يف
الجامعــة حــول الثقــة بالنفــس والتغذيــة الصحيــة واســتيعاب
القلــق كجــزء مــن عالجهــا ويف الوقــت نفســه كانــت عــى قامئــة
االنتظــار للحصــول عــى املشــورة بشــأن حالتهــا .أمــا كيــت،
وهــي أم شــابة ،فقــد رغبــت يف حضــور دورة ( ESOLاللغــة
اإلنجليزيــة لغــر الناطقــن بهــا) ُتقـدِّم مرافــق لرعايــة األطفــال.
وأرادت أن تتعلــم اللغــة اإلنجليزيــة لتكــون قــادرة عــى رعايــة
ابنتهــا رعايـ ًة أفضــل وأن تتمكــن مــن التنقــل بســهولة أكــر بــن
املحــات والحافــات واألطبــاء واملحامــن وتكويــن صداقــات مــع
غريهــا مــن أوليــاء األمــور.

ومــع ذلــك ،عندمــا دخلــت األحــكام املتعلقــة بهــذا القانــون حيــز
النفــاذ يف يناير/كانــون الثــاين  ،2018وجــدت الجمعيــات الخرييــة
ومختصــو اللجــوء َّأن فــرض القيــود عــى الدراســة كان أمــراً
واســع االنتشــار .ويكشــف رد وزارة الداخليــة عــى طلــب يتعلــق
بحريــة تقديــم املعلومــات أنــه يف الفــرة مــا بــن  15ينايــر/
كانــون الثــاين و 31مايو/أيــار ُ ،2018م ِنــع  12ألف ـاً و 642شــخصاً
( 24باملائــة) مــن الدراســة مــن أصــل  53ألفــاً و 901شــخصاً
قدمـ ْ
ـت لهــم وزارة الداخليــة منــاذج الكفالــة الخاصــة بالهجــرة
(وثيقــة تحــدد رشوط كفالــة هجــرة الشــخص) .و ُتظ ِهــر قصــص آثار فرض القيود عىل الدراسة
بعــض األفـراد الذيــن ســاعدهم مكتبنــا للمحامــاة خــال األشــهر عندمــا ُطــ ِرح ســؤال يف الربملــان يف أبريل/نيســان  2018عــن
أهــداف فــرض قيــود عــى الدراســة وعــدد مــن ُط ِّبــق عليهــم
الثامنيــة املاضيــة مجموعــة متنوعــة مــن التجــارب.
هــذه القيــود ،أجــاب وزيــر الهجــرة بأنــه ميكــن لألفـراد مناقشــة
األهداف واآلمال
التعديــات املمكنــة لــروط الكفالــة الخاصــة بهــم مــع مختــص
2
وصــل ُك ٌّل مــن رشيــف وهــري وفــاروق إىل اململكــة املتحــدة قضايــا اللجــوء يف وزارة الداخليــة التــي يراجعونهــا عــى الــدوام.
وكانــوا قارصيــن غــر مصحوبــن ببالغــن ثــم التحقوا باملدرســة ثم إال أنــه بعــد دخــول النظــام الجديــد حيــز التنفيــذُ ،أب ِلــغ كل
بالجامعــة .ومبــا أ َّنهــم وصلــوا إىل ســن التخـ ُّرج يف نظــام الرعايــة ،فــرد مــن األفــراد الذيــن تتحــدث عنهــم هــذه املقالــة بأ َّنــه
أصبحــوا مؤهلــن للحصــول عــى
دعــم مــن الدولــة يتضمــن مــا عــاد لهــم حــقٌّ يف الدراســة يف اململكــة املتحــدة ،بينــا مل
ٍ
بــدل معيشــة وإقامــة توفرهــا لهــم الســلطة املحليــة رشيطــة ُيســأل أي منهــم عــن خططــه للدراســة أو مــا إذا كان ملتحق ـاً
أن يكونــوا عــى مقاعــد الدراســة وأن يواصلــوا الدراســة حتــى بالفعــل بالدراســة يف ذلــك الوقــت .ومل يوضــح أحــد ماهيــة
ســن  21عام ـاً .وقــد حصلــت جوزيــه التــي جــاءت إىل اململكــة القيــد املفــروض عــى الدراســة أو أســباب التغيــر .واملشــكلة
املتحــدة مــع والدتهــا وشــقيقها عــى منحــة دراســية لطالبــي َّأن مخالفــة رشوط كفالــة الهجــرة أمــر خطــر ،فــإذا اســتمر
حجــ ًة
اللجــوء أتاحــت لهــا فرصــة دراســة العلــوم الطبيــة الحيويــة يف الطالــب بالدراســة ،قــد ُيت ََّخــذ مــن ‘مخالفتهــم’ تلــك َّ
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ضدهــم يف مطالبهــم بشــأن اللجــوء .ومل يــدرك كثــر مــن
النــاس َّأن هــذا القيــد قــد ُط ِّبــق عليهــم حتــى رصــده باحــث
اجتامعــي أو أحــد املتخصصــن بــإدارة قضايــا لجوئهــم .ومــن
حــاول طلــب إجــراء أي تغيــرات عــى هــذا الوضــع فقــد
ُط ِلــب إليــه تقديــم طلباتــه خطي ـاً عــن طريــق محاميــه .إال
َّأن هــذه الطلبــات التــي أرســلها املمثلــون القانونيــون لطالبــي
اللجــوء قوبلــت بالتجاهــل .أمــا مــن واقــع خربتنــا ،فقــد كانــت
الطريقــة الوحيــدة لرفــع هــذه القيــود هــي تهديــد وزارة
الداخليــة باتخــاذ إجـراءات قضائيــة إذا مل ُتر َفــع هــذه القيــود.
إال أن ذلــك مل يكــن يف كثـ ٍر مــن الحــاالت كافيـاً ،واضطررنــا إىل
متابعــة اإلج ـراءات القضائيــة.
لقــد كان وضــع رشيــف وهــري وفــاروق حرجـاً ،فقــد أصبحــوا
بــن خياريــن أحالهــا مــر ،فإمــا التوقــف عــن الدراســة ومــن
ـم فقــدان الدعــم املقــدم لهــم مــن الســلطات املحليــة (مبــا
َثـ َّ
يف ذلــك اإلقامــة) أو االســتمرار يف الدراســة ،مــع مــا يتضمنــه
مــن احتامليــة مخالفتهــم لــروط الكفالــة الخاصــة بهــم .أمــا
مــاري فقــد كانــت يف غايــة القلــق مــن أن الــدورات الدراســية
التــي التحقــت بهــا كجــزء مــن عالجهــا ميكــن اعتبارهــا مــن
‘الدراســة’ .واضطــر مصطفــى وكيــت لالنســحاب مــن دورات
تعليــم اللغــة اإلنجليزيــة لغــر الناطقــن بهــا ،يف حــن ســحبت
الجامعــة عــرض الدراســة الــذي حصــل عليــه ٌ
كل مــن جــوزي
وع ـ ّ
ي.
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وقــد قدمــت وزارة الداخليــة أيضــاً عمليــة لتحديــد الذيــن
خضعــوا خطــأً إىل القيــد املانــع للدراســة وإرســال منــاذج
ُأ ِ
جديــدة لكفالــة الهجــرة ليــس بهــا قيــود عــى الدراســة لهــؤالء
األفــراد .وبحلــول نهايــة ذلــك الشــهر ،رفــع مكتــب وزارة
الداخليــة القيــود املفروضــة عــى الدراســة مــن أربعــة آالف
و 709شــخصاً ،تــاركاً عــى األرجــح ســبعة آالف و 933شــخصاً
مــا زالــوا خاضعــن لقيــود الدراســة وذلــك يف نهايــة مايو/أيــار
 .2018ويف الوقــت الحــايلُ ،يش ـرَط موافقــة أحــد كبــار ممثــي
وزارة الداخليــة إلعــال رشط الكفالــة .كــا ُو ِجهــت رســالة
إىل املنظــات غــر الحكوميــة لتمكينهــا مــن تشــجيع األفــراد
الذيــن قــد يكــون لديهــم مخــاوف مــن االتصــال مبكتــب وزارة
الداخليــة لطلــب إج ـراء تغيــر يف رشوط كفالتهــم .ومــع ذلــك،
ورغــم هــذه التدابــر ،مــا زالــت هنــاك إحــاالت تصلنــا بشــأن
خضعــوا خطــأً دون ُمس ـ ِّوغ للقيــود املفروضــة
األف ـراد الذيــن ُأ ِ
عــى الدراســة.

وتوضــح املعركــة املتعلقــة بقيــود الدراســة كيــف ميكــن إســاءة
اســتخدام الصالحيــات القانونيــة املمنوحــة لغــرض خــاص
ومحــدود عــى يــد حكومــة ُت َص ِّعــب سياســاتها كثــراً مــن
حيــاة األشــخاص الذيــن ال يتمتعــون بصفــة قانونيــة يف اململكــة
املتحــدة .وهنــا يتَّضــح الــدور الحيــوي للجمعيــات الخرييــة
ورجــال السياســة ووســائل اإلعــام والعاملــن يف مجــال الدعــم
يف رصــد كيفيــة تطبيــق هــذه الصالحيــات التنفيذيــة مــن أجــل
منــع القيــود غــر ا ُملس ـ َّوغ لهــا وغــر العقالنيــة عــى حقــوق
ووفقــاً لسياســة وزارة الداخليــة الخاصــة بكفالــة الهجــرة ،األفــراد وحرياتهــم.
يجــب أن تحقــق القيــود الهــدف املــروع املتمثــل يف الحفــاظ
عــى إمكانيــة االتصــال باألفــراد أثنــاء معالجــة طلبــات هيلني بارون HelenS@Duncanlewis.com
لجوئهــم والحــد مــن مخاطــر هربهــم .إ َّال أ َّنــه مــن الصعــب باحثة للحاالت ،مكتب دانكان لويس للمحاماة
تصــور وضــع يفــرض قيــداً عــى الدراســة ثــم يقــال عنــه َّ
إن www.duncanlewis.co.uk
لــه هدفــاً مرشوعــاً .ويف الواقــع ،عنــد الطعــن يف اإلجــراءات
 .1كفالة الهجرة هي صفة مؤقتة ُتنَح لألفراد من غري الحاصلني عىل إذن بالبقاء (مثل
الفضائيــة أو الــرد عــى املراســات قبــل بــد اتخــاذ اإلج ـراءات طالبي اللجوء) .ويسمح لهم هذا اإلذن الخاضع لبعض الرشوط البقاء يف اململكة املتحدة
القانونيــة ،أقــرت وزارة الداخليــة يف كل حالــة برفــع القيــد مــع واإلقامة يف املجتمع املحيل (غالباً ما يُق َّيدون يف عنوان َّ
معي) يف أثناء السري بإجراءات
طلباتهم أو طعوناتهم .وجميع طالبي اللجوء يف اململكة املتحدة ممن مل يُحتّجزوا
عــدم تقديــم أي أســباب لفرضــه يف املقــام األول.
موجودون حالياً تحت مظلة كفالة الهجرة.

تعديل عىل السياسة

يف  8مايو/أيــار  ،2018عقــب سلســلة مــن الطعــون القضائيــة
الناجحــة ،واهتــام وســائل اإلعــام وتدخــل أعضــاء الربملــان،
عدَّ لَــت وزارة الداخليــة سياســتها وأجــرت تعديــات كبــرة
عــى القســم املتعلــق بالقيــود املفروضــة عــى الدراســة.
وتوفــر السياســة الجديــدة مزيــداً مــن اإلرشــادات حــول مــن
يخضــع لقيــود الدراســة وتوضــح أنــه يف معظــم الحــاالت
يجــب الســاح لطالبــي اللجــوء بالدراســة.

 .2جميع األسامء الواردة يف هذه املقالة مستعارة حفاظاً عىل خصوصيتهم.

هل لديك اهتامم يف كتابة مقالة لنرشة الهجرة القرسية؟
نرحب باملقاالت حول أي جانب من جوانب الهجرة القرسية
املعارصة .يرجى االسرتشاد بقواعد الكتابة للمؤلفني عىل الرابط
 www.fmreview.org/ar/writing-fmrوتواصل معنا.

