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اإلرضار بفرص طالبي اللجوء نتيجة سوء استخدام معاهدات حقوق اإلنسان
ستيفني ماييل

خالل العقد املنرصم ،بدأت املحاكم واملجالس القضائية يف اململكة املتحدة تجد راحة أكرب يف االعتامد عىل معاهدات
حقوق اإلنسان يف القضايا التي يطلب فيها غري املواطنني اللجوء أو أي يشء آخر يقدم لهم الحامية من االضطهاد.
لكنَّ هذا املنحى ال يعني َّأن تلك املعاهدات استخدمها محامو الالجئني دامئاً بطرق تفيد مصلحة مو ِّكليهم.
قـد يذهـب املـرء إىل َّأن اململكـة املتحـدة تعيـش يف عرصهـا
الذهبـي مـن جهـة فقـه حقـوق اإلنسـان املتعلقـة بالالجئين،
فمنـذ أن أصبحـت االتفاقيـة األوروبيـة لحقـوق اإلنسـان جزءاً
مـن القانـون الوطنـي الربيطـاين عـام  2000مـن خلال نظـام
حقـوق اإلنسـان ،تزايـدت أعـداد القضـاة الذيـن يتقبلـون
الحجـج املبنيـة على حقـوق اإلنسـان التـي يؤكـد عليهـا
املحامـون والالجئـون .ويف املـايض ،نـادراً مـا كان محامـو
الالجئين يستشـهدون يف مرافعاتهـم أمـام املحاكـم املحليـة
الربيطانيـة مبعاهـدات حقـوق اإلنسـان باسـتثناء اتفاقيـة
عـام  1951املتعلقـة بوضـع الالجئين .وحـول األسـباب الـذي
منـح املحامين مـن ذلكــ قـال يل أحدهـم َّ
إن االستشـهاد بتلـك
املعاهـدات سـوف ُيغضـب القـايض وقـال «لـو أنـك ذهبـت
إىل مجلـس قضـايئ قبـل عـام  2000وحاولـت أن تستشـهد
باالتفاقيـة األوروبيـة لحقوق اإلنسـان ،فسـوف يرمقك القايض
بنظـرات لسـان حالـه يقـول :أنـت تضيـع وقتنـا».
لكـنَّ الحـال اختلـف بعـد إقـرار االتفاقيـة األوروبيـة لحقـوق
اإلنسـان ،فقـد أصبـح لـدى املحامين املرتافعين أمـام املحاكـم
املحليـة فجـأة خيـارات أخـرى تتجـاوز اتفاقيـة عـام 1951
ومل يصبحـوا بحاجـة بعدهـا ألن ُيثبتـوا َّأن موكليهـم سـوف
يواجهـون االضطهـاد «ألسـباب تقـوم على العـرق أو الديـن
أو القوميـة أو الـرأي السـيايس أو عضويـة جامعـة اجتامعيـة
مـا ».فعلى سـبيل املثـال ،تحظـر املـادة ( )5مـن االتفاقيـة
األوروبيـة لحقوق اإلنسـان الـدول األعضاء من إعـادة الالجئني
إىل بلدانهـم األصليـة حيـث يقعـون تحـت خطـر التعذيـب أو
املعاملـة الالإنسـانية أو املهينـة أو العقـاب بغـض النظـر عـن
السـبب وبغـض النظـر عام إذا كانوا مسـتهدفني شـخصياً أم ال.
وكذلـك تحظـر املـادة ( )8على السـلطات املحليـة التدخـل يف
حـق الفـرد يف الحيـاة األرسيـة ،وذلـك مـا َّ
مكـن كثيراً مـن غري
املواطنين مـن البقـاء يف اململكـة املتحـدة عندمـا ال يسـتوفون
رشط اتفاقيـة عـام  1951بخصـوص «الخـوف املسـ َّوغ مـن
االضطهـاد»1.
ونتيجـة لذلـك ،أصبـح مـن املألـوف لـدى املحامين يف اململكـة
املتحـدة االستشـهاد باالتفاقيـة األوروبيـة لحقـوق اإلنسـان

يف املحاكـم املحليـة .وفقـ ًا ملحاميين« :االتفاقيـة األوروبيـة
لحقـوق اإلنسـان ...ليسـت مجـرد جـزء مـن املفـردات اليومية
املسـتخدمة بـل إ َّنهـا تنطبـق مبـارشة على جميـع األعمال
التـي تؤديهـا تقريبـاً» أمـا «عندمـا بـدأت العمـل [يف أوائـل
التسـعينيات مـن القـرن العرشيـن] مل يكـن لدينـا مـن
نستشـهد بـه سـوى اتفاقيـة الالجئين ،فلـم يكـن أحـد يذكـر
االتفاقيـة األوروبيـة لحقـوق اإلنسـان»...
ويف بعـض األحيـان ،يستشـهد املحامـون مبعاهـدات حقـوق
اإلنسـان األخـرى أيضـاً خاصـة اتفاقيـة حقـوق الطفـل التـي
ُأدخلـت اآلن عمليـاً يف القانـون الربيطـاين.
ومـع ذلـك ،عندما سـألت املحامين عن األوضاع التـي ميكن أن
يكـون فيهـا االستشـهاد مبعاهدات حقـوق اإلنسـان يف املحاكم
الوطنيـة مصـدراً للإرضار مبصالـح األفـراد من أصحـاب طلبات
اللجـوء ،فقـد عمـد معظمهـم إىل ذكـر مثـال واحـد على األقل
عـن ذلـك األمر.
عندمـا يكـون القـايض معارضـاً أو شـكاكاً لقانـون حقـوق
اإلنسـان :ليـس للمحامـي كثري مام ميكـن فعله يف هـذه الحالة
على اعتبـار أ َّنـه مـن الصعـب إثـارة حجـة حقـوق اإلنسـان يف
الطعـن يف الحكـم يف حالـة مل ُترث (ثم ُتر َفـض) يف املرحلة األوىل
مـن املرافعات.
عندمـا ُتع ِّقـد حجـة املعاهـدات األمـور :الحـظ عـدد مـن
ً
خاصـة يف املسـتوى األول مـن املرافعـات
املحامين َّأن القضـاة،
يف مجلـس القضـاء املختـص بالهجـرة ،يحبـون تبسـيط األمـور.
فقـد قـال أحـد املحامين« :قد يكـون األمر مشـتتاً فـإذا متكنت
مـن الحصـول على مـا تحتـاج مـن املعاهـدات ا ُملدخلـة يف
القوانين املحليـة أو مـن القوانين املحليـة ذاتهـا فعندهـا قـد
تكـون بـدأت بتعقيـد األمـور زيـادة عـن اللـزوم وتسـببت يف
اإلربـاك خاصـة يف الهيئـة القضائية...وذلـك نتيجـة اإلشـارة إىل
املعاهـدات التـي ال يعرفـون عنهـا شـيئاً».
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عندمـا يُؤ ِّكـد املحامـون على حجـج حقـوق اإلنسـان دون
متييـز :يف هـذه الحالـة ،فإ َّنهـم يحجبـون أقـوى النقـاط لديهـم
ويؤثـرون على مصداقيتهـم يف املحكمـة« .فالنـاس يشـعرون
أ َّنـه عليهـم أن يرمـوا جميـع أوراقهم...جلسـت ذات مـرة
يف املقاعـد الخلفيـة يف املحكمـة مـرات عـدة وكنـت أشـاهد
القضـاة يقولـون للمحامـي’ :ومـاذا يضيـف هـذا إىل حجتـك؟‘
ملـاذا نضـع أنفسـنا يف ذلـك الوضـع؟»
عندمـا يـرى القـايض الحجـج القامئة على حقوق اإلنسـان عل
أنهـا محـاوالت يائسـة« :بيـت القصيـد على مـا أعتقـد أ َّنه إن
مل يكـن لديـك حجـة قانونيـة مالمئـة فلا يجـب أن تسـتعني
بنظـام حقـوق اإلنسـان يف أي قضيـة عـدا التعذيـب على وجه
التحديـد (يف حالـة وقوعـه طبعاً)...فأنـت لـن تسـتعني بذلـك
النظـام إال كمحاولـة يائسـة منـك ما يجعـل قضيتـك ضعيفة».
والخطـورة املشتركة يف كل تلـك األمثلـة واألوضاع هـي أنها قد
تـؤدي إىل ظهور قانـون ضعيف.
فـإذا مـا أدرج املحامـي غير املسـتعد واليائـس حجـة مزيفـة
أو غفير رضوريـة باالسـتناد إىل املعاهـدات فقـد يـؤدي ذلـك
إىل إصـدار حكـم قضـايئ يصبـح سـابقة قضائيـة تدخـل يف
القانـون وتؤثـر سـلباً ليـس على االدعـاء الحـايل فحسـب بـل
على أصحـاب املطالـب اآلخريـن يف املسـتقبل .ومـن املرجـح
أن يـزداد هـذا الخطـر سـوا ًء عىل اعتبـار اإلجامع بين محاميي
اللجـوء َّ
بـأن تخفيضـات العـون القانوين يف اململكـة املتحدة قد
يتسـبب يف خـروج بعض أفضل املحامين من مزاولة املحاماة يف
مجـال قانـون الالجئين ومـن هنا ُيفسـح املجـال أمـام املزاولني
عبر كثير مـن املحامني عن
األقـل مهـارة .وباإلضافـة إىل ذلـكَّ ،
مخاوفهـم مـن َّأن املحامين املتبقين سـوف يتبنـون عقليـة
أشـبه مـا تكـون بخـط التجميـع لـدى املصانع ومـن املرجح أن
يقـود هـذا املنهـج إىل واحـدة مـن نتيجتين بالنسـبة للحجـج
القامئـة على حقوق اإلنسـان :فبعضهـم ال يعرف بتلـك الحجج
وبذلـك لـن ُيدرجونهـا يف دفوعهـم مـع َّأن تلـك الحجـج كان
مـن املمكـن أن تسـاعد موكليهـم ،أمـا النتيجـة الثانيـة فهـي
أن يض ِّمـن املحامـي لتلـك الحجـج يف جميـع دفوعـه دون أن
يعـرف كثيراً عما إذا كانـت تلـك الحجـج تنطبـق ً
فعلا على
وقائـع قضيتـه أم أنهـا سـوف تتسـبب يف توسـيع الهـ َّوة بينـه
وبين قـاض معني.
ويف حين َّأن املحامين يدركـون املخاطـر التـي تكتنـف إبـداء
حجـج قامئـة على حقـوق اإلنسـان وفـق تلـك الظـروف ،فقـد
حـددوا طريقتين اثنتين يف املحافظـة على األثـر اإليجـايب

وتوسـيعه لالستشـهاد مبعاهـدات حقـوق اإلنسـان يف الفقـه
القانـوين الربيطـاين .أوالهما االعتماد على املنظـور الـدويل
املتزايـد لـدى كثير مـن القضـاة خاصـة يف املحاكـم العليـا.
فاملحامـون يشـعرون َّأن كثيراً مـن القضـاة يـرون أنفسـهم
يعملـون يف مسرح عاملـي ُتعـرص عليـه القـرارات التـي
يتخذونهـا ومتحصهـا املحاكم واملحامـون واألكادمييون يف جميع
أنحـاء العـامل .ولـو صـح ذلك ،فهـذا يعنـي َّأن محامـي الالجئني
قـد يلجـؤون بحكمـة إىل االسـتناد إىل رغبـة القـايض يف تصـدر
(أو على األقـل مواكبـة) املسـتجدات القانونيـة العامليـة.
هنـاك إستراتيجية أخـرى ذكرهـا بعـض املحامين وتتمثـل يف
«االسـتمرار يف الحديـث عنهـا ألطـول مـدة ممكنـة إىل أن تبدأ
األمـور بالتغير .فالتغير الـذي تـراه يف املحاكـم بطيء جـداً....
لقـد دأبنـا على النقنقـة بحقـوق الطفـل لعقود مـن الزمن إىل
أن أحدثنـا فرقـاً حقيقيـاً يف األعـوام القليلـة املاضيـة».
وبالفعـل ،ركـز كثري من املحامني على قيمة االسـتمرار بالتأكيد
على الحجـج القامئـة على حقـوق اإلنسـان بطريقـة إبداعيـة
غير يائسـة إىل أن يقبـل لهـا أحـد القضـاة يف محكمـة عليـا.
ويف نهايـة املطـاف ،يسـترشف معظـم املحامـون الـدور
املسـتقبيل ملعاهـدات حقـوق اإلنسـان يف مجـال الالجئين إمـا
على أنـه سـيكون رصاعـاً مسـتمراً ضـد تضييـق الخنـاق على
تحسـن وتقدم يف بلـدان أخرى،
القواعـد املمارس كلما حـدث ّ
أو على أنـه سـيمثل موضـوع اعرتافـاً َّ
بـأن النضـال نحـو إحراز
تفسير أوسـع ملعاهـدات اإلنسـان وطواعيـة تطبيقهـا على
الحـاالت الفرديـة لـن تحـق النجـاح بين ليلـة وضحاهـا“ .فقد
تكسـب تلـك املعـارك ببـطء مـع التطـورات الرتاكميـة .ويف
نهايـة املطـاف ،سـوف تالحـظ َّأن العـامل قـد تقـدم َّ
وأن األمـور
التـي كانـت محـط جدل وأخـذ ورد قبل عرشة أعـوام أصبحت
املعيـار املطبـق على أمـر الواقـع”.
وختامـاً ،لقـد لقيـت معاهـدات حقوق اإلنسـان قبـوالً متزايداً
يف الهيئـات القضائيـة واملحاكـم الربيطانيـة خلال العقـد
السـابق ,ويف حين َّأن هـذا األمـر ميثـل خبراً طيبـاً للمدافعين
عـن حقـوق اإلنسـانَّ ،
فـإن أهميتـه يخفـف منهـا اإلجماع بني
محامـي الالجئين َّ
بـأن الحجـج املبنيـة على املعاهـدات قـد
تـؤذي يف بعـض األحيـان أصحـاب طلبـات اللجـوء والقضيـة
العامـة ملسـألة نشر قانـون حقـوق اإلنسـان .ويشـدد هـؤالء
املحامـون على أهميـة الصياغـة الحـذرة ملثـل تلـك الحجـج
بـدالً مـن االعتامد على منهـج «الحل الـذي يناسـب الجميع»،
ويشـددون أيضـاً على َّأن املامرسـة األكثر حكمـة هـي التـي
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تضـع يف الحسـبان رئيـس الهيئـة الحاكمـة يف املحكمـة وقـوة
(وعـدد) الحجـج املتوافـرة األخـرى والدرجـة التـي تبنـت
بهـا املحاكـم يف األنظمـة القضائيـة يف الـدول األخـرى الحجـة
املقرتحـة.
ستيفني ماييل  smeili@umn.eduعضو هيئة التدريس يف
كلية الحقوق يف جامعة مينيسوتا .بنيت هذه املقالة عىل
مقابالت مع  42محامياً بريطانياً ممن يرتافعون يف قضايا طلب
اللجوء والحامية التكميلية أمام الهيئة القضائية للجوء والهجرة

واملحاكم العليا .واملقالة جزء من مرشوع أكرب مبني عىل
التجربة ويهدف إىل تحليل أثر معاهدات حقوق اإلنسان عىل
الفقه واملامرسات القانونية يف مجال الالجئني يف كل من اسرتاليا
وكندا ونيوزيلندا واململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية.
ويوجه الكاتب الشكر الجزيل إىل مؤسسة العلوم الوطنية
ومؤسسة روبينا عىل تقدميهام للتمويل.
 .1يستخدم محامو الالجئني أيضاً يف كثري من األحيان املادتني  15و 23من التوجيه
األورويب لعام  2004حول أهلية الالجئني من منطلق َّأن املادة  15متنح الحامية من
«الرضر الجسيم» يف حني تفرض املادة  23عىل الدول األعضاء ضامن صون الحياة
األرسية.

املسنُّون والتَّهجري
بريو كالفي-باريسيتتي

ثم العودة) ،يتع َّرض املسنُّون إىل تحديات ومخاطر خاصة ال ُتؤخذ
يف جميع مراحل دورة التَّهجري (الفرار ثم التَّهجري َّ
يف االعتبار إىل الدرجة املطلوبة.
العـامل يشـيخ مبعـدالت غير مسـبوقة والتَّهجير يرتفـع بازديـاد
وكذلـك األمـر بالنسـبة ألعـداد املسـنِّني املجربيـن على مغادرة
بيوتهـم قسراً فهـي يف ازديـاد أيضـاً .وسـواء أنـزح املسـن يف
بلاده أم لجـأ يف بلـد آخـر عابـراً للحـدود الدوليـة فهـو يواجه
عـدداً محـدداً مـن املخاطـر التـي ال ميكـن االسـتهانة بهـا أبداً.
ومجـرد اسـتحالة تحديـد عـدد املسـنِّني املع َّرضني للخطـر دليل
على أول خطـر مـن تلـك األخطـار وهـو خطـر الحجـب ،الذي
يجعـل مـن كبـار السـن محجوبين غير منظوريـن .فغالبـاً مـا
يكـون كبـار السـن مهمشين ً
أصلا قبـل نشـوب انـدالع النـزاع
وغالبـاً مـا ال ُينظـر إليهـم بعين االعتبـار عنـد إجـراء تقييمات
الحاجـات وال ُيلقـى لهـم بـاالً يف منظومـات التسـجيل .ومـن
بين الـدول الخمسين الخاضعـة ملراجعـة مركـز رصـد النُّـزوح
يف دراسـته املسـحية العامليـة للنازحين عـام  2011تبين َّأن
أحـد عشر دولـة فقـط منها تحتفـظ ببيانـات محدَّ ثـة ومو َّزعة
حسـب الجنـس والعمـر َّ
وأن سـتة مـن الـدول الخمسين لديها
سياسـات وطنيـة تشير إشـارة خاصـة إىل املسـنِّني وثلاث دول
فقـط مـن هـذه الـدول السـت جمعـت معلومـات حـول
املسـنِّ ني.
وعـدم فهـم األبعـاد االجتامعيـة والثقافيـة لتعريـف “املسـن”
(يف كثير مـن البلـدان ،يعتمـد التعريـف على عـدة عوامـل
ال تقتصر على عامـل العمـر الجسـدي) واختلاف مسـتويات

االسـتضعاف والقـدرات لـدى املسـنِّني قـد يؤديـان إىل تفاقـم
الحجـب بـل اإلقصـاء يف أغلـب األحيـان خلال التَّهجير.

مرتوكون

عنـد بـدء األزمـة ،غالبـاً مـا ُيخ ّلـف املسـنُّون عنـد تهجير بقية
أفـراد املجتمـع ويعـود السـبب الرئيسي يف ذلـك إىل العجـز
الجسـدي الـذي مينع كثيراً من املسـنِّني من الحركة سـواء أكان
ذلـك العجـز حقيقـ ًة أم خيـاالً يتصـوره أفـراد العائلـة ،يضـاف
إىل ذلـك أسـباب خاصـة تدفـع بعـض املسـنِّني بـاإلرصار على
البقـاء .فقـد يشـعرون برابطـة كبيرة تجـاه بيوتهـم وأراضيهـم
أو رمبـا كانـوا قـد قاومـوا عمليـات اإلخلاء الوقائيـة مـن
الكـوارث ومـروا بتجارب مامثلـة ونجحوا يف التعامـل معها من
قبـل أي أنهـم تغلبـوا على الكوارث السـابقة .وهنـاك أمر آخر
هـو َّأن التفكير يف بـدء الحيـاة مجـدداً يف مكان آخـر قد تكون
فكـرة غير مقبولـة أبـداً للمسـن .وإضافة إىل ذلك ،قـد يتخلف
املهجريـن نتيجـة قـرار يتخـذه أفـارد العائلـة
املسـن عـن
َّ
بضرورة إبقـاء شـخص مـا يف البيـت لحاميـة ممتلكاتهـم.
قـد يتعـرض املسـنُّون ا ُملخ َّلفـون إىل العنـف والتهديـد أو إىل
اآلثـار الثانويـة للمخاطـر الطبيعيـة كالهـزّات االرتداديـة
للـزالزل أو ارتفـاع منسـوب امليـاه والفيضانـات .ففـي دارفـور،
على سـبيل املثـال ،تعـ َّرض املسـنُّون الباقـون يف بيوتهـم إىل
أعمال اإلرهـاب ثـم مـا لبـث أن قتلتهـم عنـارص ميليشـيا
الجنجويـد .وكذلـك األمـر يف أزمـة  2008يف جورجيـا حيـث

