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قصتي :االحتجاز غري محدد األجل يف اململكة املتحدة

ويليام

حني فررت من الحرب األهلية وتوجهت إىل اململكة املتحدة ،ظننت أين سأعيش بحرية ،ولكن بدالً من مساعديت،
احتجزتني اململكة املتحدة لثالث سنوات.

يف  19مــن شــهر ســبتمرب/أيلول لعــام  ،2001كنــت جالسـاً عــى
مــن طائــرة مســافرة مــن أبيدجــان إىل اململكــة املتحــدة .وقتهــا
نظــرت مــن النافــذة ،وشــعرت بــأين لن أشــهد يف املســتقبل أســوأ
مــن قتــال جيــش تشــارلز تايلــور عــى أرض الوطــن يف ليبرييــا.
واعتقــدت أن الصــور الذهنيــة لألفعــال الالإنســانية الجســدية
واألخالقيــة البشــعة التــي عشــناها عــى يــد الجيــش ســتتالىش.
وظننــت أين مبأمــن اآلن مــن االعتقــال جـراء معارضــة تجــاوزات وحتــى بعــد تشــخيص حالتــي أخــراً بــأين أعــاين مــن أمــراض
حكومــة تايلــور .وتصــورت أن ذكــرى رؤيتــي الغتصــاب خطيبتــي عقليــة يف عــام  2010وإثبــات تعــريض للتعذيــب يف تقريــر طبــي
وقتلهــا سـتُمحى.
مســتقل والتصديــق عــى طلــب اللجــوء يف تقريــر لخبــر تابــع
للدولــة ،بقيــت محتجـزاً .وحتــى اآلن ،كنــت رهــن االحتجــاز ملــا
ولكنــي مل أعــرف حينهــا أنــه س ـ ُيالحقني ظــل أســود لألحــداث يناهــز ثــاث ســنوات .وبلــغ يب اليــأس أن حاولــت االنتحــار .فقــد
التــي مــررت بهــا يف ليبرييــا .وقــد أدركــت اآلن أن ذلــك اضطراب شــعرت أن ذلــك هــو الســبيل الوحيــد للتخلــص مــن آالمــي
مــا بعــد الصدمــة واضط ـراب ثنــايئ القطــب .فلــو كنــت أعــرف وتعاســتي.
بــأين مصــاب باضطـراب مــا بعــد الصدمــة ،لــرت األمــور عــى
نحــو مختلــف.
االحتجــاز يعنــي «ممنــوع الدخــول» .فالبــاب املغلــق أمــر
طبيعــي علينــا التعايــش معــه .ويف االحتجــاز ،نحــن كقطيــع
طلبــت اللجــوء يف اململكــة املتحــدة .وقــد أطلعــت بالفعــل األغنــام التــي تطاردهــم مجموعــة ذئــاب .فقــد قــال يل ضابــط
هيئــة الحــدود الربيطانيــة عــى مــا تعرضــت لــه مــن تعذيــب يف يــوم مــن األيــام« :إمــا أن تذهــب إىل وطنــك أو متــوت هنــا».
وتجــارب ممــرت بهــا يف ليبرييــا ،ولكنــي مل أحصــل يف املقابــل
عــى أي يشء ومل يســاعدين أحــد .و ُرفــض طلــب اللجــوء الــذي وقــد أصــدرت املحكمــة أمــر إطــاق رساحــي يف عــام ،2011
قدمتــه ولكنــي ُمنحــت إذنـاً مؤقتـاً بالبقــاء .وعشــت يف املجتمــع ألنــه ال مــررات لــدى وزارة الداخليــة إلبقــايئ يف االحتجــاز مــدة
دون أدىن مســاعدة .ونظـراً لتدهــور صحتــي العقليــة ،عــدت إىل أطــول .وقــد ُمنحــت اآلن إذن بالبقــاء يف اململكــة املتحــدة لثالث
عــامل الخمــر واملخــدرات .وفقــدت وظيفتــي وارتكبــت جرائــم ســنوات .وانســحبت وزارة الداخليــة مــن جلســة االســتامع بشــأن
ألتــزود باملــال ُوأشــبع إدمــاين باملخــدرات.
قضيــة احتجــازي غــر القانــوين ووافقــت عــى تعويــي عــن
ذلــك.
ويف عــام ُ ،2006احتجــزت مبوجــب قانــون الصحــة العقليــة.
وبقيــت ثالثــة أشــهر يف مصحــة عقليــة يف ســولفورد .ومل يهتــم لــكل دولــة الحــق يف الســيطرة عــى حدودهــا .ولكــن قانــون
أحــد مبعرفــة ســبب إصابتــي بنوبــات ُذهانيــة .وبعــد إطــاق حقــوق اإلنســان ينــص عــى رضورة عــدم احتجــاز أي شــخص
رساحــي ،مل أحــظ بخطــة للرعايــة.
دون ســبب رشعــي أو ألســباب إداريــة فقــط .ومثة التـزام أخالقي
بــرورة منــح املحتجزيــن الحــق يف املحاكمــة الحــرة بحضــور
ثــم ُاعتقلــت مجــدداً ُوأرســلت إىل ســجن دورهــام .وعقــب ممثــل قانــوين للتأكــد متام ـاً مــن رضورة احتجازه/احتجازهــا.
انتهــاء مــدة عقوبتــي يف أكتوبر/ترشيــن األول لعــام ،2008
ُاحتجــزت مــن قبــل ســلطات الهجــرة يف الســجن بــدالً مــن وليام ،شكاوى األصوات الحرة ،إجراء االحتجاز
مركــز االحتجــاز لثالثــة شــهور أخــرى .ثــم ُأخــذت بعــد ذلــك إىل www.detentionaction.org.uk
مركــز ترحيــل املهاجريــن يف دونجافيــل يف اســكتلندا .ويف ذلــك وملزيد من املعلومات ،يُرجى االتصال بـ
التوقيــت ،توفيــت والــديت .كنــت مشــوش الذهــن ،ووقعــت jerome@detentionaction.org.uk
تحــت ضغــط كبــر ،ووقعــت حينهــا عــى وثيقــة تنــازل عــن
الحــق ألعــود إىل الديــار وزيــارة قــر أمــي .ثــم نقلــوين إىل مركــز
احتجــاز آخــر يف أواكينجتــون الــذي كان أســوأ مــن ســابقه؛ فلــم
يكــن بــه مرافــق لرعايــة صحتــي العقليــة ،ولــذا أرســلوين إىل
هارموندســورث.
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