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نوفمرب/ترشين الثاين 2013

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 19 مــن شــهر ســبتمرب/أيلول لعــام 2001، كنــت جالســاً عــىل 
مــنت طائــرة مســافرة مــن أبيدجــان إىل اململكــة املتحــدة. وقتهــا 
نظــرت مــن النافــذة، وشــعرت بــأين لن أشــهد يف املســتقبل أســوأ 
ــا.  مــن قتــال جيــش تشــارلز تايلــور عــىل أرض الوطــن يف ليبريي
ــدية  ــانية الجس ــال الالإنس ــة لألفع ــور الذهني ــدت أن الص واعتق
واألخالقيــة البشــعة التــي عشــناها عــىل يــد الجيــش ســتتالىش. 
وظننــت أين مبأمــن اآلن مــن االعتقــال جــراء معارضــة تجــاوزات 
حكومــة تايلــور. وتصــورت أن ذكــرى رؤيتــي الغتصــاب خطيبتــي 

وقتلهــا ســُتمحى. 

ولكنــي مل أعــرف حينهــا أنــه ســُيالحقني ظــل أســود لألحــداث 
التــي مــررت بهــا يف ليبرييــا. وقــد أدركــت اآلن أن ذلــك اضطراب 
مــا بعــد الصدمــة واضطــراب ثنــايئ القطــب. فلــو كنــت أعــرف 
بــأين مصــاب باضطــراب مــا بعــد الصدمــة، لــرست األمــور عــىل 

نحــو مختلــف.

طلبــت اللجــوء يف اململكــة املتحــدة. وقــد أطلعــت بالفعــل 
ــه مــن تعذيــب  هيئــة الحــدود الربيطانيــة عــىل مــا تعرضــت ل
ــل  ــل يف املقاب ــي مل أحص ــا، ولكن ــا يف ليبريي ــرت به ــارب مم وتج
ــذي  عــىل أي يشء ومل يســاعدين أحــد. وُرفــض طلــب اللجــوء ال
قدمتــه ولكنــي ُمنحــت إذنــاً مؤقتــاً بالبقــاء. وعشــت يف املجتمــع 
دون أدىن مســاعدة. ونظــراً لتدهــور صحتــي العقليــة، عــدت إىل 
ــم  ــت جرائ ــي وارتكب ــامل الخمــر واملخــدرات. وفقــدت وظيفت ع

ألتــزود باملــال وُأشــبع إدمــاين باملخــدرات.

ويف عــام 2006، ُاحتجــزت مبوجــب قانــون الصحــة العقليــة. 
وبقيــت ثالثــة أشــهر يف مصحــة عقليــة يف ســولفورد. ومل يهتــم 
ــد إطــالق  ــة. وبع ــات ُذهاني ــي بنوب ــة ســبب إصابت أحــد مبعرف

ــة.  ــة للرعاي ــظ بخط ــي، مل أح رساح

ثــم ُاعتقلــت مجــدداً وُأرســلت إىل ســجن دورهــام. وعقــب 
انتهــاء مــدة عقوبتــي يف أكتوبر/ترشيــن األول لعــام 2008، 
ــن  ــدالً م ــجن ب ــرة يف الس ــلطات الهج ــل س ــن قب ــزت م ُاحتج
مركــز االحتجــاز لثالثــة شــهور أخــرى. ثــم أُخــذت بعــد ذلــك إىل 
مركــز ترحيــل املهاجريــن يف دونجافيــل يف اســكتلندا. ويف ذلــك 
ــت  ــن، ووقع ــوش الذه ــت مش ــديت. كن ــت وال ــت، توفي التوقي

ــن  ــازل ع ــة تن ــىل وثيق ــا ع ــري، ووقعــت حينه ــط كب تحــت ضغ
الحــق ألعــود إىل الديــار وزيــارة قــرب أمــي. ثــم نقلــوين إىل مركــز 
احتجــاز آخــر يف أواكينجتــون الــذي كان أســوأ مــن ســابقه؛ فلــم 
ــلوين إىل  ــذا أرس ــة، ول ــي العقلي ــة صحت ــق لرعاي ــه مراف ــن ب يك

هارموندســورث.

ــراض  ــن أم ــاين م ــأين أع ــرياً ب ــي أخ ــخيص حالت ــد تش ــى بع وحت
عقليــة يف عــام 2010 وإثبــات تعــريض للتعذيــب يف تقريــر طبــي 
مســتقل والتصديــق عــىل طلــب اللجــوء يف تقريــر لخبــري تابــع 
للدولــة، بقيــت محتجــزاً. وحتــى اآلن، كنــت رهــن االحتجــاز ملــا 
يناهــز ثــالث ســنوات. وبلــغ يب اليــأس أن حاولــت االنتحــار. فقــد 
ــي  ــن آالم ــص م ــد للتخل ــبيل الوحي ــو الس ــك ه ــعرت أن ذل ش

وتعاســتي. 

االحتجــاز يعنــي »ممنــوع الدخــول«. فالبــاب املغلــق أمــر 
ــع  ــن كقطي ــاز، نح ــه. ويف االحتج ــش مع ــا التعاي ــي علين طبيع
األغنــام التــي تطاردهــم مجموعــة ذئــاب. فقــد قــال يل ضابــط 
يف يــوم مــن األيــام: »إمــا أن تذهــب إىل وطنــك أو متــوت هنــا«.

ــام 2011،  ــي يف ع ــالق رساح ــر إط ــة أم ــدرت املحكم ــد أص وق
ألنــه ال مــربرات لــدى وزارة الداخليــة إلبقــايئ يف االحتجــاز مــدة 
أطــول. وقــد ُمنحــت اآلن إذن بالبقــاء يف اململكــة املتحــدة لثالث 
ســنوات. وانســحبت وزارة الداخليــة مــن جلســة االســتامع بشــأن 
ــن  ــيض ع ــىل تعوي ــت ع ــوين ووافق ــري القان ــازي غ ــة احتج قضي

ذلــك.

ــون  ــن قان ــا. ولك ــىل حدوده ــة الحــق يف الســيطرة ع ــكل دول ل
ــاز أي شــخص  ــدم احتج ــص عــىل رضورة ع ــوق اإلنســان ين حق
دون ســبب رشعــي أو ألســباب إداريــة فقــط. ومثة التــزام أخالقي 
ــة الحــرة بحضــور  ــن الحــق يف املحاكم ــح املحتجزي ــرضورة من ب

ــاً مــن رضورة احتجازه/احتجازهــا. ــد متام ــوين للتأك ــل قان ممث

 وليام، شكاوى األصوات الحرة، إجراء االحتجاز 
 www.detentionaction.org.uk 

وملزيد من املعلومات، ُيرجى االتصال بـ 
jerome@detentionaction.org.uk
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