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حيل يف أوغندا   عودة قامتة: املخاطر الالحقة للرتَّ
تشاريتي أهوموزا أونيوين

 ال ترصد اململكة املتحدة وال أوغندا ما يحدث خالل ترحيل اململكة املتحدة لطالبي اللجوء األوغنديني 
املرفوضني وال بعد ترحيلهم، رغم وجود أدلة بأنَّ انتهاكات خطرية ُترَتكُب بحق األفراد. 

مـع أنَّ أوغنـدا غالبـاً مـا يشـاد بهـا عـىل أنها مصـدر لالسـتقرار يف 
منطقـة ملتهبـة ومضطربـة، مـا زالـت انتهـاكات حقـوق اإلنسـان 
تعـج فيهـا، إذ ترتاوح بـني حاالت االعتقال العنيفـة لقادة املعارضة 
واحتجـاز الصحفيـني وتعذيـب املدنيـني عـىل أيـادي رجـال األمـن 
وعنـارصه.1 كـام أنَّ رهـاب املثلية واضطهـاد األقليات الجنسـية ما 
زالـت مرتفعـة رغـم إلغـاء قانـون مكافحـة املثليـة الجنسـية لعام 
2014. ويطلـب كثـري مـن األوغنديـني اللجـوء يف الخـارج، لعـدة 
أسـباب منهـا االضطهـاد بسـبب الرأي السـيايس والتوجـه الجنيس.  

ومنـذ عـام 2006 يشـارك مـرشوع قانـون الالجئـني وهـو مـرشوع 
الحقـوق يف جامعـة ماكرييـري يف  للتواصـل املجتمعـي يف كليـة 
حيـل للعائديـن األوغنديـني  أوغنـدا يف توفـري الّدعـم الالحـق للرتَّ
الذيـن أعيـد معظمهـم مـن اململكـة املتحـدة. وغالبـاً مـا يصـل 
التنبيـه إىل مـرشوع قانـون الالجئـني مـن منظـامت املجتمع املدين 
يف دول الرتحيـل إذ تبلغـه باألفـراد الذيـن أزيلوا أو املقـرر إزالتهم 
الشـخص  اسـم  للمـرشوع  املقدمـة  املعلومـات  قريباً.2وتتضمـن 
ر لوصوله. ويف  ورقـم هاتفـه ورشكة الطـريان الناقلـة واملوعد املقـرَّ
جميـع األحـوال، ُتلَتَمـس موافقـة الفـرد املعنـي قبـل إرسـال هذه 
املعلومـات للمـرشوع متـى كان ذلـك ممكنـاً، ثـم يجـري املرشوع 
رة. ومع أنَّ مسـؤويل الهجرة  االتصـال مـع الفرد قبل املغـادرة املقرَّ
األوغنديـني مل يخفـوا شـكوكهم يف بدايـة األمـر حـول دور مرشوع 
لـني، فقـد أصبحـوا اآلن يدركون  قانـون الالجئـني يف اسـتقبال املرحَّ
الـدور الحاسـم الـذي ميّثلـه مـرشوع قانـون الالجئـني بـل أحالـوا 
يف بعـض األحيـان األفـراد إىل هـذا املـرشوع لتقديـم الدعـم لهـم. 

لـني عنـد وصولهـم املطـار حيـث  وتبـدأ املخاطـر املواجهـة للمرحَّ
حقوقهـم  والنتهـاك  لإلسـاءة  ومعرضـني  مسـتضعفني  يصبحـون 
هـذه  وتسـتمر  الدولـة  عنـارص  أيـدي  عـىل  الجسـدي  وللعنـف 
املخاطـر خـالل عملية مل شـملهم مـع أرسهم وأصدقائهـم. وخالل 
دمجهـم يف املجتمـع األوغنـدي، قـد يتعرضـون ملخاطـر اجتامعية 
واقتصاديـة ونفسـية اجتامعيـة كام يتعرضون السـتمرار االضطهاد.

الوصول إىل املطار 
ــيوعاً  ــرث ش ــان األك ــاألىس‘ و ’االضطــراب‘ هــام الكلمت الشــعور ’ب
عــىل ألســنة موظفــي مــرشوع قانــون الالجئــني وضبــاط الهجــرة 
ــرياً  ــع أنَّ كث ــم. وم ــد وصوله ــني عن ل ــر امُلرحَّ ــم مظه ــد وصفه عن

منهــم يرغــب الوصــول ’بصمــت‘ دون إحــداث أي بلبلــة 
يحــدث العكــس متامــاً. ففــور الهبــوط عــىل أرض املطــار، 
ــاً  ــل منهــوك القــوة ســواء أكان مصاحب ــاً مــا يكــون امُلرحَّ غالب
َلــة أم ال وغالبــاً ما  برفقــة مــن عنــارص األمــن مــن الدولــة امُلرحِّ
يكــون مصدومــاً ويف بعــض األحيــان يكــون مصابــاً ثــم ُيســلَّم 
إىل دائــرة الهجــرة ويخضــع إىل اســتجواب ضبــاط الهجــرة. ثــم 
ــا  ــك إىل م تســجل تفاصيلهــم الشــخصية ويخضعــون بعــد ذل
ــة،  ــه ’باالســتجواب الروتينــي‘. وخــالل هــذه العملي يشــار إلي
ــم يف  ــامء معارفه ــم وأس ــة برتحيله ــات املتعلق ــل املعلوم ُتدَخ

ــار.  ــات الهجــرة يف املط ــدة بيان ــدا يف قاع أوغن

والعمليــة ال تخلــو مــن إشــكاليات مســتعصية. فهــي أوالً 
االحتجــاز  لخطــر  معرضــني  ومعارفهــم  لــني  املرحَّ تجعــل 
ــوء  ــب اللج ــون طل ــا يك ــًة عندم ــة خاص ــب واملضايق والتعذي
ــرأي  ــبب ال ــاد بس ــن االضطه ــوف م ــىل الخ ــاً ع ــردي مبني الف
ــق العمليــة الشــعور  الســيايس أو التوجــه الجنيس.3وثانيــاً، تعمِّ
ــزوا  ــن احتِج ــن الذي ــم م ــني وغالبيته ل ــدى املرحَّ ــة ل بالصدم
ألســابيع أو ألشــهر قبــل ترحيلهــم. وأخــرياً، يف غيــاب التمثيــل 
القانــوين، مــن الصعــب التأكــد مــن عــدم اســتخدام القــوة أو 
ــي  ــث إىل موظف ــب بالحدي ــذي ال يرغ ــرد ال ــد الف ــراه ض اإلك

ــرة.  الهج

مل الشــمل مع األرس واألقارب
بعــد انتهــاء التحقيــق، غالبــاً مــا يعمــد موظفــو الهجــرة 
ــل أصدقــاء أو أقــارب يرغــب  للســؤال عــامَّ إذا كان للُمَرحَّ
باالتصــال بهــم وبعدهــا يتواصلــون مــع هــؤالء األقــارب 
ــون  ــرب املوظف ــة يخ ــذه اللحظ ــه. ويف ه ــًة عن ــارف نياب واملع
قانــون  ملــرشوع  ممثــل  مــع  التواصــل  بإمكانيــة  ــل  امُلرحَّ
لــني  الالجئــني املوجــود يف املطــار إذا رغــب بذلــك. لكــنَّ امُلرحَّ
غالبــاً مــا يبــدون عــدم رغبتهــم يف التواصــل مــع أرسهــم 
ــرشوع  ــي م ــاء موظف ــاً لق ــض أيض ــم يرف ــم وبعضه وأصدقائه
قانــون الالجئــني رغــم االتصــال األويل بهــم والتطمينــات قبــل 

ترحيلهــم 

خشــية تعريــض حيــاة أقربائهــم للخطــر أو إحباطهــم أو رمبــا 
خوفــاً عــىل ســالمتهم الشــخصية. فقــد كانــت إحــدى النســاء 
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ــداء  ــت لالعت ــد تعرض ــدة ق ــة املتح ــن إىل اململك ــوايت هرب الل
ــىل  ــت ع ــا كان ــا أنه ــفت عائلته ــد أن اكتش ــرات بع ــدة م ع
َلــت يف وقــت الحــق إىل أوغنــدا.  عالقــة مــع امــرأة أخــرى ُرحِّ
فلــم تكــن قــادرة عــىل العــودة إىل أوغنــدا بــل كان الخــوف 
ــل  ــوف ميث ــك س ــا ألن ذل ــع رشيكته ــال م ــا إزاء االتص ينتابه
خطــراً عــىل كليهــام. وُيضــاف إىل ذلــك أنهــا شــعرت بإحبــاط 
كبــري مــن نفســها ألنهــا شــعرت أنهــا خذلــت رشيكتهــا )كانــت 
ــالد).  ــا ملغــادرة الب ــات له ــي أعــدت الرتتيب ــا هــي الت رشيكته
ثــم عاشــت بعــد ذلــك يف منطقــة نائيــة حيــث ميكنهــا إخفــاء 
هويتهــا ومل تكــن لتقبــل بالتوجــه إىل مــرشوع قانــون الالجئــني 
للحصــول عــىل املســاعدة منــه إال عنــد ضــامن ترتيــب نقلهــا 

رساً مــن بيتهــا وإليــه. 

ــب اللجــوء عــىل  ــل يطل ــا كان امُلَرحَّ ــدة حــاالت، عندم ويف ع
أســاس التوجــه الجنــيس كانــت قصتــه ُتنــرَش يف الصحــف 
ــك  ــل ذل ــه. وال ميث ــت ترحيل ــت وق ــىل اإلنرتن ــة وع األوغندي
خطــراً عليــه فحســب بــل يضــع املنظــامت واملســؤولني الذيــن 

ــل.   ــر مامث ــه يف خط ــاعدات ل ــون املس يقدم

أي  تقديــم  عــن  ميتنــع  ــل  امُلَرحَّ كان  التــي  الحــاالت  ويف 
معلومــات االتصــال بــه أو عندمــا كان أقربــاؤه يعيشــون 

يف مــكان بعيــد جــداً ال ميكنهــم مــن اســتقبالهم للمطــار 
ــرة  ــىل دائ ــة ع ــدأ واقع ــث املب ــن حي ــؤولية م ــت املس فكان
ــودة.  ــم املقص ــم إىل وجهاته ــني نقله ــة تأم ــن ناحي ــرة م الهج
ــا  ــادراً م ــف إذ ن ــع يختل ــىل أرض الواق ــدث ع ــا يح ــنَّ م لك
تتــاح التمويــالت لرتتيــب عمليــة النقــل. ويف هــذه الحــاالت، 
ــني  ــار إىل ح ــة يف املط ــدى الرشط ــز ل ــل يف الحج ــى امُلرحَّ يبق
إتاحــة األمــوال الكافيــة. وال شــك أن إبقــاء امُلرّحــل يف مرافــق 
ــور  ــن األم ــو م ــل ه ــول ب ــري مقب ــر غ ــني أم ــاز املجرم احتج

الالإنســانية واملهينــة لكرامــة العائــد.  

لــون يف بعــض األحيــان يعــادون يف وضــع يــرىث لــه  وكان املرحَّ
ــداء  ــب واالعت ــم للتعذي ــة بســبب تعرضه ــة الطبي ــن الناحي م
لــني مــن  قبــل الرتحيــل ويف أثنائــه. وعندمــا كان مرافقــو املرحَّ
ــخص، مل  ــك الش ــوا ذل ــد عنف ــن ق ــم الذي ــة ه َل ــدول امُلرحِّ ال
يكــن ضبــاط الهجــرة يف أوغنــدا لســوء الحــظ يوبخونهــم عــىل 
ذلــك بــل ال يوجــد أي آليــة متاحــة لتقديــم الشــكاوى لتمكــني 
لــني مــن اإلبــالغ عــن حــاالت تعرضهــم الســتخدام القــوة  املرحَّ
غــري املتناســبة ضدهــم خــالل رحــالت العــودة. واألســوأ مــن 
ــي  ــراد. فف ــؤالء األف ــة له ــة طبي ــود أي عناي ــدم وج ــك ع ذل
إحــدى الحــاالت، لوحــظ عــىل إحــدى املرَّحــالت مــن اململكــة 
ــي  ــاد الت ــبب األصف ــا بس ــا وذراعيه ــورم يف قدميه ــدة ت املتح

نشطاء ومجموعات حقوق اإلنسان يف نيجرييا يحتجون عىل حمالت الرتحيل الربيطانية إىل نيجرييا، يناير/كانون الثاين 2017. 
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ــان  ــت شــفتاها مترضرت ــا بشــدة وإحــكام وكان وضعــت عليه
انتــزع  للــرضب وكان شــعرها قــد  نتيجــة تعرضهــا  أيضــاً 
بالقــوة يف أثنــاء جرهــا وتســليمها إىل موظفــي الهجــرة ثــم إىل 
ــرة  ــؤولو الهج ــِد مس ــني. ومل ُيب ــون الالجئ ــرشوع قان ــوادر م ك
أي احتجــاج أو توبيــخ للمرافقــني الربيطانيــني باملــرة. بــل ُتــرَِك 
ــا  مــرشوع قانــون الالجئــني ليغطــي فواتــري العــالج الطبــي، أمَّ
محــاوالت رفــع الدعــوى القضائيــة ضــد املرافقــني الربيطانيــني 
فلــم تفلــح أبداً.4ومتثــل هــذه املعاملــة التــي يبديهــا مســؤولو 
َلــة واحــدة مــن مجموعــة مــن االنتهــاكات. أمــا  الدولــة امُلرحِّ
عــدم تفاعــل عنــارص الدولــة األوغنديــة ملثــل هــذه الحــاالت 
فيمثــل انتهــاكاً أيضــاً لواجــب الدولــة للوفــاء بالتزاماتهــا 

وحقــوق اإلنســان املناطــة بهــا تجــاه مواطنيهــا. 

إعادة الدمج 
تتســم إعــادة الدمــج يف املجتمــع يف بعــض الحــاالت بالصعوبــة 
ــم األرسي.  ــرون إىل الدع ــن يفتق ــبة مل ــة بالنس ــرية خاص الكب
ــل  ــل أو االندمــاج ب ــدا أي برنامــج لرصــد الرتحي وليــس ألوغن
يبقــى مــرشوع قانــون الالجئــني املنظمــة الوحيــدة التــي 
النفيس-االجتامعــي  والدعــم  القانونيــة  املســاعدات  تقــدم 
يطلبهــا  التــي  املبــارشة  الحاجــات  وتتضمــن  لــني.  للمرحَّ
لــون توفــري مــكان للمكــوث فيــه وأمــوال لتأمــني قوتهــم  املرحَّ
اليومــي، ومســاعدة طبيــة للذيــن أصيبــوا خــالل عمليــة 
ــابقة.  ــة س ــروف طبي ــن ظ ــل م ــون باألص ــن يعان ــة ومل اإلزال
لــني الذيــن يعانــون مــن الصدمــة  كــام أنَّ هنــاك بعــض املرحَّ
النفســية واالكتئــاب اللذيــن قــد ينتــج عنهــام مشــكالت 

ــة.  ــة الالزم ــَق الرعاي ــة إن مل تل ــة العقليَّ ح ــديدة يف الصِّ ش

ويســعى مــرشوع قانــون الالجئــني وبعــض منظــامت املجتمــع 
املــدين يف بلــد الرتحيــل إىل املحافظــة عــىل االتصــال مــع 
األفــراد وتقديــم املســاعدة الرضوريــة لهــم. لكــنَّ نقــص 
ذلــك.  إمكانيــات  مــن  تحــد  األمنيــة  واملخــاوف  املــوارد 
وبالنســبة للناجيــات مــن العنــف الجنــيس وضحايــا التعذيــب، 
ــات  ــة مجموع ــني أنَّ إقام ــون الالجئ ــرشوع قان ــد م ــد وج فق
ــن  ــران وزادت م ــد لألق ــم مفي ــن دع ــرت ع ــد أمث ــم ق الدع
ــا  ــة وتطبيقه ــذه املقارب ــاف ه ــن استكش ــا ميك ــة ورمب اللدون

ــني.  ل ــىل املرحَّ ع

بعــض  يظهرهــا  التــي  األمنيــة  املخــاوف  أيضــاً  وهنــاك 
لــني مجــدداً. ففــي إحــدى الحــاالت، قابــل مــرشوع  املرحَّ
ــن  ــَل م ــن ُرحِّ ــار مم ــراد يف املط ــد األف ــني أح ــون الالجئ قان
اململكــة املتحــدة قبــل شــهر وممــن كان يتوجــه وقتهــا إىل بلــد 
آخــر طالبــاً للجــوء مجــدداً. ومجــرد إبــداء الشــخص إلرادتــه 

ــوء  ــب اللج ــة طل ــاعة عملي ــدداً لبش ــه مج ــض نفس يف تعري
ــروف  ــاً للظ ــرث عمق ــة أك ــود قص ــي وج ــل يعن ــر الرتحي وخط

ــه. ــد عودت ــالده بع ــها يف ب ــي عاش الت

الخامتة
لــني، املســتقبل قاتــم فــور عودتهــم  بالنســبة لكثــري مــن املرحَّ
ــور  ــا ف ــوا له ــي يجــب أن يخضع ــراءات الت ــدا. فاإلج إىل أوغن
وصولهــم تفاقــم مــن هــذا الوضــع. وهنــا، يــأيت مــرشوع 
قانــون الالجئــني يف أوغنــدا ومنظــامت املجتمــع املــدين يف 
دول الرتحيــل لتقــدم بصيــص أمــل لهــم لكــّن الخطــر مــا 
ــوارد  ــف امل ــبب ضع ــل بس ــذا األم ــئ ه ــأن ينطف ــاً ب زال قامئ
وبســبب التهديــدات األمنيــة. باإلضافــة إىل ذلــك، هنــاك 
ــر  ــا لتأخ ــم إم ــا الّدع ــب عنه ــي يغي ــاالت الت ــن الح ــدد م ع
تلقــي املعلومــات عنهــم أو لتأخــر وصــول رحالتهــم ليــاًل 
ــدول  ــع أنَّ ال ــم. وم ــاً عنه ــات نهائي ــود معلوم ــدم وج أو لع
َلــة تقــول إنَّ هــؤالء املرحلــني ليســوا يف خطــر التعذيــب  امُلرحِّ
ــة  ــة الواقعي ــة الالإنســانية، تشــري القصــص والتجرب وال املعامل
إىل غــري ذلــك. بــل هنــاك مــا هــو أســوأ، إذ غالبــاً مــا ال تتابــع 
ــح  ــل وال تتي ــد وراء الرتحي ــام ميت ــة الحــاالت في َل ــدول امُلرحِّ ال
ــري املســاعدة  ــل لتوف ــد الرتحي ــا بع ــة لرصــد م ــدا أي آلي أوغن
لألفــراد الذيــن هــم يف أمــس الحاجــة لهــا. فمامرســة الرتحيــل 
ــة التــي تســتحقها مــن  ــَح العناي ــد مــن أن مُتَن ــه ال ب وتداعيات
ــاكات  ــتمر انته ــم وإال ستس ــتمر واملنتظ ــق املس ــالل التوثي خ

ــوادة.  ــال ه ــال ب ــذا املج ــان يف ه ــوق اإلنس حق
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