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ملخص تنفيذي
فــي يومــي  25 – 24يونيــو الماضــي ،نفــذت الســلطات اإلماراتيــة فــي إمــارة أبــو ظبــي حملــة اعتقــاالت
واســعة شــملت نحــو  800-700عامــل أفريقــي مهاجــر ،اقتحمــت خاللهــا فــرق مــن قــوات التدخــل
الســريع ( )SWATودائــرة المباحــث الجنائيــة والشــرطة شــققهم وغرفهــم فــي وقــت متأخــر مــن الليــل،
ليتــم اعتقالهــم واقتيادهــم إلــى ســجن الوثبــة فــي أبــو ظبــي.
وأجــرى كل مــن المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان وإمباكــت الدوليــة لسياســات حقــوق اإلنســان
مقابــات مــع أكثــر مــن  100عامــل مهاجــر مــن دول مختلفــة (معظمهــم مــن أوغنــدا والكاميــرون ونيجيريــا)
ممــن تــم اعتقالهــم وســجنهم وترحيلهــم .وقــدم غالبيــة العمــال الــذي أجرينــا مقابــات معهــم وثائــق تؤكــد
وجودهــم القانونــي فــي اإلمــارات ،حيــث يحملــون تأشــيرات إقامــات وعمــل ســارية ألشــهر أو ســنوات.
وتعرضت الغالبية العظمى ممن قابلناهم إلى أشكال مختلفة من االنتهاكات ،وهي كالتالي:
•االســتخدام المفــرط للقــوة :اســتخدمت القــوات اإلماراتيــة التــي اقتحمــت شــقق وغــرف العمــال
القــوة المفرطــة ضــد مدنييــن غيــر مســلحين ،حيــث قامــت فــي عــدة حــاالت بتكســير أبــواب الشــقق
والغــرف دون مقاومــة مــن ســكانها ،واســتخدمت أســلحة الصعــق الكهربائــي والضــرب والتكبيــل
الشــديد والدفــع العنيــف القيادهــم إلــى المركبــات.
•التحــرش الجنســي :قالــت عشــرات العامــات إنهــن تعرضن للتحرش الجنســي خــال عملية االعتقال
التــي ُنفــذت بشــكل مفاجــئ خــال نومهــن فــي أســرتهن وبمالبــس نومهــن ،حيــث اقتحمــت قــوات
الشــرطة غرفهــن ،وتعمــد عــدد مــن أفــراد القــوة لمــس أماكــن حساســة مــن أجســادهن «بينمــا كانــوا
يضحكــون» حســب الشــهادات .وقالــت العامــات إنهــن ُمنعــن مــن ارتــداء مالبســهن قبــل االعتقــال
بينمــا ُكــن شــبه عاريــات.
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•التمييــز والشــتائم العنصريــة :نُ فــذت عمليــات االقتحــام واالعتقــال والســجن ثــم الترحيــل علــى
أســاس -فيمــا يبــدو -عنصــري .حيــث قــال معظــم العمــال إنهــم تعرضــوا لشــتائم وإهانــات عنصريــة
مــن قــوات الشــرطة وإدارة الســجن ،كان مــن بينهــا إخبارهــم بنيــة الســلطات اإلماراتيــة «تنظيــف»
شــوارع أبــو ظبــي مــن األفارقــة الســود ومــدى كرههــم لهــم ،فيمــا قــال البعــض إن بعــض أفــراد
الشــرطة قالــوا لهــم إنهــم «ســود ذوي رائحــة كريهــة»
•االعتقــال والســجن التعســفي :الغالبيــة العظمــى مــن العمــال الذيــن تــم اعتقالهــم وســجنهم كانــوا
يمتلكــون تأشــيرات إقامــة وعمــل ســارية ،وبحســب مــا أخبــروا بــه ،فإنهــم لــم يرتكبــوا أيــة مخالفــات
تســتدعي اعتقالهــم وكانــوا يمارســون أعمالهــم بشــكل طبيعــي .ولــم يتــم إعــام أي منهــم بالمخالفــة
التــي اســتدعت اعتقالهــم وســجنهم ،فيمــا اتُ هــم البعــض اآلخــر بممارســة «الدعــارة» ،األمــر الــذي نفــوه.
•غيــاب اإلجــراءات القانونيــة والحرمــان مــن التواصــل مــع محاميــن :جميــع العمــال المهاجريــن
الــذي اعتقلــوا ُمنعــوا مــن التواصــل مــع أي شــخص خــارج الســجن ،بمــن فــي ذلــك أفــراد عائالتهــم
ـام أو التواصــل معــه.
وزمالئهــم وأماكــن عملهــم ،فيمــا ُحرمــوا كذلــك مــن حقهــم فــي تعييــن محـ ٍ

ـخاصا مــن ضمنهــم
وقــال بعــض العمــال إن إدارات الشــركات التــي كانــوا يعملــون بهــا أرســلت أشـ ً

محاميــن لرؤيتهــم داخــل الســجن ،إال أن إدارة الســجن رفضــت الســماح لهــم بالدخــولُ .
وأجبــر العمــال
تحــت التهديــد -علــى التوقيــع علــى وثائــق باللغــة العربيــة التــي ال يســتطيعون قراءتهــا أو فهمهــا.•التعذيــب الجســدي والنفســي :إلــى جانــب الصعــق الكهربائــي والضــرب خــال عمليــة االقتحــام
واالعتقــال ،اســتخدمت الســلطات اإلماراتيــة عــدة أســاليب تعذيــب جســدي ونفســي ضــد العمــال،
كان منهــا إجبارهــم علــى البقــاء طــوال النهــار تحــت أشــعة الشــمس الحارقــة ،ثــم إدخالهــم في المســاء
إلــى زنازيــن تُ خفــض فيهــا درجــة حــرارة المكيفــات إلــى أقــل درجــة ،فيمــا لــم ُيمنــح العمــال أغطيــة
للنــوم أو مرتبــات ،وكانــوا ينامــون علــى األرض فــي جــو شــديد البــرودة .إلــى جانــب ذلــك ،فقــد واجــه
عشــرات العمــال أســاليب تعذيــب مــن نــوع آخــر ،كتكبيــل اليديــن والقدميــن أليــام طويلــة تصــل إلــى
أســبوعين متواصليــن ،يواجهــون خاللهــا معاملــة قاســية وال إنســانية.
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•الحرمــان مــن الرعايــة الصحيــة :قــال جميــع العمــال الذيــن ُأجريــت مقابــات معهــم إنهــم ُحرمــوا
مــن كافــة وســائل النظافــة والرعايــة الصحيــة والطبيــة داخــل الزنازيــن .حيــث ُمنعــو -خاصــة خــال
األســبوعين األوليــن للحبــس -مــن االســتحمام أو تبديــل المالبــس أو الحصــول علــى الصابــون ،األمــر
الــذي تســبب لهــم بأمــراض جلديــة ،فيمــا ُحرمــت النســاء مــن الحصــول علــى فــوط الصحيــة خــال
فتــرات الــدورة الشــهرية .ولــم تُ قــدم إدارة الســجن للعمــال أيــة رعايــة طبيــة ،وبحســب شــهاداتهم،
وأيــا كان مرضهــم ،لــم يحصلــوا إال علــى حبــات محــددة وقليلــة مــن الــدواء المســكن «بانــادول»،
فإنــه ًّ
حتــى وإن كان مرضهــم «كسـ ًـرا فــي العظــام».

•مصــادرة الممتلــكات الشــخصية :قــال العمــال إنهــم ُرحلــوا إلــى بلدانهــم خاليــي اليديــن إال مــن
جــوازات وتذاكــر الســفر .حيــث صــادرت الســلطات اإلماراتيــة ممتلــكات الغالبيــة العظمــى منهــم ،بمــا
فــي ذلــك أوراقهــم الرســمية ونقودهــم وهواتفهــم وممتلكاتهــم الثمينــة التــي ُمنعــوا مــن أخذهــا
مــن شــققهم.
•الترحيــل القســري :رحلــت الســلطات اإلماراتيــة مئــات العمــال المهاجريــن األفارقــة دون أســباب
واضحــة ودون إعــام ســفاراتهم بذلــك ،فيمــا ُهــدد العمــال الذيــن عبــروا عــن رفضهــم للترحيــل
بالبقــاء فــي الســجن والعنــف.
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مقدمة
يعيــش فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة نحــو  10مالييــن نســمة ،يشــكل المواطنــون منهــم نحــو
 12%فقــط ،بينمــا يبلــغ عــدد العمــال المهاجريــن نحــو  9مالييــن عامــل ،يعمــل معظمهــم بعقــود
مؤقتــة .ويشــغل العمــال المهاجــرون نحــو  90%مــن نســبة العامليــن فــي القطــاع الخــاص ،بينمــا
نســبيا(((.
اســتقرارا وذا رواتــب أعلــى
يشــغل المواطنــون وظائــف القطــاع العــام الــذي يعــد أكثــر
ً
ً
وفقــا لجنســياتهم
وعــادة مــا يتــم التعامــل مــع العامليــن فــي القطاعــات الخاصــة أو العامــة فــي الدولــة
ً
وأعراقهــم ،حيــث ُيعطــى المواطنــون أعلــى امتيــازات ،يليهــم األوروبيــون الذيــن ُيمنحــون امتيــازات جيــدة
مقارنــة بالعمــال المهاجريــن مــن جنســيات أخــرى ،ثــم العمــال المهاجــرون المنحــدرون مــن أصــول عربيــة،
غالبــا فــي مهــن غيــر احترافيــة ،فيمــا يأتــي فــي المرتبــة
ويليهــم العمــال اآلســيويون الذيــن يعملــون ً
األخيــرة العمــال األفارقــة ذوو البشــرة الســوداء.
ويتعــرض هــؤالء النتهــاكات مختلفــة علــى الصعيــد المهنــي واالجتماعــي داخــل البــاد ،حيــث يمنحــون
ـان
غالبــا فــي مبـ ٍ
ـبيا ،فيمــا ُيســمح لهــم فــي الســكن ً
عاليــا برواتــب منخفضــة نسـ ً
وظائــف تتطلــب جهـ ًـدا ً
خاصــة بهــم بعيـ ًـدا عــن الجنســيات األخــرى ،ويلقــون تمييــزً ا فــي المعاملــة فــي كافــة جوانــب حياتهــم
اليوميــة.
ووصلــت ذروة تلــك االنتهــاكات فــي يونيــو الماضــي ( ،)2021حيــن اقتحمــت الســلطات اإلماراتيــة عــدة
يومــا
مبـ ٍ
ـان يســكنها مئــات العامليــن األفارقــة فــي إمــارة أبــو ظبــي واعتقلتهــم لفتــرات تتــراوح بيــن ً 40
إلــى شــهرين قبــل ترحيلهــم إلــى بلدانهــم دون أســباب واضحــة ،فيمــا مــا يــزال العشــرات منهــم داخــل
الســجون حتــى اليــوم.
وبحســب شــهادات العمــال الــذي تــم ترحيلهــم ،فــإن قــوات مــن دائــرة المباحــث الجنائيــة وفــرق التدخــل
الســريع ( )SWATوالشــرطة اقتحمــوا منازلهــم وغرفهــم خــال يومــي  24و 25يونيــو فــي وقــت متأخــر
مــن الليــل ،واقتادوهــم مباـــــشرة (معظمـــــهم كانــوا نائمـــــين فــي أســــــرتهم) إلــى سجـــــــــن الوثـــــــبة في
https://www.ilo.org/beirut/countries/united-arab-emirates/WCMS_614087/lang--ar/index.htm
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شهادات صادمة لعمال أفارقة في اإلمارات ُسجنوا ُ
وعذبوا ُ

1

أبــو ظبــي ،حيــث تعرضــوا للضــرب والحرمــان مــن الرعايــة الصحيــة واالســتحمام وســبل النظافــة ،وتــم
يومــا فــي الفتــرة األولــى مــن الحبــس.
تكبيــل أيــدي وأرجــل عــدد كبيــر منهــم لمــدة ً 14
وقالــت بعــض العامــات إنهــن تعرضــن للتحــرش الجنســي خــال عمليــة االعتقــال ،حيــث تعمــد بعــض
الضبــاط وأفــراد الشــرطة لمــس مناطــق حساســة مــن أجســادهن بينمــا كــن شــبه عاريــات ،فيمــا ُحرمــن
مــن ســبل النظافــة الالزمــة لهــن.
وقابــل كل مــن المرصــد األورومتوســطي وإمباكــت الدوليــة عشــرات العمــال المهاجريــن األفارقــة الذيــن
ـكل
ُر ِّحلــوا مــن دولــة اإلمــارات إلــى بلدانهــم األصليــة قسـ ًـرا رغــم امتالكهــم تأشــيرات إقامــة ســارية ،بشـ ٍ
فيمــا يبــدو وأنــه مبنــي علــى التمييــز العنصــري ضد األفارقة من ذوي البشــرة الســوداء ،حســب إفاداتهم.
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منهجية جمع البيانات
فــي شــهر يوليــو الماضــي ،تلقــى المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان شــكاوى مــن عمــال
مهاجريــن أفارقــة قالــوا إنهــم وصلــوا إلــى بلدانهــم قبــل أيــام معــدودة بعــد ترحيلهــم مــن دولــة اإلمــارات
ـريا .تواصــل فريــق البحــث مــع المهاجريــن الذيــن كشــفوا عــن وجــود المئــات غيرهم،
العربيــة المتحــدة قسـ ًّ
ً
حديثــا مــن الســجون اإلماراتيــة .وأجــرى
وأجــرى مقابــات مــع أكثــر مــن  100مهاجــر أفريقــي مفــرج عنهــم

فريــق البحــث مقابــات فرديــة مــع المهاجريــن ،إمــا عبــر تقنيــة «فيديــو كونفرنــس» عبــر اإلنترنــت ،أو عبــر
الرســائل اإللكترونيــة ،أو مــن خــال مقابــات ميدانيــة مــع عــدد مــن المهاجريــن.
وقــام فريــق البحــث بمقارنــة البيانــات التــي حصــل عليهــا مــن العمــال للتأكــد مــن صحتهــا ،وتبيــن تطابــق
معظــم البيانــات المقدمــة ،فيمــا حصــل كذلــك علــى وثائــق رســمية تؤكــد صحــة روايــة أولئــك الذيــن
أجريــت مقابــات معهــم ،كتأشــيرات اإلقامــة الســارية وتصاريــح العمــل ،إلــى جانــب مقاطــع مصــورة
وصــور تــم التقاطهــا مــن داخــل الشــقق التــي تــم اقتحامهــا فــي أبــو ظبــي ،أو مــن داخــل مركــز الترحيــل
فــي دبــي.
وحلــل فريقــا المرصــد األورومتوســطي وإمباكــت الدوليــة البيانــات المقدمــة وتأكــدا مــن صحتهــا ،فيمــا
تؤكــد المنظمتــان أن المعلومــات الــواردة فــي هــذا التقريــر نُ قلــت جميعهــا مــن خــال روايــة الضحايــا
لألحــداث.
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اقتحام منازل العمال األفارقة

(استخدام مفـرط للقوة – تحرش جنسي – تمييز وشتائم عنصـرية)
فــي يــوم  25 – 24يونيــو  ،2012حاصــرت
قــوات مــن مــن دائــرة المباحــث الجنائيــة
وفــرق التدخــل الســريع ( )SWATوالشــرطة
مبــان تحــوي المئــات مــن العمــال
عــدة
ٍ
األفارقــة ،كان مــن بينهــا مبنــى «ال جيــم»
و»المناصيــر» ،و»المدينــة» ،و»المشــرف»
فــي أبــو ظبــي ،قبــل أن تقتحــم المبانــي
وتعتقــل مــن فيها .اســتغرقت العملية نحو
ـا وحتــى
أربــع ســاعات (مــن الســاعة  11ليـ ً
فجــرا) ،نفــذت الســلطات اإلماراتيــة
3
ً
خاللهــا عمليــات اعتقــال لنحــو 800-700
عامــل أفريقــي.
وبحســب اإلفــادات ،فــإن قــوات مســلحة
اقتحمــت الشــقق الســكنية والغــرف

صورة التقطها أحد العمال األفارقة ألحد الشقق التي تم اقتحامها

الخاصــة بالعامليــن األفارقــة ،إمــا مــن خــال الضــرب الشــديد علــى األبــواب حتــى ُفتحت لهــم ،أو من خالل
كســر األبــواب واقتحــام الشــقق مباشــرة ،فيمــا كان أغلــب ســكانها نائميــن وتــم اقتيادهــم مــن أسـَّـرتهم.
وقــال العاملــون إن أفــراد القــوات التــي نفــذت عمليــات االقتحــام عمــدوا إلــى إتــاف وتكســير جميــع
كاميــرات المراقبــة فــي المبانــي التــي اقتحمتهــا ،كمــا قطعــوا اتصــال اإلنترنــت الالســلكي داخــل المبانــي
والشــقق لمنعهــم مــن التواصــل مــع أي أحــد.
ورحلوا إلى بلدانهم
شهادات صادمة لعمال أفارقة في اإلمارات ُسجنوا ُ
وعذبوا ُ
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ميالكيو كارلوس
العمـــــــــر:

عاما
ً 34

الجنســية:

الكاميرون

المهـــــــــنة:

نــــــــادل

مكان العمل:

مطعم “ ”Eightiesفي أبو ظبي

تاريخ الوصول إلى اإلمارات:

 15أكتوبر 2019

تاريخ االعتقال:

 25يونيو 2021

تاريخ الترحيل:

 6أغسطس 2021

نائمــا
«لقــد اختُ طفــت فــي  25يونيــو فــي الســاعة الثانيــة
ً
صباحــا بينمــا كنــت ً
فــي ســريري .اقتادونــي وســألوني عــن بطاقــة هويتــي وجــواز ســفري و تصريــح
إقامتــي الســاري وهاتفــي .ســرقوا كل شــيء فــي غرفتــي ،ضربونــي ثــم أخذونــي
ـار بمالبــس النــوم فقــط إلــى ســجن الوثبــة فــي أبــو ظبــي .وصلنــا هنــاك
نصــف عـ ٍ
ووضعونــا فــي الســجن .كمــا أخــذوا زوجاتنــا ،وبعضهــن كــن حوامــل».
(الشهادة كاملة صفحة )30

وأفــاد جميــع العمــال الذيــن أجريــت مقابــات معهــم أن أفــراد القــوات طلبــوا منهــم رؤيــة هوياتهــم
الشــخصية وتأشــيرات هوياتهــم الســارية ،ورغــم تقديــم تأشــيراتهم وأوراقهــم القانونيــة ،فإنــه جــرى
اقتيادهــم إلــى المركبــات ومــن ثــم إلــى الســجن .وبحســب اإلفــادات ،فقــد اســتخدم أفراد التدخل الســريع
مــرورا باســتخدام أســلحة
بــدءا مــن تكســير أبــواب شــققهم وغرفهــم،
ً
القــوة المفرطــة ضــد العمــالً ،
الصعــق الكهربائــي ضدهــم ،إلــى جانــب ضربهــم وتكبيلهــم وتعريضهــم لإلهانــات اللفظيــة والشــتائم.
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وقــام أفــراد الشــرطة بتكســير أو بعثــرة ممتلكات
العامليــن فــي منازلهــم قبــل اعتقالهــم .وبينمــا
كان معظــم العامليــن يرتــدون مالبــس النــوم أو
المالبــس الداخليــة خــال عمليــة االقتحــام ،فــإن
الضبــاط منعوهــم مــن ارتــداء مالبســهم قبــل
االعتقــال ،ولــم يمنحوهــم الوقــت الكافــي ألخــذ
أموالهــم ومعداتهــم الشــخصية ،فيمــا ُحرمــوا
جميعهــم مــن إجــراء أيــة مكالمــات هاتفيــة إلخبار
ومنعــوا
عائالتهــم أو أصدقائهــم بمــا يحصــلُ ،
مــن التواصــل مــع محاميــن.
وقالــت معظــم العامــات الالتــي أجريــت

أحد العمال المهاجرين خالل عملية نقلهم إلى مركز الترحيل

مقابــات معهــن إنهــن تعرضــن للتحــرش الجنســي خــال عمليــة االقتحــام واالعتقــال ،حيــث كانــت
أســرتهن بمالبــس النــوم ،وخــال عمليــة تقييدهــن وتكبيلهــن ،تعمــد أفــراد
معظمهــن نائمــات فــي
َّ

الشــرطة لمــس أماكــن حساســة مــن أجســادهن ،ورفضــوا منحهــن وقتً ا الرتداء مالبســهن قبــل االعتقال.
عامــا) -مــن أوغنــدا -فــي شــهادة مصــورة لهــا« :قــوات التدخــل الســريع
وقالــت «كاثريــن كوهيســا» (ً 35
والمباحــث الجنائيــة اقتحمــوا غرفنــا وســحبونا مــن أسـ ّـرتنا عاريــات ،ثــم بــدأو بلمــس أعضائنــا الخاصــة
بينمــا كانــوا يضحكــون ،ثــم قيدونــا وأخذونــا إلــى الســجن».

ورحلوا إلى بلدانهم
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كوين نكيشي
العمـــــــــر:

عاما
ً 30

الجنســية:

نيجيريا

المهـــــــــنة:

منظفة

مكان العمل:

+ Gross Contracting Company
سجن المفرق

تاريخ الوصول إلى اإلمارات:

2019

تاريخ االعتقال:

 25يونيو 2021

تاريخ الترحيل:

 4أغسطس 2021

«كنــت نصــف عاريــة وكانــوا يالمســون [أجــزاء] مــن أجســادنا باســم االعتقــال .كان
[ضابــط] إدارة المباحــث الجنائيــة الــذي أخذنــي يالمــس أردافــي وثديــاي .فــي ذلــك
المبنــى كانــوا يالمســون أعضــاء النــاس الخاصــة باســم االعتقــال .لقد ظل يلمســني
يومــا
حتــى بــدأت بالصــراخ عليــه قبــل أن يأخذونــا داخــل الحافلــة .لــم أتخيــل أبـ ًـدا أن ً
مثــل هــذا اليــوم ســيأتي وأنــا أعلــم جيـ ًـدا أن وجــودي فــي البــاد قانونــي».
(الشهادة كاملة صفحة )31

وحيــن ســأل العاملــون الضبــاط عــن ســبب اعتقالهم رغــم امتالكهــم األوراق القانونيــة الالزمة للعمل
واإلقامــة ،بعضهــم لــم يجيبوهــم وأمروهــم بالصمــت ،والبعــض قــال إنهــا إجــراءات روتينيــة للتأكــد
مــن قانونيــة وجودهــم فــي البــاد ،فيمــا قــال البعــض اآلخــر إنهــم «يكرهــون األفارقــة ويريــدون
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إزالتهــم مــن شــوارع أبــو ظبــي».
«حقــا مــا واجهنــاه كان عنصريــة خالصــة ،هــم
عامــا) مــن الكاميــرون:
ً
وقــال «أيونغــا ســتاندل» (ً 34
حاليــا ،مــن الصعــب علــى األفارقــة اســتئجار منــزل فــي أبــو ظبــي .لقــد كنــا ننظــر إلــى
يكرهــون األفارقــةً .
]األشــخاص مــن جنســيات أخــرى[ ونســأل أنفســنا :لمــاذا يــا اللــه أعطيتنــا اللــون األســود؟ نحــن ملعونــون
فــي عيــون البيــض ،ال نعلــم مــاذا اقترفنــا .جميعنــا إنســان ،ولكــن لمــاذا قضيتنــا نحــن مختلفــة؟»

جيديون سامغوا تاباك
الجنســية:

الكاميرون

تاريخ االعتقال:

 25يونيو 2021

تاريخ الترحيل:

 22أغسطس 2021

«قالــوا لنــا إنهــم يكرهــون األفارقــة ويريــدون إخراجهــم مــن شــوارع أبــو ظبــي .لقــد
طــاردوا ]العمــال األفارقة[وهــم يركضــون للنجــاة بحياتهــم فــي الشــوارع .مــا يــزال
هنــاك أشــخاص فــي الســجن حتــى اآلن .العنصريــة منتشــرة بكثــرة فــي أبــو ظبــي،
حتــى فــي مــكان العمــلُ ،يعامــل األفارقــة كعبيــد وكالب».
(الشهادة كاملة صفحة )41
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محــدودا مــن العمــال اآلســيويين
عــددا
وإلــى جانــب العامليــن األفارقــة ،اعتقلــت الشــرطة اإلماراتيــة
ً
ً
الذيــن كانــوا متواجديــن فــي المبانــي التــي تــم اقتحامهــا ،وحيــن ســألوا عــن ســبب اعتقالهــم رغــم عــدم
كونهــم أفارقــة ،قــال لهــم الضبــاط أن ذلــك بســبب كونهــم «أغبيــاء» ليعيشــوا فــي شــقق مشــتركة مــع
العمــال األفارقــة .ولــم يســتجب الضبــاط لمطالبــات العمــال اآلســيويين بتركهــم وعــدم اعتقالهــم ،حيــث
أصــروا علــى معاملتهــم كالعمــال األفارقــة ،واقتادوهــم إلــى الســجن ،فيمــا تــم ترحيــل عــدد منهــم،
ويبقــى عــدد آخــر حتــى تاريــخ التقريــر فــي الســجون بانتظــار الترحيــل ،بحســب شــهادات العامليــن األفارقة.

لورنس كينغسلي إيكيشوكوو
الجنســية:

النيجر

تاريخ االعتقال:

 25يونيو 2021

تاريخ الترحيل:

نـــــــادل

ً
واضحــة لنــا ،أنهــم لــم يعــودوا
«لقــد جعلــوا حقيقــة أن ذلــك كان عنصريــة بحتــة
بحاجــة إلــى األفارقــة الســود فــي البــاد .فــي بعــض شــقق األفارقــة الســود ،يعيــش
أيضــا اقتُ حمــوا واختطفــوا .ســأل
معنــا آســيويين اثنيــن؛ ســريالنكي وإندونيســي ،هــم ً
الســريالنكي عــن ســبب اعتقالهــم رغــم أنهــم ليســوا أفارقــة ،فقــال لهــم [الضبــاط]
إنهــم أغبيــاء لعيشــهم فــي شــقق يســكنها األفارقــة الســود .كانــت جريمتهــم الوحيــدة
هــي البقــاء مــع األفارقــة الســود .العــدد اإلجمالــي لآلســيويين الذيــن يعيشــون فــي
شــققنا ال يزيــد عــن  ،10تــم ترحيــل بعضهــم ،والبعــض اآلخــر ينتظــر الترحيــل.
(الشهادة كاملة صفحة )37
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ولــم يعــرف أي مــن العمــال الذيــن تــم اقتحــام شــققهم وغرفهــم مــا كان يحصــل ،أو الســبب الــذي دفــع
الشــرطة للتعامــل معهــم بعنــف ،أو الجهــة التــي كانــوا ســيؤخذون إليهــا .وحيــن حــاول بعضهــم أخــذ
الممتلــكات المهــم ،أخبــر بعــض الضبــاط العمــال أن تلــك كانــت إجــراءات روتينيــة للتأكــد مــن قانونيــة
ســريعا بعدهــا
وجودهــم فــي البــاد ،وأنهــم ســيأخذونهم لإلجابــة عــن بعــض األســئلة وســيعودون
ً
لممارســة أعمالهــم وحياتهــم بشــكل طبيعــي .لذلــك ،فــإن جميــع العمــال الذيــن اعتُ قلــوا ذهبــوا دون أخــذ
بعضــا مــن أوراقهــم الرســميةً ،
ظنــا منهــم بأنهــم كانــوا ســيعودون إلــى شــققهم ،فيمــا
ممتلكاتهــم أو ً
اقتيــدوا إلــى الســجن مباشــرة ومنــه إلــى المطــار للترحيــل ،دون أن ُيســمح لهــم بالعــودة مــرة أخــرى إلــى
منازلهــم.
ولــم تعتقــل الســلطات اإلماراتيــة العمــال وحدهــم ،بــل طالــت عمليــات االقتحــام واالعتقــال أفــراد
عائالتهــم كذلــك ،بمــن فــي ذلــك كبــار الســن .وقــال «لورنــس كينغســلي إيكيشــوكوو» ،مــن النيجــر إن
وســجنت معهــم قبــل أن يتــم
عامــا كانــت ضحيــة لعمليــة االقتحــام ،حيــث اعتُ قلــت ُ
والدتــه ذات الـــ ً 60
ترحيلهــا مــع ابنهــا إلــى بالدهــم.
وبحســب إفــادات العمــال الذيــن تــم ترحيلهــم ،فــإن عمليــات االعتقــال مــا تــزال جاريــة ضــد عشــرات
العمــال األفارقــة فــي إمــارة أبــو ظبــي ،لكــن علــى نطــاق أضيــق ،حيــث يتــم اعتقــال أفــراد ال جماعــات
كمــا حــدث فــي يومــي  24و 25يونيــو الماضــي.
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سجن وإخفاء قسري
بعــد االعتقــال ،اقتيــد العاملــون األفارقــة ومعهــم عــدد مــن العمــال اآلســيويين فــي باصــات وعربــات
مباشــرة إلــى ســجن الوثبــة فــي إمــارة أبــو ظبــي ،دون إعالمهــم بأســباب االعتقــال أو الســماح لهــم
باالتصــال بذويهــم أو بمحاميــنُ .منــع العمــال بالكامــل مــن التواصــل مــع العالــم الخارجــي ،وتمــت
مصــادرة هواتفهــم وجميــع ممتلكاتهــم منــذ لحظــة االعتقــال .بمجــرد وصولهــم إلــى الســجن ،أجبــروا
علــى خلــع مالبســهم بالكامــل الرتــداء الــزي الخــاص بالســجن ،وتــم تقييــد أيديهــم وأرجلهــم .وأجــرت إدارة
الســجن فحوصــات فيــروس كورونــا (كوفيــد –  )19علــى بعــض العمــال دون إخبارهــم بنتيجــة الفحــص.
ُ
ـب إلــى آخــر داخــل إدارات الســجن إلتمــام إجــراءات الســجن والترحيــل ،فيمــا
واصطحــب العمــال مــن مكتـ ٍ
كــرر الضبــاط أســئلة مختلفــة عليهــم تتعلــق باتهامهــم بـــ «الدعــارة» ،مثــل كــم امــرأة أو فتــاة تعيــش
فــي منزلــك ،وكــم امــرأة مارســت الجنــس معهــا ،وكــم امــرأة تنــام معــك فــي الغرفــة ..إلــخ .ورغــم
نفــي العمــال االتهامــات الموجهــة لهــمُ ،أجبــروا علــى الصمــت واقتيــدوا إلــى الزنازيــن ،وقوبلــت جميــع

طلباتهــم بالتواصــل مــع عائالتهــم أو محاميــن بالرفــض المطلــق.
عامــا) مــن نيجيريــا ،قــال إن الشــركة التــي كان يعمــل
أحــد العمــال األفارقــة« ،إلــوه أوبينــا ســامويل» (ً 35
بهــا (مجموعــة الشــايع) أرســلت محاميــن إلــى الســجن لطلــب رؤيتــه ،لكــن إدارة الســجن رفضــت الســماح
لهــم بالدخــول أو الحديــث معــه.
وبســبب عــدم معرفــة أي أخبــار عنهــم أليــام وأســابيع متواصلــة ،ظنــت عائــات العمال خــارج اإلمارات أن
شـ ً
ـيئا مــا حصــل ألبنائهــم أو توفــوا فــي حــوادث أو غيرهــا ،ممــا دفعهــم إلرســال األمــوال إلــى أشــخاص
أفارقــة فــي أبــو ظبــي لمســاعدتهم فــي البحــث عن أبنائهــم دون جــدوى .وكان أصدقاء وعائــات األفارقة
المعتقليــن يذهبــون إلــى الســجن لطلــب رؤيتهــم أو معرفــة االتهامــات التــي ُوجهــت إليهــم ،إال أن إدارة
الســجن كانــت ترفــض إدخالهــم ،وتخبرهــم بأنهــم ليســوا موجوديــن هنــاك.
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فيرونيكا إيبود مبايد
العمـــــــــر:

عاما
ً 37

الجنســية:

كاميرون

المهـــــــــنة:

فتاة مكتب

مكان العمل:
تاريخ الوصول إلى اإلمارات:
تاريخ االعتقال:

الشركة الهولندية الدولية لإلنشاءات
2017
 25يونيو 2021

جميعــا
ونســاء ،يســألون عمــا يحــدث ،وكان لدينــا
رجــال
«كان الكثيــر منــا هنــاك،
ً
ً
ً
تأشــيرات ســارية .خلعــوا مالبســنا ،نحــن الســيدات ،خلعــوا مالبســنا ثــم أعطونــا زي
الســجن األخضــر واألبيــض ،ثــم دفعــوا بنــا إلــى غرفــة كبيــرة .لــم أســتوعب مــا كان
يحــدث ،لــم يســبق لــي أن ذهبــت إلــى مركــز الشــرطة مــن قبــل .لقــد عاملونــا نحــن
األفارقــة كمــا لــو كنــا مجرميــن ،كمــا لــو كنــا عبيـ ًـدا ولســنا بشـ ًـرا».
(الشهادة كاملة صفحة )34

يومــا األولــى مــن االعتقــال كانــت
وقــال جميــع العمــال الذيــن أجريــت مقابــات معهــم إن الـــ ً 14
وحرمــوا
األكثــر قســاوة ،حيــث بقــي معظمهــم مكبلــي األيــدي واألرجــل طــوال أســبوعين كامليــنُ ،
مــن االســتحمام أو تبديــل مالبســهم أو الحصــول علــى أيــة وســيلة مــن وســائل النظافــة كالمناشــف
وحرمــت النســاء
والصابــون ومعجــون األســنان وغيرهــا ،االمــر الــذي تســبب لبعضهــم بأمــراض جلديــةُ .
فــي معظــم األحيــان مــن الحصــول علــى الفــوط الصحيــة خــال فتــرة الــدورة الشــهرية .وقالــت بعــض
العامــات إن فرصــة حصولهــن علــى الفــوط الصحيــة كان يعتمــد علــى الســجان المتواجــد ،فبعضهــم
ـدودا مــن الفــوط ،والبعــض اآلخــر كانــوا يخبروهــن بعــدم توفرهــا .وقالــت
ـددا محـ ً
كانــوا ُيدخلــون لهــن عـ ً
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عامــا) -مــن أوغنــدا -إن النســاء ُحرمــن مــن الحصــول علــى الفــوط الصحيــة عنــد
«كاثريــن كوهيســا» (ً 35
وصولهــن إلــى الســجن إلــى درجــة أن الــدم كان يســيل علــى أرجلهــن ،وحيــن ذهبــن للســجانين لطلــب
الفــوط الصحيــة ضحكــوا وســخروا مــن منظرهــن.
وكانــت الزنازيــن تحتــوي علــى عــدد محــدود مــن دورات الميــاه التــي ال تتناســب والعــدد الكبيــر مــن
ـخصا كانــوا
عامــا ،مــن الكاميــرون ،إن  61شـ ً
المعتقليــن داخلهــا .حيــث قــال «ميالكيــو كارلــوس» (ً )34
فــي زنزانــة تحتــوي علــى  3دورات ميــاه فقــط.

بيجوه إليزابيث
العمـــــــــر:

عاما
ً 31

الجنســية:

الكاميرون

المهـــــــــنة:

ممرضة مساعدة

مكان العمل:

مستشفى الريم

تاريخ الوصول إلى اإلمارات:
تاريخ االعتقال:

2017
 25يونيو 2021

«خــال أول أســبوعين [مــن الســجن] ،لــم يــزودوا النســاء بفــوط صحيــة خــال
فتــرة الــدورة الشــهرية .كان الضابــط يرفــض منحنــا الفــوط حتــى نبــدأ بالصــراخ».
(الشهادة كاملة صفحة )43
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كاثرين كوهيسا
العمـــــــــر:

عاما
ً 35

الجنســية:

أوغندا

المهـــــــــنة:

مربية أطفال

تاريخ الوصول إلى اإلمارات:
تاريخ االعتقال:
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ً
فوطــا صحيــة
«أخذونــا إلــى الســجن ،وحيــن وصلنــا إلــى هنــاك ،لــم يعطونــا
للســيدات الالتــي كــن فــي فتــرة الــدورة الشــهرية ،وكان الــدم يســيل علــى أرجلهــن،
وحيــن ذهبنــا لطلــب الفــوط كانــوا فقــط يضحكــون علينــا»
(الشهادة كاملة صفحة )33

وقــال العمــال الذيــن أجريــت مقابــات معهــم إنهــم تعرضــوا للضــرب والمعاملــة القاســية والــا إنســانية
داخــل الســجن ،حيــث زُ َّج بهــم فــي غــرف الســجن التــي لــم تحتــوي علــى أيــة أسـ َّـرة أو مرتبــات للنــوم،
وكانــوا يجلســون وينامــون علــى األرض مباشــرة .وقــال بعضهــم إنهــم تعرضــوا ألســاليب مختلفــة مــن
التعذيــب ،مثــل إجبارهــم علــى البقــاء طــوال النهــار تحــت أشــعة الشــمس المباشــرة وفــي الجــو الحــار
بالخــارج ،ثــم إدخالهــم فــي المســاء إلــى الزنازيــن التــي كان يتــم تشــغيل الزنازيــن فيهــا علــى أقــل درجــة،
حيــث كانــوا يشــعرون بالبــرد الشــديد وال يحصلــون علــى األغطيــة.
وكانــت تلــك الممارســات تُ ســتخدم كذلــك كوســائل عقابيــة ضــد العمــال ممــن يطلبــون رؤيــة محاميــن
تجنبــا للمهدئــات التــي
احتجاجــا علــى الســجن أو
طلبــا لمعرفــة ذنبهــم أو يرفضــون األكل
ً
ً
أو يصرخــون ً
قالــوا إنهــا كان تُ وضــع فــي طعامهــم إلضعافهــم وتهدئتهــم .حيــث كان كل مــن يرفــض الطعــام ُيخــرج
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ويــزج بــه فــي غرفــة عاليــة البــرودة أليــام معــدودة دون
إلــى زنزانــة أخــرى ،ويكبــل فــي األيــدي واألرجــلُ ،
أغطيــة أو مراتــب للنــوم.
وقالــت العاملــة «غينــا» إنهــا تأكــدت مــن أن إدارة الســجن والســجانين كانــوا يضعــون الــدواء المهــدئ لهــم
فــي طعامهــم حيــن أصبحــوا يشــعرون بالضعــف معظــم الوقــت حتــى بعــد عودتهــم .وبعــد ترحيلهــا إلــى
بلدهــاـ ذهبــت «غينــا» إلــى طبيــب لمعاينتهــا ،حيــث أخبرهــا أنهــا كانــت تتلقــى المهدئــات بشــكل مكثــف.

نالوبواما ريجينا
العمـــــــــر:
الجنســية:
المهـــــــــنة:
تاريخ الوصول إلى اإلمارات:
تاريخ االعتقال:

 25يونيو 2021

ـخصيا مــا زلــت أعانــي
«لقــد كانــوا يضعــون األدويــة [المهدئــات] فــي طعامنــا .أنــا شـ
ً
بســببها حتــى اآلن ،فقــد تحولــت كل عروقــي إلــى اللــون األزرق .عنــد وصولــي إلــى
بــادي ،فحصنــي [طبيــب] وأخبرنــي أننــي كنــت أتلقــى أدويــة مهدئــة».
(الشهادة كاملة صفحة )39

وبســبب ظــروف الســجن الســيئة والتعــرض باســتمرار للحــرارة المرتفعــة والمنخفضــة وعــدم توفــر أيــة
وســائل نظافــة ،كان كثيــر مــن العمــال ُيصابــون بأمــراض مختلفــة ،بمــا فــي ذلــك األمــراض الجلديــة
واإلنفلونــزا وآالم متفرقــة فــي أجســادهم .وحيــن كانــوا يطلبــون الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة أو
ويمنحــون فــي بعــض األحيــان حبــات دواء مســكن مــن
الــدواء ،كانــت تُ قابــل طلباتهــم بالرفــض التــامُ ،
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نــوع «بانــادول» .وقــال العمــال إن «بانــادول» فــي الســجن كان الحــل لجميــع أنــواع األمــراض مهمــا
اشــتدت ،حتــى مــن كانــوا مصابيــن بكســر فــي العظــام كانــوا ُيمنحــون فقــط «بانــادول» .لكــن ذلــك
أيضــا كان ُيمنــح بشــكل محــدود جـ ًـدا ،حيــث كان بعــض العمــال يحصلــون علــى الــدواء المســكن بعــد
ً
مطالبتهــم بالــدواء لمــرات عديــدة ،وحيــن كان الســجانون ُيدخلــون لهــم الــدواء المســكن ،كانــوا يدخلــون
ـخصا.
حبــات قليلــة (بيــن  10 – 5حبــات) إلــى زنزانــة تحتــوي علــى  61شـ ً

سارة إيمانويل
العمـــــــــر:
الجنســية:
المهـــــــــنة:

معلمة

مكان العمل:
تاريخ الوصول إلى اإلمارات:
تاريخ االعتقال:

 25يونيو 2021

«أثنــاء وجــودي هنــاك [فــي الســجن] ،فــي اليــوم الرابــع ،كنــت أبكــي بغــزارة وأســأل
عــن ســبب وجــودي هنــاك ،كنــت بحاجــة إلــى التحــدث إلــى عائلتــي .بعــد حوالــي 30
دقيقــة ،جــاء ضابــط وســحبني للخــارج نصــف عاريــة ،وألقــى بــي علــى األرض ،وبعــد
احتجاجــا علــى
فتــرة مــن الوقــت ،أنــا و  13ســيدة أخريــات ،رفضنــا تنــاول الطعــام
ً
يومــا .كانــت البعــض منــا تمــر
اعتقالنــا ،قيــدوا أيدينــا وقدمينــا بالسالســل لمــدة ً 14
فــي الــدورة الشــهرية ونمنــا علــى األرض بينمــا كان مكيــف الهــواء علــى أقــل درجــة،
علمــت أن هــذه هــي الطريقــة التــي يعاقبــون بهــا النــزالء .فــي اليــوم الثالــث ،كنــت
مريضـ ًـة جـ ًـدا وكل مــا أعطونــي إيــاه كان البانــادول».
(الشهادة كاملة صفحة )44
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ٍ
كاف فــي معظــم األحيــان ،حيــث
طعامــا غيــر
وبحســب اإلفــادات ،فــإن إدارة الســجن كانــت تقــدم للعمــال
ً
كانــوا يأكلــون الخبــز العربــي وحــده علــى اإلفطــار والعشــاء ،واألرز األبيــض علــى الغــداء .وحيــن رفــض
العمــال تنــاول أيــة وجبــة ،كان يتــم عقابهــم وتضييــق ظــروف حبســهم أليــام متواصلــة.
يومــا ،فيمــا مــا يــزال -حتــى تاريــخ التقريــر -عشــرات
وبقــي العمــال فــي الســجن لفتــرات تتــراوح ً 60 – 30
العمــال محتجزيــن فــي الســجن ذاتــه بحســب إفــادات العمــال الذيــن تــم اإلفــراج عنهــم .وخــال فتــرة
العمــل علــى التقريــر ،كان يتــم اإلفــراج بشــكل شــبه أســبوعي عــن معتقليــن جــدد وترحيلهــم إلــى بلدانهم.
وطــوال فتــرة بقائهــم فــي الســجن ،لــم يتــم إعــام ســفارات العمــال بمكانهــم أو إطالعهــم علــى أيــة
معلومــات تتعلــق باعتقالهــم وســجنهم أو نيــة ترحيلهــم.
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الترحيل
بعــد قضــاء معظــم العمــال فتــرة -40
يومــا داخــل الســجن (بعضهــم
45
ً
قضــى فتــرات أقــل أو أكثــر مــن ذلــك
وبعضهــم مــا يــزال فــي الســجن حتــى
اليــوم) ،بــدأت إدارة ســجن الوثبــة بإنهــاء
اإلجــراءات اإلداريــة الالزمــة لترحيلهــم،
بمــا فــي ذلــك إلغاء تاشــيرات إقاماتهم.
اســتُ دعي العمــال الذيــن تقــرر ترحيلهــم
خــارج الزنازيــن ،فيمــا تــم تكبيلهــم
تمهيــدا لنقلهــم إلــى مركــز الترحيــل
ً
والمطــار فــي إمــارة دبــي .وكونــه لــم
ُيســمح لهــم بأخــذ أي شــيء معهــم مــن
شــققهم ،لــم يحمــل العمــال معهــم
ً
شــيئا،
إلــى مركــز الترحيــل والمطــار
فحتــى جــوازات ســفرهم لــم تُ عــاد إليهم
إال بعــد صعودهــم علــى متــن الطائــرة.

صورة مقتطعة من مقطع فيديو صوره أحد
العمال األفارقة خالل الترحيل

وفــي يــوم الترحيــلُ ،أجبــر العمــال تحــت التهديــد علــى التوقيــع علــى وثائــق ُكتبــت باللغــة العربيــة التــي
ال يســتطيعون قراءتهــا .وفــي بعــض الحــاالت التــي رفــض فيهــا العمــال التوقيــع علــى األوراقُ ،هــددوا
بإطــاق النــار عليهــم أو بإبقائهــم فــي الســجن دون إعــام أي أحــد عــن مــكان تواجدهــم .ولــم يتــم إعــام
بنيــة ترحيلهــم ،حيــث لــم يعرفــوا الوجهــة التــي كان الضبــاط يقتادونهــم إليهــا حتــى وصلــوا إلــى
العمــال ّ
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مركــز الترحيــل ،وحينهــا فقــط علمــوا أنــه
ســيتم إرســالهم إلــى بلدانهــم.
وبينمــا بقيــت بعــض جــوازات ســفر
العامليــن فــي شــققهم حيــن تــم
ومنعــوا مــن العــودة إلــى
اعتقالهــم ُ
المنــازل ألخذهــا واألوراق الرســمية
األخــرى ،قامــت الســلطات اإلماراتيــة
باســتخدام جــوازات ســفرهم منتهيــة
الصالحيــة لتختــم عليهــا ختــم الخــروج مــن
الدولــة وترســلهم إلــى بلدانهــم .وقــال
العديــد مــن العمــال إنهــم فقــدوا جميــع
أوراقهــم الرســمية والثبوتيــة ،بمــا فــي
ذلــك هوياتهــم الشــخصية وشــهادات
ميالدهــم ودراســتهم وجــوازات ســفرهم
ســارية الصالحيــة ،إلــى جانــب ممتلكاتهم
القيمــة ونقودهــم وهواتفهــم النقالــة
ّ

الحقيبة الوحيدة التي تم تسليمها للعمال عند الترحيل،
وتحتوي على جواز السفر وتذكرة الطيران

التــي تمــت مصادرتهــا وقــت االعتقــال ،ولــم تتــم إعادتهــا إليهــم يــوم الترحيــل.
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كاتيندي بشير
العمـــــــــر:

عاما
ً 30

الجنســية:

أوغندا

المهـــــــــنة:

كهربائي

مكان العمل:

شركة آجاد إلدارة المرافق

تاريخ الوصول إلى اإلمارات:

أغسطس 2015

تاريخ االعتقال:

 25يونيو 2021

«أعادونــا بــدون أي نقــود ،فقــط أعطونــا التذكــرة وأخذونــا إلــى المطــار .كنــا مــا زلنــا
مقيديــن ،لــم يعطونــا جــوازات ســفرنا إال فــي الطائــرة ،هكــذا يقومــون بترحيــل الناس.
لقــد عملــت بشــكل جيــد ]خــال وجــودي فــي اإلمــارات[ ولــم يكــن لــدي أي قضيــة
جنائيــة فــي أي مركــز شــرطة فــي أبــو ظبــي أو فــي دبــي»
(الشهادة كاملة صفحة )29

عامــا) -مــن أوغنــدا« :-لقــد فقــدت كل مــا أملكــه فــي حياتــي ،شــهادات
وقــال العامــل «آليــو ســاني» (ً 28
الدراســة الخاصــة بــي وهواتفــي ونقــودي .تــم ترحيلــي بيديــن فارغتيــن»
وقــال العمــال إن الســلطات اإلمارتيــة أعطتهــم نتائــج فحوصــات فيــروس كورونــا (كوفيــد –  )19غيــر
صحيحــة يــوم الترحيــل ،حيــث لــم يخضــع العديــد منهــم إلــى الفحــص ،وتــم تســليمهم وثائــق تفيــد بعــدم
إصابتهــم بالفيــروس بهــدف تســريع إجــراءات ترحيلهــم.
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جيديون سامغوا تاباك
الجنســية:

الكاميرون

تاريخ االعتقال:

 25يونيو 2021

تاريخ الترحيل:

 22أغسطس 2021

«أعطونــا نتائــج اختبــار كوفيــد -19وهميــة لترحيلنــا ،حيــث لــم يتــم حتــى فحصنــا
لفيــروس كوفيــد –  .19أخــذوا جــواز ســفري منتهــي الصالحيــة ]فــي بدايــة
االعتقــال[ ،وعندمــا ســألتهم ]عنــه[ قالــوا إنــه ليــس بحوزتهــم مــع أننــي أعطيتهــم
إيــاه .عــدت [إلــى بلــدي] فقــط بجــواز ســفري الجديــد الــذي كنــت جددتــه قبــل أســبوع
مــن اعتقالــي .عندمــا وصلــت إلــى مكتــب الهجــرة فــي عنتيبــي فــي أوغنــدا ،أرادوا
رؤيــة جــواز الســفر القديــم ألنــه كان الجــواز الــذي اســتخدمته لمغــادرة البــاد .وكانــوا
ســيعتقلونني ألننــي فقــدت ]وثيقــة[ حكوميــة ،لكــن عندمــا شــرحت لهــم مــا حــدث،
ـي أحدهــم وســمح لــي بالذهــاب».
أشــفق علـ ّ
(الشهادة كاملة صفحة )41
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التوصيات
ـاء علــى الشــهادات التــي جمعهــا كل مــن المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان وإمباكــت الدوليــة
بنـ ً
لسياســات حقــوق اإلنســان لعشــرات العمــال المهاجريــن األفارقــة الذيــن تــم اعتقالهــم وســجنهم ثــم
ترحيلهــم مــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،فإننــا ندعــو إلــى التالــي:

السلطـــات اإلماراتيــــة
يطالــب كل مــن المرصــد األورومتوســطي وإمباكــت الدوليــة الســلطات اإلماراتيــة باإلفــراج الفــوري
عــن كافــة العمــال المهاجريــن الذيــن مــا يزالــون فــي الســجون ،والتوقــف عــن سياســة التمييــز العنصــري
تجــاه العمــال المهاجريــن مــن أعــراق محــددة .كمــا تدعــو المنظمتــان الســلطات اإلماراتيــة إلــى التحقيــق
فــي الحــوادث والشــهادات الــواردة فــي التقريــر ،ومحاســبة مرتكبــي االنتهــاكات المذكــورة ضــد العمــال
المهاجريــن.
وتدعــو المنظمتــان الســلطات اإلماراتيــة إلــى وقــف حمــات االعتقــال ضــد العمــال المهاجريــن،
والمســتمرة حتــى تاريــخ التقريــر ،والحــد مــن الترحيــل القســري الجماعــي ضــد مئــات المهاجريــن.

سفارات وقنصليات (أوغندا – الكاميرون – نيجيريا) في دولة اإلمارات
ـاء علــى الشــهادات التــي جمعتهــا المنظمتــان مــن العمــال المهاجريــن فــي اإلمــارات المنحدريــن مــن
بنـ ً
عــدة دول ،بمــا فــي ذلــك أوغنــدا والكاميــرون ونيجيريــا ،فإنــه تبيــن أن ســفارات بالدهــم تجاهلــت جميــع
مطالبــات عائالتهــم بالتواصــل مــع الســلطات اإلماراتيــة لإلفــراج عنهــم أو معرفــة أيــة معلومــات عنهــم،
لذلــك ،تدعــو المنظمــات ســفارات الــدول المذكــورة بمتابعــة قضايــا مئــات العمــال المهاجريــن فــي
دولــة اإلمــارات ،والتواصــل مــع الســلطات اإلماراتيــة لإلفــراج الفــوري عــن كافــة العمــال المحتجزيــن.
كمــا تطالــب المنظمــات ســفارات الــدول المذكــورة بمتابعــة شــؤون رعاياهــا فــي ظــل تعرضهــم للتمييــز
العنصــري واالنتهــاكات دون رقابــة أو محاســبة.
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ملحق الشهادات
شهادة رقم  :1كاتيندي بشير
 النوع :ذكر العمر 30 :سنة الجنسية :أوغندي تاريخ الوصول إلى اإلمارات :أغسطس 2015 تاريخ االعتقال 24 :يونيو 2021 تاريخ الترحيل 6 :أغسطس 2021 الوظيفة :كهربائي الشركة :أجاد إلدارة المنشآتاإلفــادة :فــي الواقــع لقــد تــم اختطافــي .لــن أقــول تــم اســتدعائي ،بــل تــم اختطافــي مــن قبــل اإلمــارات
العربيــة المتحــدة وحكومــة أبــو ظبــي وتــم نقلــي إلــى مديريــة التحريــات والتحقيقــات الجنائيــة .كنــت نائمـ ًـا
فــي غرفتــي ،فاقتحموهــا وداهمــوا بنايتنــا ،حيــث كنــت فــي مبنــى «ال جيــم» فــي شــارع حمــدان .جــاؤوا
وداهمونــا ،فقــط داهمــوا الســود فــي الغالــب ،ثــم اقتادونــا إلــى ســجن الوثبــة دون إبــداء أيــة أســباب .ال
يومــا فــي الســجن ،وبعــض األشــخاص مــا زالــوا
ـهرا وعشــرين ً
نعــرف لمــاذا داهمونــا! قضــى بعضنــا شـ ً
ـودا علــى الســاقين واليديــن ،لــذا لــم
تعرضنــا لمعاملــة ســيئة ،حيــث وضعــوا لنــا قيـ ً
يقبعــون فيــه .لقــد ّ
يكــن األمــر جيـ ًـدا البتــة .ســألنا رجــال الشــرطة عــن ســبب وجودنــا هنــا ،فقــال إنــه ال يعــرف الســبب .لقــد
كان ذلــك أصعــب وقــت ،حيــث لــم نتمكــن حتــى مــن الوصــول إلــى عائالتنــا أو شــركاتنا .كنــا فــي الســجن،
ولــم نكــن نعــرف أي شــيء يحــدث حولنــا .نمنــا قرابــة أربعــة أيــام مكبليــن باألصفــاد علــى الســاقين
ـكل جيــد
واليديــن .نــود فقــط أن نعلــم لمــاذا حــدث هــذا ومــا ســبب اعتقالنــا أو اختطافنــا .لقــد عملــت بشـ ٍ
ولــم يكــن لــدي أي قضيــة جنائيــة فــي أي مركــز شــرطة فــي أبــو ظبــي أو دبــي.
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شهادة رقم  :2ميالكيو كارلوس
 النوع :ذكر العمر34 : الجنسية :كاميروني تاريخ االعتقال 25 :يونيو .2021 الوظيفة :محاسب الشركة :مطعم «ايتيز» في أبوظبياإلفــادة :تــم اختطافــي فــي الخامــس والعشــرين مــن شــهر حزيــران الســاعة الثانيــة فجـ ًـرا عندمــا كنــت
نائمــا علــى ســريري .أخذونــي وســألوني عــن بطاقــة هويتــي ،وجــواز ســفري ،وتصريــح اإلقامــة ســاري
ً
المفعــول ،وهاتفــي .لقــد ســرقوا كل شــيء فــي غرفتــي ،واآلن ليــس لــدي بطاقــة الهويــة الوطنيــة
الخاصــة بشــهادة ميــادي ،ورخصــة القيــادة الخاصــة بــي ،وكل شــيء .قامــوا بضربــي ثــم أخذونــي نصــف
عــار بمالبــس النــوم فقــط إلــى ســجن الوثبــة فــي أبــو ظبــي .وصلنــا هنــاك ووضعونــا فــي الســجن.
ٍ
كمــا أخــذوا زوجاتنــا ،حيــث كان بعضهــن حوامــل .واجهنــا الكثيــر مــن التعذيــب هنــاك .كان علينــا نتنــاول
طعامــا سـ ً
ـاع ســيئة للغايــة .قالــوا لــي إنــه إذا كانــت وثائقــي
ـيئا .مكثــت هنــاك لمــدة ً 40
ً
يومــا فــي أوضـ ٍ
واضحــة فســأعود إلــى المدينــة وأواصــل عملــي .لكــن بعــد ذلــك قالــوا لــي إن لــدي خياريــن فقــط ،إمــا أن
أعــود إلــى الســجن أو أعــود إلــى بلــدي .قلــت ال ،أريــد أن تتــم محاكمتــي .بمــا أنــه ليــس لــدي أي قضيــة،
أعادونــي إلــى وطنــي دون أي مســتندات .لقــد تكبدنــا الكثيــر مــن األلــم.
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شهادة رقم  :3آجري دونيجاه
 النوع :ذكر الجنسية :أوغندي تاريخ الوصول إلى اإلمارات 27 :ديسمبر 2019 الوظيفة :مقاول في قطاع النفط والغاز الشركة :شركة بترول أبوظبي الوطنيةيوما ،فبعضهم
 اإلفــادة :تمــت مداهمــة مبنــى «ال جيــم» بشــارع حمــدان واقتادونــي وزمالئي لمــدة ً 51تُ ــرك هنــاك ،وال أعلــم متــى ســيخرجون .تعرضنــا لكافــة أنــواع التعذيــب بمــا فيــه الجســدي والنفســي،
ـارا ،وكنــا محبوســين فــي الداخــل طــوال اليــوم .أخبرونــا أن
فتــم تقييدنــا بالسالســل لعــدة أيــام ليـ ً
ـا ونهـ ً
ـخاصا كانــوا يحملــون وثائــق قانونيــة بالفعــل.
رحلــوا أشـ ً
األمــر يتعلــق بمســائل تحديــد الهويــة لكنهــم ّ

شهادة رقم  :4كوين نكيشي
 النوع :أنثى العمر30 : الجنسية :نيجيرية تاريخ الوصول إلى اإلمارات2019 : تاريخ االعتقال 25 :يونيو 2021 تاريخ الترحيل 4 :أغسطس 2021 الوظيفة :عامل نظافة الشركة :شركة جروس للمقاوالت (كريستال)  +سجن «المفرق» اإلفــادة :أول مــا فعلــوه عندمــا وصلــوا إلــى شــقتي كان تدميــر الكاميــرا ،حتــى ال يتــم [توثيــق] مــافعلــوه .لقــد كانــوا قــوات مــن إدارة التحقيــق والبحــث الجنائــي ( )CIDودائــرة المباحــث الجنائيــة وفــرق
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التدخــل الســريع ( .)SWATلقــد عشــت مــع زوجــي فــي أبــو ظبــي بشــكل قانونــي .فــي ليلــة  25يونيــو،
دخلــوا غرفتــي وراحــوا يصرخــون .قالــوا لنــا إن هــذا كان فقــط للتحقــق مــن بطاقــات الهويــة لمعرفــة
مــا إذا كانــت صالحــة ،وأن األمــر سيســتغرق خمــس دقائــق فقــط ،لكنهــم خطفونــا ونقلونــا إلــى ســجن
ـهل هنــاك البتــة.
الوثبــة .كنــت نصــف عاريــة عندمــا أخذونــي .تــم تقييدنــا وتعذيبنــا ولــم يكــن األمــر سـ ً
كنــا نبكــي ونســأل مــاذا فعلنــا ليحــدث هــذا كلــه ،لكــن لــم يكــن لديهــم أي إجابــات علــى ذلــك ،بــل أخــذوا
يعاملوننــا معاملــة ســيئة.
يومــا قبــل أن يتــم ترحيلــي فــي نهايــة األمــر .تــم تقييــد يــدي ورجلــي بالسالســل
مكثــت هنــاك لمــدة ً 44
يومــا ،ومرضــت وكان الــدواء الوحيــد لجميــع األمــراض هــو مســكن «بانــادول» .كنــا ننــام علــى
لمــدة ً 14
األرض وكان مكيــف الهــواء يعمــل علــى درجــة حــرارة  .18رفضــوا إعطائنــا فرشــاة أســنان ،ومعجــون
أســنان ،أو حتــى مناشــف صحيــة .كنــا نســتحم بــدون صابــون ممــا يســبب لنــا األمــراض الجلديــة.
لــم يســمحوا لنــا بإجــراء أيــة مكالمــات هاتفيــة ،وقالــوا لنــا إن ال أحــد يعــرف مــكان وجودنــا ،وحتــى عندمــا
جــاء النــاس للبحــث عنــا كانــوا يخبرونهــم أننــا لســنا هنــاك .أخــذوا أفارقــة مــن جنســيات مختلفــة .إننــا
ماســة للمســاعدة فــي أســرع وقــت ممكــن .لقــد تركــت كل أموالــي فــي غرفتــي ،فســرقوا هاتفــي،
بحاجـ ٍـة ّ
ً
وبهتانا.
ظلما
وممتلكاتــي ،وجهــاز الكمبيوتــر المحمــول ،ووثائقــي الشــخصية ،وكل شــيء .لقد فعلوا هــذا
ً
كنــت عاملــة نظافــة فــي ســجن المفــرق ،وعلــى الرغــم مــن أن بعــض الضبــاط أدركــوا ذلــك ،إال أنهــم
قالــوا إنهــم ال يســتطيعون فعــل أي شــيء ألنــه هــذا خــارج عــن ســلطتهم .يخشــى [زمالؤنــا] فــي اإلمارات
العربيــة المتحــدة نشــر أي شــيء [حــول مــا حــدث] ألن مــن يحــاول النشــر علــى «فيســبوك» أو «تويتــر»،
يتتبعونــه ويقبضــون عليــه مــن خــال موقعــه.
كنــت نصــف عاريــة وكانــوا يالمســون [أجــزاء] مــن أجســادنا باســم االعتقــال .كان [ضابــط] إدارة البحــث
الجنائــي الــذي أخذنــي يالمــس أردافــي وثديــي .ففــي ذلــك البنــاء ،كانــوا يالمســون األعضــاء الخاصــة
لألشــخاص باســم االعتقــال .لذلــك كان يلمســني حتــى صرخــت ،قبــل أن يأخذونــا داخــل الحافلــة .لــم أكــن
ـكل قانونــي فــي البــاد.
أتخيــل أبـ ًـدا أن أعيــش ً
يومــا مثــل هــذا بينمــا أننــي أتواجــد بشـ ٍ
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شهادة رقم  :5كاثرين كوهيسا
 النوع :أنثى العمر35 : الجنسية :أوغندية تاريخ الوصول إلى اإلمارات: تاريخ االعتقال 25 :يونيو 2021 الوظيفة :مربيةاإلفادة :عدنا إلى بالدنا خالي الوفاض.
كانــت ليلــة خميــس [الجمعــة فــي الصبــاح الباكــر] .كنــت فــي غرفتنــا مــع زوجــي وأحــد أبنــاء عمومتنــا،
فجــاءوا وكســروا البــاب و[أخذونــي] مــن ســريري .كنــت أرتــدي مالبســي الداخليــة فقــط ولــم يعطونــا
الوقــت الرتــداء مالبســنا .أخرجونــي [مــن الغرفــة] و [قيــدوا يــداي] إلــى الــوراء ،ثــم أخذونــي إلــى الســجن.
عربيــا وأرزً ا للطعــام .مكثــت هنــاك قرابــة شــهرين ،ولــم يســمحوا لــي بمقابلــة
كانــوا يعطوننــا خبــزً ا
ً
القاضــي ،ولــم يخبرونــا عــن ســبب وجودنــا فــي الســجن حتــى يــوم ترحيلنــا .كانــت هنــاك نســاء حوامــل،
ُ
وكــن بحاجــة إلــى رعايــة طبيــة لكنهــن لــم يعطوهــن أي شــيء .لــم يعطونــا مناشــف ،وكلمــا طلبناهــا،
كانــوا يخبروننــا بأننــا أفارقــة ســود عفنيــن .نشــعر بالقهــر الشــديد.
لــم يخبرونــا عــن ســبب [االعتقــال] ،بــل قالــوا لنــا إننــا ســنعود بعــد  24ســاعة .لــم يخبرونــا بــأي شــيء
فقــط لتعذيبنــا .لقــد أخــذوا كل أغراضنــا.
عندما أتوا إلى بنايتنا ،كسروا جميع الكاميرات وقطعوا االتصال بشبكة اإلنترنت الالسلكية.
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شهادة رقم  :6أليو أديتونجي ساني
 العمر 28 :سنة الجنسية :نيجيرية تاريخ الوصول إلى اإلمارات 5 :أكتوبر 2018 تاريخ االعتقال 25 :يونيو 2021 تاريخ الترحيل 16 :آب 2021 الوظيفة :مهندس مشروع الشركة :دار الزين لخدمات ادارة المشاريع تأشيرة صالحة حتى 21 :مارس 2023اإلفــادة :لقــد فقــدت كل مــا أملــك فــي حياتــي ،كل شــهادتي الدراســية ،وهاتفــي ،وأموالــي .لقــد تــمترحيلــي خالــي الوفــاض.

شهادة رقم  :7فيرونيكا إيبود مبايد
 النوع :أنثى العمر 37 :سنة الجنسية :كاميرونية تاريخ الوصول إلى اإلمارات2017 : الوظيفة :مساعدة في مكتب الشركة :الشركة الهولندية العالمية للمقاوالتصباحــا،
 اإلفــادة :فــي الخميــس الرابــع والعشــرين مــن يونيــو عــدت مــن عملــي .وحوالــي الســاعة الثانيــةً
ســمعت الكثيــر مــن الضوضــاء [خــارج غرفتــي] ،فقمــت من ســريري ألرى ما يحدث ،فتحــت بابي ورأيتهم،
[هيــا] وطلبــوا منــي
ثــم أغلقتــه وعــدت إلــى الفــراش .بعــد ذلــك جــاءوا وفتحــوا ســتاري وقالــوا «يــا يــا» ّ
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قيــدوا يــداي إلــى الــوراء ،أخذونــا
[تأشــيرة ســارية المفعــول] .نهضــت مــن ســريري وقبــل أن أدرك أنهــم ّ
إلــى الخــارج ووضعونــا فــي الســيارة ،كانــت المســافة حوالــي ســاعتين ،ثــم وجــدت نفســي فــي الســجن.
جميعــا تأشــيرات
ـال ،يســألون عمــا يحــدث ،بالرغــم مــن أنــه كان لدينــا
ـاء ورجـ ً
ً
كان الكثيــر منــا هنــاك ،نسـ ً
صالحــة .خلعــوا مالبســنا ،بمــا فينــا النســاء .أعطونــا مالبــس الســجن ،خضــراء وبيضــاء ،ثــم دفعونــا إلــى
مطلقــا مــن
قاعــة واحــدة كبيــرة .لــم أســتطع إدراك مــا كان يحــدث ،حيــث لــم أذهــب إلــى مركــز الشــرطة
ً
قبــل .لقــد عاملونــا ،نحــن األفارقــة ،كمــا لــو كنــا مجرميــن ،كمــا لــو كنــا عبيـ ًـدا ،ولســنا بشـ ًـرا .حتــى أنهــم
قامــوا بقــص شــعري .لــم يكــن لدينــا إمكانيــة الوصــول إلــى عائالتنــا أو شــركاتنا .ولــم يعطونــا قــط أدوات
كابوســا.
النظافــة .لقــد عاملونــا معاملــة ســيئة للغايــة لدرجــة أننــا اعتقدنــا أننــا نــرى
ً
لقــد فــاق التعذيــب والصدمــات الحــد ،لكــن أبقانــي اللــه علــى قيــد الحيــاة ،بالرغــم مــن أنــه كان مــن
الممكــن أن أفقــد حياتــي فــي ذلــك المــكان .بقــي كل مــا نملــك هنــاك ،وعــدت إلــى بلــدي ومعــي هاتفــي
فقــط .شــهادة ميــادي ووثائقــي ال تــزال موجــودة هنــاك .هــؤالء األشــخاص اختطفونــا وأعادونــا إلــى
الوطــن ،نحــن ال نعــرف مــاذا ســنفعل بحياتنــا اآلن.
بعــد أن عــدت إلــى بلــدي ،أرســلت زمالئــي إلــى غرفتــي للبحــث عــن وثائقــي وأغراضــي ،لكنــه اتضــح أنهــم
ســرقوا كل شــيء .كل مــا كان لــدي فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة لمــدة  4-3ســنوات ضــاع .أحــاول
جاهـ ًـدا أال أفكــر فــي [تجربتــي] ،ألنــه طــوال ســنوات عملــي فــي أبــو ظبــي ،عوملــت كنصــف إنســان.
من الجدير بالذكر أنه لدى فيرونيكا تأشيرة صالحة حتى  24ديسمبر .2021
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شهادة رقم  :8أدينيران يونس أوسيني
 الجنس :ذكر العمر27 : الجنسية :نيجيري تاريخ الوصول إلى اإلمارات 6 :ديسمبر 2020 تاريخ االعتقال 24 :يونيو 2021 تاريخ الترحيل 8 :آب 2021 الوظيفة :نادل الشركة :شركة الكويتية لألغذية (أمريكانا) -اإلفــادة :تأشــيرتي ســارية وســينتهي عقــدي فــي عــام  ،2024فأنــا لســت مهاجـ ًـرا غيــر شــرعي .بالرغــم

يومــا دون رعايــة طبيــة جيــدة،
مــن ذلــك ،تــم ترحيلــي دون ســبب .احتُ جــزت فــي ســجن الوثبــة لمــدة ً 45
علــى الرغــم مــن أن جميــع وثائقــي قانونيــة ،تــم اختيــار العديــد مــن الســود مــن الشــارع وتــم اعتقالــي فــي
مســكني مــع العديــد مــن الســود اآلخريــن .اســتخدمت الشــرطة أســلحة الصعــق الكهربائــي ضدنــا ،ولــم
ـزاء
يعطــوا ســيداتنا وقتً ــا الرتــداء مالبســهن ،كمــا تحرشــوا بهــن جنسـ ًـيا .ظلــوا يلمســون صدورهــم وأجـ ً
مــن أعضائهــم الخاصــة .لقــد رأيتهــم بــأم عينــي.
تــم القبــض علــى الســيدات عاريــات ألنهــا كانــت مداهمــة فــي وقــت متأخــر مــن الليــل ،وتــم تقييــد أيدينــا
وأرجلنــا .أجبرنــا علــى التوقيــع علــى بعــض الوثائــق المكتوبــة باللغــة العربيــة التــي لــم نســتطع فهمهــا.
لقــد هددونــا بأنــه إذا لــم نوقــع الوثائــق ،فســوف يطلــق علينــا الرصــاص.
أعمــل مــع شــركة األطعمــة الكويتيــة «أمريكانــا» ،بتأشــيرة إقامــة ســارية المفعــول .ومــع ذلــك فقــد
تــم ترحيلــي دون ارتــكاب أي جريمــة تديننــي .عــدت فقــط بــدون وثائقــي ولــم تتــح لــي أي فرصــة ألخــذ
أغراضــي .هــذه هــي تجربتــي المريــرة فــي اإلمــارات.
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شهادة رقم  :9لورنس كينغسلي إيكيشوكوو
 النوع :ذكر الجنسية :نيجيري تاريخ الوصول إلى اإلمارات: تاريخ االعتقال 25 :يونيو 2021 الوظيفة :نادلاإلفــادة :لقــد تــم اختطافنــا وســجننا ،ولــم نحاكــم قــط فــي أي محكمــة إماراتيــة .أكثــر مــن  700أفريقــيأســود فــي مبنــى «حمــدان» بأبــو ظبــي [اعتقلــوا] .لقــد كســروا جميــع الكاميــرات وقطعــوا االتصــال
باإلنترنــت الالســلكي وضربونــا .لــم يتــم إخطارنــا قبــل حــدوث ذلــك ،فكنــا نائميــن .نقلونــا مباشــرة إلــى
صعبــا للغايــة،
يومــا ،كنــا مكبليــن بالسالســل ومقيديــن ،كان األمــر
ً
الســجن دون محاكمــة .لمــدة ً 14
ولــم يســمحوا لنــا باالســتحمام .خــال هــذه األيــام ،لــم نحصــل علــى مــا يكفــي مــن الطعــام ،إنمــا فقــط
األرز األبيــض والخبــز العربــي .نقلونــا مــن مكتــب إلــى آخــر ،واتهمونــا بعــدة اتهامــات منهــا ممارســة
الدعــارة فــي غرفنــا ،ثــم أجبرونــا علــى التوقيــع علــى وثائــق مكتوبــة باللغــة العربيــة .لــم نتمكــن مــن
الوصــول إلــى أي شــيء.
لقــد أفهمونــا أن هــذه كانــت عنصريــة بحتــة ،وأنهــم لــم يعــودوا بحاجــة إلــى األفارقــة الســود فــي البــاد.
أيضا االقتحام
ـريالنكيا وإندونيسـ ًـيا ،وقد طالهم ً
في أحد شــقق األفارقة الســود ،كان معنا آســيويان ،سـ
ً
واالختطــاف .ســأل الســريالنكي عــن ســبب اعتقالهمــا رغــم أنهمــا ليســوا أفارقــة ،فقالــوا لهــم [الضبــاط]
إنهــم أغبيــاء للعيــش فــي شــقق يســكنها األفارقــة الســود .كانــت جريمتهــم الوحيــدة هــي الســكن مــع
أفارقــة ســود .العــدد اإلجمالــي لآلســيويين الذيــن كانــوا يعيشــون فــي شــققنا ال يزيــد عــن عشــرة ،تــم
ترحيــل بعضهــم ،والبعــض اآلخــر بانتظــار الترحيــل.
كان دخولــي األول إلــى اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي أبريــل ( 2016بتأشــيرة ســياحية) ،ثــم حصلــت
علــى وظيفــة مســاعد طبــي فــي مستشــفى بيطــري فــي الشــارقة وعملــت هنــاك لمــدة عاميــن (2017
37

ورحلوا إلى بلدانهم
شهادات صادمة لعمال أفارقة في اإلمارات ُسجنوا ُ
وعذبوا ُ

  )2019حتــى إغــاق المستشــفى .فــي عــام  2019حصلــت علــى وظيفــة نــادل مطعــم فــي أبــو ظبــي،حتــى وقــوع الحــادث القبيــح [االعتقــال] .حاصــرت شــرطة أبوظبــي وفريــق التدخــل الســريع مبنــى ال
جيــم الســكني المدنــي األعــزل واقتحمــوه .لقــد حطمــوا جميــع كاميــرات الدوائــر التلفزيونيــة المغلقــة
وشــبكة االنترنــت الالســلكية فــي كل طابــق مــن المبنــى .اقتحمــوا جميــع الشــقق التــي كان يســكنها
أفارقــة ســود ،وضربونــا ،واســتهدفونا بمسدســات الصعــق الكهربائــي ،وتهجمــوا واعتــدوا علينــا جنسـ ًـيا
(خصوصــا اإلنــاث) ،واختطفونــا ،واقتادونــا إلــى جهــة مجهولــة ،والتــي عرفنــا فيمــا بعــد أنهــا ســجن
ً
صباحــا).
ـاء 3 -
ً
الوثبــة .اســتمرت العمليــة غيــر القانونيــة لمــدة خمــس ســاعات ( 11مسـ ً

فــي ســجن الوثبــةُ ،جردنــا مــن مالبســنا وأعطينــا المالبــس الخاصــة بالنــزالءُ ،
وكبلنــا بالسالســل فــي
عربيــا فــي الصبــاح
أيدينــا واألصفــاد فــي ســيقاننا لمــدة أســبوعين لــم نســتحم خاللهــا .أطعمونــا خبــزً ا
ً

والليــل ،وأرزً ا أبيــض ال طعــم لــه فــي فتــرة مــا بعــد الظهــر .كانــت ميــاه الشــرب تفــوح بالكلــور ،ولونهــا
ورائحتهــا كريهــة .لقــد أطعمونــا مثــل الــكالب ،مثــل العبيــد .فــي الســجن ،كانــوا يحضــرون عامــل فحــص
كورونــا متــدرب مــع حبــة أو اثنتيــن مــن البنــادول .لجميــع األمــراض ،كان العــاج هــو البنــادول ،بمــا فــي
ذلــك كســور العظــام.
ســيرا علــى األقــدام.
مقيديــن بالسالســل ،تــم اصطحابنــا إلــى مكاتــب مختلفــة داخــل ســاحة الســجن
ً
راحــوا يضربوننــا ويصرخــون علينــا ،وأجبرونــا علــى التوقيــع علــى وثائــق مكتوبــة باللغــة العربيــة .كانــوا
يســألوننا أســئلة مثــل «كــم عــدد الســيدات فــي شــققنا ،وكــم عــدد الســيدات [الذيــن نمنــا معهــم].
جميعــا ،وألغــوا تصاريــح اإلقامــة والتأشــيرات الخاصــة بنــا دون
بعــد شــهر وأســبوع ،بــدأوا فــي ترحيلنــا
ً
الســماح ألي شــخص برؤيتنــا أو الحديــث إلينــا حتــى ســفاراتنا.
تأثــر عــدد قليــل مــن المواطنيــن اآلســيويين بســبب الســكن معنــا ،وقيــل لهــم إن جريمتهــم الوحيــدة هــي
الســكن معنــا .كان األمــر كمــا لــو كانــوا فــي مهمــة لتطهيــر اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن األفارقــة
الســود ســواء كانــوا يملكــون أو ال يملكــون وثائــق إقامــة ســارية المفعــول.
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شهادة رقم  :10نالوبواما ريجينا
الجنس :أنثى
العمر 31 :سنة
الجنسية :أوغندا
تاريخ الوصول إلى اإلمارات:
تاريخ االعتقال 25 :يونيو 2021
تاريخ الترحيل 21 :يوليو 2021
العمل :مربية
الشــهادة :لمــس رجــال الشــرطة أعضائنــا [التناســلية] وأثدائنــا .بــدأوا بوضــع أيديهــم علــى أعضائنــا
[التناســلية] وأثدائنــا باإلكــراه بعــد تقييــد أيدينــا[ .فــي الســجن] ،لــم ُيعطونــا إال البنــادول [عندمــا مرضنــا].

ً
ـخصيا أحــارب آثارهــا حتــى اآلن ،فقــد
لقــد اعتــادوا علــى وضــع عقاقيــر [مهدئــة] فــي طعامنــا ،وأنــا شـ
تحولــت كل عروقــي إلــى اللــون األزرق .عنــد وصولــي إلــى المنــزل ،فحصنــي [طبيــب] وأخبرنــي أننــي
تلقيــت أدويــة مهدئــة.
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شهادة رقم  :12أيونجا ستاندل
الجنس :ذكر
العمر34 :
الجنسية :الكاميرون
تاريخ الوصول إلى اإلمارات :مارس 2021
تاريخ االعتقال 25 :يونيو 2021
تاريخ الترحيل 29 :يوليو .2021
العمل :تأشيرة زائر
الشــهادة :صحيــح أن مــا فعلــوه هــو عنصريــة بحتــة ،إنهــم يكرهــون األفارقــة .فــي الوقــت الحالــي،
يصعــب علــى األفارقــة اســتئجار منــزل فــي أبــو ظبــي.
دخلــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة [أول مــرة] فــي ســبتمبر  .2017عملــت كعامــل دهــان مــع
ُ
مؤسســة أبــو ظبــي ســناء العامــة حيــث تعرضــت إلصابــة فــي العمــل ،مــا اضطرنــي لخــوض عمليــة
جراحيــة فــي العمــود الفقــري ،لذلــك أنهــت الشــركة عقــدي بســبب عــدم قدرتــي مؤقتً ــا علــى أداء واجبــي
كمــا فــي الســابق .عــدت إلــى أبــو ظبــي فــي مــارس  2021كســائح لمتابعــة حالتــي الصحيــة والبحــث عــن
صباحــا بــدون أن ارتكــب أي جريمــة .لقــد
وظيفــة جديــدة .تــم اختطافــي فــي  25يونيــو الســاعة الثالثــة
ً
جــددت تأشــيرتي الســياحية قبــل أربعــة أيــام فقــط مــن اختطافــي.
فــي بعــض األحيــان [فــي الســجن] ،كانــوا يقدمــون خمســة أو عشــرة أقــراص مــن البنــادول لزنزانــة تضــم
ـخصا.
 61شـ ً
فــي يــوم الترحيــل كنــا مقيديــن بالسالســل ،وأبقــوا القيــود حتــى وصلنــا إلــى مركــز الترحيــل فــي دبــي.
(فيديــو علــى واتســاب) .لــم يتمكــن بعضنــا مــن [جلــب] جــوازات ســفرهم األصليــة ،لذلــك اســتخدموا
جــوازات ســفرنا منتهيــة الصالحيــة لترحيلنــا .ال تــزال جــوازات ســفرنا األصليــة هنــاك [فــي شــققنا].
خوفونــا قائليــن« :لــن تذهبــوا؟
عندمــا اعترضنــا علــى الترحيــل بجــوازات ســفر وأمــوال منتهيــة الصالحيــةّ ،
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ال بــأس ،ســنحجز لكــم تذكــرة أخــرى ربمــا بعــد ثالثــة أشــهر »،لتخويفنــا مــن فقــدان هــذه الفرصــة للخــروج
[مــن الســجن] .قلنــا ألنفســنا أن ليــس لدينــا خيــار ،ألننــا لســنا أوروبييــن وليــس لدينــا حــق مــن حقــوق
اإلنســان ،ال يمكننــا النضــال مــن أجــل مــا هــو لنــا .لــم يكــن لدينــا خيــار لذلــك غادرنــا ،ألنهــم يمكنهــم
اإلبقــاء علينــا ودفننــا ،وال يوجــد دليــل ،لقــد تأكــدوا مــن عــدم وجــود أي دليــل علــى مــا فعلــوه .كنــا ننظــر
إلــى [أشــخاص مــن جنســيات أخــرى] نســأل :لمــاذا يــا اللــه أعطيتنــا اللــون األســود؟ نحــن ملعونــون فــي
عيــون [النــاس] البيــض .ال نعــرف مــاذا فعلنــا .كلنــا بشــر ،لكــن لمــاذا تختلــف حالتنــا؟
[فــي يــوم الترحيــل] قالــوا إنهــم أخذونــا إلــى إدارة البحــث الجنائــي لمزيــد مــن األســئلة .لكــن عندمــا دخلنــا
أيضــا بعــض
الســيارة تــم نقلنــا مباشــرة إلــى المطــار فــي مركــز الترحيــل .فــي يــوم الترحيــل ،قابلــت ً
األفارقــة مــن دبــي وعجمــان الذيــن كانــوا يواجهــون نفــس القضيــة [الترحيــل].
قبــل المغــادرة ســألناهم« :أيــن أموالــي؟ احتفظــت بهــا فــي محفظتــي ورأيتهــا هنــاك عندمــا كنــت
تتحقــق مــن هويتــي ».قامــوا بإزالــة المــال .ال أعــرف مــاذا يمكننــي أن أقــول ،أنــا مصــدوم.
كانت تأشيرة أيونجا سارية حتى  20سبتمبر .2021

شهادة رقم  :13جيديون سامغوا تاباك
الجنس :ذكر
الجنسية :الكاميرون
تاريخ الوصول إلى اإلمارات:
تاريخ االعتقال:
تاريخ الترحيل 22 :آب 2021
الشــهادة :قالــوا لنــا إنهــم يكرهــون األفارقــة ويريــدون إخراجهــم مــن شــوارع أبــو ظبــي .طاردوهــم فــي
الشــوارع وهــم يركضــون للنجــاة بحياتهــم .ال يــزال هنــاك أشــخاص فــي الســجن حتــى اآلن .العنصريــة
منتشــرة فــي أبــو ظبــي ،حتــى فــي مــكان العمــلُ ،يعامــل األفارقــة كالعبيــد والــكالب.
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تماما حتى اآلن.
اعتادوا وضع عقاقير [مهدئات] في طعامنا لجعلنا ضعفاء .أنا ضعيف
ً
أعطونــا نتائــج فحــص كوفيــد -19وهميــة لترحيلنــا ،بالرغــم مــن أننــا لــم نخضــع الختبــار كوفيــد.-19
أخــذوا جــواز ســفري منتهــي الصالحيــة وعندمــا ســألتهم قالــوا إنــه ليــس بحوزتهــم مــع أنــي أعطيتهــم

إيــاه .لقــد عــدت [إلــى المنــزل] فقــط بجــواز ســفري الجديــد الــذي ُأصــدر لــي قبــل أســبوع مــن االعتقــال.
عندمــا وصلــت إلــى مكتــب الهجــرة فــي عنتيبــي بأوغنــدا ،أرادوا رؤيــة جــواز الســفر القديــم ألنــه كان هــو
الــذي اســتخدمته عندمــا غــادرت البــاد .لقــد أرادوا حتــى اعتقالــي ألننــي خســرت ممتلــكات حكوميــة،
ـي أحدهــم وســمح لــي بالمــرور.
لكــن عندمــا شــرحت مــا حــدث ،أشــفق علـ ّ

شهادة رقم  :14عاملة مهاجرة (تم التحفظ على االسم)
الجنس :أنثى
الشــهادة :مــا زال هنــاك أشــخاص فــي هــذا الســجن منــذ  25حزيــران حتــى اآلن ،بينهــم نســاء حوامــل.
عندمــا ألقــت الشــرطة عليهــم القبــض ،كانــت وثائقهــم مفقــودة ،واآلن ليــس لديهــم جــوازات ســفر
لترحيلهــم.
عندمــا رفــض الســجناء تنــاول الطعــام [بســبب المهدئــات فــي الطعــام] ،عاقبهــم الضبــاط بإبقائهــم تحــت
الحقــا إلــى غرفــة شــديدة البــرودة حيــث يضطــرون إلــى
أشــعة الشــمس لمــدة  24ســاعة ،ثــم أخدهــم
ً
النــوم علــى األرض.
حتــى نتائــج اختبــار فيــروس كورونــا التــي ســافرنا معهــا كانــت كلهــا مزيفــة .عندمــا دخلنــا الســجن ،أجــروا
اختبــار فيــروس كورونــا مــرة واحــدة واحتفظــوا بالنتائــج ،ثــم فــي اليــوم الــذي رحلونــا فيــه ،قامــوا بتغييرهــا
فــي المســتند إلــى «ســلبية».
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شهادة رقم  :15بيجوه اليزابيث
الجنس :أنثى
العمر 31 :سنة
الجنسية :الكاميرون
تاريخ الوصول إلى اإلمارات2017 :م
تاريخ االعتقال 25 :يونيو 2021
تاريخ الترحيل 29 :يوليو 2021
الوظيفة :ممرضة مساعدة
الشركة :مستشفى ريم
الشــهادة :خــال أول األســبوعين [فــي الســجن] ،لــم يــزودوا النســاء بفــوط صحيــة .عندمــا ال يريــد الضابــط
أن يمدنــا بهــا ،نصــرخ .فــي بعــض األحيــان عندمــا كنــا نصــرخ مطالبيــن بمحــام لنســأل عــن ســبب ســجننا،
كانــوا يضعــون عقاقيــر [مهدئــات] فــي طعامنا.
قالها لنا ضابط الشرطة في وجوهنا« ،نحن ال نحب السود».
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شهادة رقم  :16أندرو جونيور ماساغازي
الجنس :ذكر
العمر35 :
تاريخ الوصول إلى اإلمارات:
تاريخ االعتقال 25 :حزيران  /يونيو
تاريخ الترحيل 4 :أغسطس 2021
العمل :عامل نظافة
الشركةMBM :
الشــهادة :عملــت لمــدة ســنتين أو ثــاث ســنوات [فــي أحــد الشــركات] .لقــد كنــت أتواصــل مــع الشــركة
ألطلــب [مكافــأة] نهايــة الخدمــة .لــم يشــتروا لــي حتــى تذكــرة [الطيــران] ،عندمــا اتصلــت الشــرطة
بالشــركة ،ســارعت الشــركة بإحضــار جــواز الســفر ،ولــم يســألوا حتــى عــن جريمتــي .نحــن بحاجــة لالتصــال
بهــذه الشــركات لتعويضنــا.
تأشيرة أندرو صالحة حتى أكتوبر .2021

شهادة رقم  :17سارة إيمانويل
الجنس :أنثى
مدرسة
العملّ :
الشــهادة :عشــت هنــاك ســبع ســنوات .مثــل اآلخريــن ،تــم اعتقالــي فــي نفــس الليلــة .قــال الضابــط الذي
ـك مــن األشــياء الثمينــة ألنـ ِ
اعتقلنــي« :احزمــي كل مــا لديـ ِ
ـك لــن تعــودي ».تفاجــأت وســألته عــن الســبب
فصــرخ« :احزمــي كل األشــياء الهامــة الخاصــة بـ ِ
ـك ».هــذا كل مــا فــي األمــر .إلــى الســجن مباشــرة وبعــد
يومــا تــم ترحيلــي مــع آخريــن.
ً 44
أثنــاء إقامتــي هنــاك [فــي الســجن] ،فــي اليــوم الرابــع ،كنــت أبكــي بغــزارة ،وأتســاءل عــن ســبب عــن ســبب
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وجــودي هنــاك ،وكنــت بحاجــة إلــى التحــدث إلــى عائلتــي .بعــد حوالــي  30دقيقــة ،جــاء ضابــط وســحبني
علــى األرض إلــى الخــارج نصــف عاريــة ،وألقــى بــي علــى األرض وبعــد فتــرة مــن الوقــت ،أنــا و 13ســيدة
يومــا ،وكان
أخريــات رفضنــا تنــاول الطعــام
احتجاجــا علــى اعتقالنــا ،تــم تقييــد يـ ّ
ً
ـي لمــدة ً 14
ـدي وقدمـ ّ

البعــض ّ
منــا خــال دورتهــا الشــهرية ،ونمنــا علــى األرض مــع مكيــف الهــواء علــى أعلــى درجــة ،حينهــا
علمــت أن هــذه هــي الطريقــة التــي يعاقبــون بهــا النــزالء .فــي اليــوم الثالــث ،كنــت مريضــة جـ ًـدا وكل مــا
أعطونــي إيــاه كان البنــادول.

شهادة رقم  :18رولينغز كابا كابا
الجنس :ذكر
الجنسية :الكاميرون
تاريخ الوصول إلى اإلمارات:
فراش سجاد
العملّ :
الشــهادة :اختطفتنــا الشــرطة بــا ســبب وال جريمــة .كنــا نائميــن ،كســروا البــاب واختطفونــا .وضعونــا
فــي الســجن ربمــا لمديــة شــهر ونصــف لمجــرد جعلنــا نعانــي .كانــت هنــاك نســاء حوامــل وعاملونــا
معاملــة ســيئة.
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شهادة رقم  :19فرديناند
الجنس :ذكر
الجنسية :الكاميرون.
تاريخ الوصول إلى اإلمارات:
تاريخ االعتقال 25 :يونيو 2021
فراش سجاد
العملّ :
الشــهادة :أخذنــي ضبــاط إدارة المباحــث الجنائيــة مــن الكافتيريــا فــي مبنــى ال جيــم عندمــا كنــت أتنــاول
قهوتــي المســائية بعــد العمــل .فــي الكافيتريــا ،كان هنــاك العديــد مــن البيــض واثنيــن مــن الســود
فقــط ،أنــا ورجــل كاميرونــي آخــر يدعــى عبــد الوهــاب .لقــد رأونــي وطلبــوا منــي إظهــار فحــص كورونــا،
وقــد عرضتــه عليهــم .ثــم طلبــوا بطاقــة هويتــي وعرضتهــا عليهــم .ثــم طلبــوا مــن الرجــل اآلخــر نفــس
األشــياء وقدمهــم .ثــم صــادروا هواتفنــا ،وقيــدوا أيدينــا ،وأجبرونــا علــى ركــوب الســيارة ،ثــم نقلونــا إلــى
يومــا.
ســجن الوثبــة ،حيــث مكثــت لمــدة ً 53
خــال األيــام الثالثــة األولــى ،ظلــوا يســألوننا عــن مــكان عملنــا ومــا هــو راتبنــا ،وأشــياء مــن هــذا القبيــل،
لــم نكــن نعــرف مــا الــذي كانــوا يبحثــون عنــه.
بعــد إقامتنــا هنــاك ،ســألوني إذا كان جــواز ســفري معــي أم مــع شــركتي ،فأخبرتهــم أنــه كان مــع شــركتي.
فاجأونــي بتذكــرة الطيــران بعــد أن أخــذوا جــواز ســفري مــن شــركتي .أخذونــا إلــى المطــار وأعطونــا تذكــرة
طيــران واختبــار فحــص كورونــا ،وأخبرونــا أنهــم ســيعيدوننا إلــى بلداننــا .وجــدت نفســي فــي الكاميــرون
بــدون نقــود.
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شهادة رقم  :20ندوبويزي إرميا أونوكا
الجنس :ذكر
الجنسية :الكاميرون
تاريخ الوصول إلى اإلمارات :أبريل 2016
تاريخ االعتقال 25 :يونيو 2021
الوظيفة :كهربائي
الشــهادة :فــي منتصــف ليــل  26-25يونيــو ،كنــت فــي شــقتي فــي مبنــى ال جيــم ،ســمعت ضوضــاء
فــي الخــارج ثــم كســروا البــاب .كانــت الشــرطة هــي مــن طلبــوا منــي إحضــار بطاقــة هويتــي إلثبــات أننــي
مقيــم [بشــكل قانونــي] فــي اإلمــارات ،لــذا أظهرتهــا لهــم .قيــدوا يــدي وأخذونــي إلــى الســجن مباشــرة
دون الســماح لنــا بإجــراء مكالمــات أو االتصــال بالمحاميــن .لقــد عاملونــا مثــل العبيــد ،وعاملــوا ســيداتنا
وحواملنــا معاملــة ســيئة.

شهادة رقم  :21تاباك جدعون سام جوا
الجنس :ذكر
الجنسية :الكاميرون
تاريخ الوصول إلى اإلمارات:
تاريخ الترحيل 23 :آب 2021
الشهادة :عدت إلى هنا أمس ،كنا ستة أشخاص تم اإلفراج عنهم ،ثالثة رجال وثالث نساء.

47

ورحلوا إلى بلدانهم
شهادات صادمة لعمال أفارقة في اإلمارات ُسجنوا ُ
وعذبوا ُ

شهادة رقم  :22كبيرو أولوكون أولوفيمي
الجنس :أنثى
الجنسية :نيجيريا
تاريخ الوصول إلى اإلمارات2019 :
تاريخ الترحيل 3 :أغسطس 2021
المنصب :عامل نظافة  ،ومرافقة حافلة  ،وقائم بأعمال
الشركة :المدرسة الهندية الدولية

شهادة رقم  :23إلوه أوبينا صموئيل
الجنس :ذكر
العمر 25 :سنة
الجنسية :نيجيريا
تاريخ الوصول إلى اإلمارات2019 :
تاريخ االعتقال 25 :يونيو 2021
تاريخ الترحيل 30 :يوليو 2021
المنصب :عضو طاقم
الشركة :مطعم شيك شاك (مجموعة الشايع)
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