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دعوة إلى وضع أهداف مناخية أكثر طموحًا

دعــت األمــم املتحدة ،ال ــدول املوقعة على اتفاقية بــاريــس للمناخ ،إلــى أن تكون أكثر طموحًا في
ّ
قدم مقترحات ّ
جهودها الوطنية الخاصة بخطط العمل املناخية .فنصفها فقط ّ
للحد من
محدثة
انبعاثات الكربون ،بحسب املسؤولة عن ملف املناخ في املنظمة ،باتريسيا إسبينوزا .وبموجب
ّ
ّ
يتوجب على كل دولة موقعة تقديم «مساهمات محددة وطنيًا» ،بحلول نهاية
اتفاقية باريس ،كان
ّ
ّ
ّ
عام  .2020لكن حكومات عدة لم تتقيد باملهلة ،بسبب جائحة كورونا ،وإرجــاء مؤتمر غالسكو
(فرانس برس)
للمناخ حتى نوفمبر/تشرين الثاني املقبل.

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن إنشاء منظومة صحية للتكفل النفسي باملصابني بكوفيد19-
ّ
وأسرهم ومهنيي الصحة والسكان عمومًا ،في ظل االرتفاع املقلق واملحسوس في عدد اإلصابات
ّ
فــي الفترة األخ ـيــرة .لـهــذاُ ،يشكل «فــوج خـبــراء فــي مجال املــرافـقــة النفسية فــي وقــت الـكــارثــة ()...
باالشتراك مع مختلف القطاعات املعنية واملجتمع املدني وبالتعاون مع هيئات األمم املتحدة،
خصوصًا منظمة الصحة العاملية» ،إلى جانب «إنشاء مراكز اتصال في الواليات من أجل تشكيل
(وكالة األنباء الجزائرية)
منظومات املحلية».

رضاعة طبيعية لعالم أكثر صحة
فــي إح ــدى محطات املـتــرو فــي مدينة غوانغتشو
ّ
الصينية ،نــفــذت ع ـشــرون ام ــرأة تـحـ ّـركــا للتوعية
َ
ّ
ّ
بأهمية الرضاعة الطبيعية .فجلسن أرضًا ملتزمات
ّ
بكماماتهن الواقية مراعاة للتدابير الخاصة بأزمة
ّ
َ
َ
أطفالهن في العلنّ ،
عشية
يرضعن
ورحن
كورونا،
الطبيعية الذي ّ
ّ
يمتد من
األسبوع العاملي للرضاعة
ّ
األول من أغسطس /آب وحتى السابع منه .يأتي
ّ
َ
ّ
ً
ذلك في حني أن نساء كثيرات يـتــرددن في القيام

ّ
صغارهن
بذلك ،خشية احتمال نقل كوفيد 19-إلى
ّ
في حال ّ
علمهن بذلك.
كن مصابات به من دون
ّ
ويــؤكــد القائمون على هــذا األسـبــوع العاملي الــذي
انطلق أمس األحدّ ،أن من شأن الرضاعة الطبيعيةّ
أن تـعـ ّـزز بشكل مــن األشـكــال ّ
صحة كوكبنا .لذا
تمضي منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة
للطفولة (يونيسف) في دعوتهما الحكومات إلى
حماية املرأة املرضعة وتعزيز حصولها (وحصول

سواها من النساء غير املقتنعات بتلك املمارسة)
ّ
متخصصة في هذا املجال.
على مشورة
وي ـبـ ّـرر املـعـنـ ّـيــون تشجيعهم الــرضــاعــة الطبيعيةّ
ّ
ّ
بكونها «تــوفــر لكل طفل البداية الفضلى املمكنة
ّ
في الحياة» .ويشرحون أنها «تحقق فوائد صحية
وغــذائ ـيــة وعــاطـفـيــة لــأطـفــال ّ
واألمـ ـه ــات عـلــى حـ ّـد
ّ
ّ
س ـ ــواء» ،مــؤكــديــن أن ـه ــا «ت ـشــكــل جـ ــزءًا م ــن نـظــام
غــذائــي مـسـتــدام» .لكن ال يغيب عــن بــال هــؤالء ّأن

ّ
ّ
ّ
طبيعية ،إال أنـهــا «ليست
العملية وإن كــانــت
تلك
ّ
ّ
سهلة دائمًا» .بالتالي تحتاج األمهات إلى كل دعم
ممكن للبدء بها أو لـلـمــداومــة عليها .لكن تجدر
ً
نساء
اإلش ــارة إلــى ّأن ال إكــراه في األمــر ،علمًا ّأن
يتعر َ
كثيرات ّ
ضن إلى ضغط كبير في هذا املجال.
ّ
ّ
فالرضاعة الطبيعية تبقى خيارًا شخصيًا تتخذه
ّ
كل امرأة على حدة.

(العربي الجديد)

(تشن جيمين)Getty /

روسيا :زيادة وفيات المخدرات والكحول

موسكو ـ رامي القليوبي

تــرافــق ام ـت ــداد جــائـحــة ك ــورون ــا أك ـثــر من
ع ــام ون ـصــف ال ـع ــام ،م ــع ظ ـهــور مشكالت
اجتماعية في روسيا بينها زيــادة معدل
الــوف ـيــات بـسـبــب ت ـنــاول امل ـخ ــدرات وال ـك ـحــول ،في
وقت قضى كوفيد 19-على حوالى  145ألف مواطن
روسـ ــي خ ــال  .2020وكـشـفــت ب ـيــانــات أصــدرتـهــا
هيئة «روس ستات» لإلحصاءات في يوليو /تموز
املاضي ،استنادًا إلى  300معيار مختلف لتسميات
أس ـبــاب الــوف ـيــات املبنية عـلــى التصنيف الــدولــي
ّ
ل ــأم ــراض ،أن ع ــدد الــوفـيــات الـنــاتـجــة مــن تعاطي
املخدرات في روسيا ارتفع بنسبة  60في املائة في
ّ
( 2020من  4569إلى  ،)7316علمًا أن عدد الوفيات
بسبب املخدرات املسجلة سنويًا بني عامي 2016
و 2018تــراوح بــن  4400و .4800وشملت بيانات
امل ـت ــوف ــن ب ـس ـبــب تـ ـن ــاول امل ـ ـخـ ــدرات أولـ ـئ ــك الــذيــن
تعرضوا الضـطــرابــات نفسية نتيجة اإلف ــراط في
أخذ الجرعات ،والتسمم عن طريق الصدفة.
ك ــذل ــك ،اع ـت ـبــر ت ـن ــاول ال ـك ـحــول ف ــي م ـقــدمــة أس ـبــاب
الوفيات عام  ،2020والتي ناهزت  50.4ألفًا ،بزيادة
نسبتها  6.3ف ــي امل ــائ ــة ع ــن ع ــام  2019ال ــذي شهد
تراجع هذا املعدل بنسبة  2في املائة.
ّ
ّ
لكن خبراء روسًا أكــدوا أن تأثير اإلصابة بكورونا
كـ ــان أك ـب ــر ع ـلــى األمـ ـ ـ ــراض امل ــزم ـن ــة ،م ــا زاد مـعــدل

الوفيات جراء أمراض الــدورة الدموية بنسبة 11.6
فــي املــائــة ،واالل ـت ـهــاب الــرئــوي بـمـقــدار  2.4ضعف،
وال ـج ـهــاز الـعـصـبــي بـنـسـبــة  21ف ــي امل ــائ ــة ،وجـهــاز
الغدد الصماء بنسبة  25في املائة.
نتيجة غير مباشرة

ّ
ي ــرى املـعــالــج النفسي يفغيني إدزيـكــوفـسـكــي ،أن
ت ـنــاول امل ـخ ــدرات وال ـك ـحــول يـشـكــان نتيجة غير
مـبــاشــرة لـجــائـحــة ك ــورون ــا ،وتــأثـيــراتـهــا السلبية
فــي زيـ ــادة تــوتــر ال ـس ـكــان الــذيــن حـتــم بـحـثـهــم عن
ّ
أي وسيلة لتخفيفه .ويقول لـ «العربي الجديد»:
«زادت الجائحة ،ال سيما في  ،2020نسب التوتر
الحاد بني الناس ،وجعلتهم أكثر طلبًا للحصول
على خدمات املعالجني النفسيني».
وحـ ــول رؤي ـت ــه لـتــأثـيــر وبـ ــاء ك ــورون ــا عـلــى تـنــاول
ّ
ال ـك ـح ــول واملـ ـ ـخ ـ ــدرات ي ــوض ــح إدزي ـك ــوف ـس ـك ــي أن
«ال ـنــاس يبحثون عــن تخفيف تــوتــرهــم ،فيتناول
ّ
ب ـع ـض ـهــم املـ ـ ـخ ـ ــدرات وال ـ ـك ـ ـحـ ــول ،ع ـل ـمــا أن ه ـنــاك
اخـتــافــا جــذريــا بــن امل ــادت ــن ،إذ يمكن الحصول
على الكحول بسهولة من أي متجر ،بينما يتطلب
الحصول على املـخــدرات تـجــاوز حــواجــز وعوائق
كبيرة ،والتواصل مع متعاطني».
كورونا أقوى من العقوبات

ّ
الــافــت أن ال ــزي ــادة األخ ـيــرة لـلــوفـيــات الـنــاجـمــة عن

تناول املخدرات جاءت رغم تشديد القوانني الروسية
إج ــراءات مكافحة حـيــازة امل ـخــدرات وتــوزيـعـهــا ،إذ
ّ
إن حــوالــي ثلثي املـسـجــونــن احتياطيًا فــي مــراكــز
االعـتـقــال الــروسـيــة يــواجـهــون تهمًا بموجب املــادة
 228مــن الـقــانــون الجنائي الـتــي تنص على فرض
عقوبات صارمة بالسجن ملــدة تصل إلــى  15عامًا،
في حال شراء كميات كبيرة من املخدرات وحفظها،
و 20عامًا في حال توزيعها.
ّ
لـ ـك ــن صـ ــرامـ ــة الـ ـق ــوان ــن وم ـع ــاق ـب ــة ع ـ ـشـ ــرات آالف
األشخاص سنويًا بالسجن املشدد بتهم املخدرات،
لــم تمنع بعض الشبان عــن الـتــورط بهذه التجارة
املـشـبــوهــة ،وآخــريــن مــن تـنــاولـهــا تمهيدًا للتسبب
ف ــي وفــات ـهــم م ـب ـك ـرًا ف ــي ن ـهــايــة املـ ـط ــاف .وق ــد زادت
ّ
هذه الحاالت في زمن كورونا ،علمًا أن مكتب األمم
املتحدة الخاص باملخدرات والجريمة في يونيو/
ّ
حزيران املاضي ،بأن جائحة كورونا كثفت استهالك
املخدرات في دول العالم ،وبينها الواليات املتحدة
األميركية التي سجلت رقمًا قياسيًا تجاوز  81ألف
وفاة جراء تعاطي جرعات مفرطة خالل الفترة بني
يونيو /حزيران  2019ومايو /أيار .2020
واحـتـلــت روس ـيــا فــي ال ـعــام  ،2020املــرتـبــة األول ــى
عامليًا فــي اسـتـهــاك الـهـيــرويــن .وبلغت حصتها
 21في املائة من حجم اإلنتاج العاملي للمخدرات،
و 5فــي املــائــة مــن حـجــم اإلن ـتــاج الـعــاملــي لــأفـيــون.
وانحصر انتشار األفيون والهيرويني في روسيا

وضع غير طبيعي
قبل جائحة كورونا ،عاش الناس في روسيا ضمن
دائرة العمل  -األسرة ،لكن االنتقال إلى نظام العمل
عن بعد جعلهم يعيشون في دائــرة األســرة -
األسرة .وهو وضع غير طبيعي باعتبار ّ
أن المرء ال
ّ
يوقع عند الزواج على قبول قضاء ّ
كل ساعات
ّ
النهار وكل أيام األسبوع مع زوجته ،أضف إلى
ذلك تفاقم المشكالت االقتصادية.

بـعــد الـتـحــول نـحــو تـعــاطــي األنـ ــواع االصطناعية
من املـخــدرات وامل ــواد ذات التأثير النفسي ،والتي
أصبحت األكثر استهالكًا.
عـ ــام  ،2019اعـ ـت ــرف ال ــرئ ـي ــس ال ــروس ــي فــاديـمـيــر
ّ
بــوتــن ب ــأن  26فــي املــائــة مــن املـســاجــن فــي روسـيــا
أدي ـنــوا بموجب قــوانــن تتعلق ب ـتــداول امل ـخــدرات،
فيما رفــض ّ
أي حديث عن تخفيف العقوبات التي
طالب حقوقيون بتحديثها ،خصوصًا في تعريف
ال ـك ـم ـي ــات «ال ـك ـب ـي ــرة» واالرتـ ـ ـق ـ ــاء ب ـم ـعــاي ـيــر األدلـ ــة
امل ـط ـلــوبــة ،وتـخـفـيــض ال ـح ـ ّـد األدن ـ ــى مل ــدة الـعـقــوبــة
للتفرقة بني املوزعني الصغار وكبار التجار.

18

مجتمع

االثنين  2أغسطس /آب  2021م  23ذو الحجة  1442هـ ¶ العدد  2527السنة السابعة
Monday 2 August 2021

تحقيق

االثنين  2أغسطس /آب  2021م  23ذو الحجة  1442هـ ¶ العدد  2527السنة السابعة
Monday 2 August 2021

«كوخ البلد» يجمع أهالي
عين الحلوة

منذ نحو شهر ،تفرض قوات النظام السوري حصارًا
حي درعا البلد ،وغيره من أحياء مدينة
خانقًا على
ّ
درعا .وقد عمدت إلى قطع الطرقات ورفع سواتر
ترابية لفصل تلك األحياء عن باقي أحياء المدينة ،وسط
خوف من الجوع والمجازر

درعا
البلد
عبد اهلل البشير

بعدما فشل الـنـظــام ال ـســوري في
إخضاع أهالي األحياء املحاصرة
في مدينة درعا الواقعة بالجنوب
السوري ،حيث انطلقت شرارة الثورة في 18
مــارس /آذار من عام  ،2011لجأ إلى سياسة
«الـ ـج ــوع أو الـ ــركـ ــوع» ل ـح ـصــار س ـك ــان هــذه
األح ـيــاء ال سـ ّـيـمــا ح ـ ّـي درع ــا الـبـلــد ملــا لــه من
خـصــوصـيــة ،فــاعـتـقــال األط ـف ــال ال ــذي أشعل
الثورة وقع فيه.
وأط ـب ــق ال ـن ـظــام ح ـص ــاره عـلــى تـلــك األح ـيــاء
فــي الــرابــع والـعـشــريــن مــن يــونـيــو /حــزيــران
امل ـ ــاض ـ ــي ،ل ـت ـب ــدأ ق ـص ــة ت ـج ــوي ــع وت ـض ـي ـيــق
ل ـل ـخ ـنــاق .فـبـعــد ق ـطــع ال ـط ــرق ــات الــرئـيـسـيــة،
رفـعــت قــواتــه ســواتــر تــرابـيــة عـنــد مـنــافــذ قد
ي ـس ـت ـخــدم ـهــا املـ ـح ــاص ــرون ل ـل ـح ـصــول عـلــى
وغير ذلك.
الطعام وحليب األطفال واألدويــة ّ
وق ــد تـمـتــرس خـلــف تـلــك ال ـســواتــر قــنــاصــون
ّ
راح ـ ــوا يـسـتـهــدفــون ك ــل م ــن ي ـح ــاول ت ـجــاوز
ّ
امل ـن ــاف ــذ .ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ذلـ ــك ،فـ ــإن األه ــال ــي
ي ـبــدون صــامــديــن مـنــذ ب ــدء الـحـصــار عليهم
وحتى يومنا ،في وجه الجوع واملوت.
ويستمر الحصار وكــذلــك مـحــاوالت النظام
إلخضاع األهالي ،بحسب ما يؤكد الناشط
الحقوقي في «تجمع أحــرار حــوران» عاصم
ّ
ال ــزعـ ـب ــي .ويـ ـق ــول لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» إن
«أح ـي ــاء درعـ ــا ال ـب ـلــد وط ــري ــق ال ـســد ومـخـيــم
درعا ما زالت تحت رحمة الحصار ،من قبل
الفرقة الرابعة من جهة درعا البلد ومن قبل
الفرقة التاسعة واالستخبارات الجوية من
جهة مخيم درعــا واملنطقة الصناعية .كذلك
ّ
ف ــإن ثـ ّـمــة عــوائــل تعيش أوض ــاع ــا سيئة من
ال ـح ـصــار ف ــي م ـنــاطــق تــاب ـعــة ل ـهــذه األح ـيــاء
ّ
وه ــي ت ــل الـسـلـطــان فــي منطقة غ ــرز وطــريــق
غـ ــرز درع ـ ــا وم ـن ـط ـقــة ال ـن ـخ ـلــة ،وش ــرق ــي سد
درع ــا ،إلــى جــانــب  100عائلة تسكن منطقة
الـشـيــاح وأخ ــرى تقيم فــي منطقة الخشابي
إلى الجنوب من جمرك درعا القديم».
ّ
يـضـيــف الــزعـبــي أن «ال ـعــائــات فــي األح ـيــاء
املـ ـح ــاص ــرة مـ ـه ــددة ع ـل ــى الـ ـ ـ ــدوام بـمـخــاطــر
م ـخ ـت ـل ـفــة ،م ـن ـه ــا إط ـ ـ ــاق ال ـ ـنـ ــار ال ـع ـش ــوائ ــي
بــاألس ـل ـحــة الـخـفـيـفــة وامل ـ ـضـ ــادات األرض ـي ــة
وال ـ ـ ـق ـ ـ ـصـ ـ ــف امل ـ ـت ـ ـق ـ ـطـ ــع ب ـ ـ ـقـ ـ ــذائـ ـ ــف ال ـ ـ ـهـ ـ ــاون
واإلعدامات امليدانية
واالعتقاالت التعسفية
ّ
وســرقــة امل ـن ــازل» .ويـشـيــر إلــى أن ــه قـبــل أيــام،
«ف ــي الـتــاســع والـعـشــريــن مــن يــولـيــو /تموز
امل ـن ـص ــرم ،دخ ـل ــت م ـج ـمــوعــة تــاب ـعــة لـلـفــرقــة
الرابعة إلى منزل أحد املدنيني ويدعى مأمون
عــدنــان امل ـصــري .وبـعــدمــا ســرقــت محتويات
املنزل ،عمدت إلــى إعدامه ميدانيًا» .ويتابع
ّ
أن «الـ ـع ــائ ــات الـ ـت ــي ت ـم ـك ـنــت م ــن مـ ـغ ــادرة
ّ
األحـيــاء املحاصرة تعرضت إلــى مضايقات

يعمل الفلسطيني
مصطفى أحمد
خليفة جاهدًا لتحقيق
أحالمه ،وقد افتتح
«كوخ البلد» في مخيم
عين الحلوة في صيدا،
جنوبي لبنان ،وبات
محطة للجميع
صيدا ـ انتصار الدنان

ألم وخوف
ومصير
مجهول

ّ
م ــن ع ـنــاصــر ال ـف ــرق ــة ال ــراب ـع ــة ،أق ــل ـه ــا الـشـتــم
والتدقيق األمني الكبير ومالحقة املتخلفني
ّ
عن الخدمة العسكرية» .ويوضح الزعبي أن
«بعد ظهر ّأول من أمس السبت 31 ،يوليو/
تموز ،بدأت عائالت نازحة بالعودة إلى درعا
البلد عبر حاجز السرايا بعد تطمينات من
لجنة التفاوض وتحت إشراف اللواء الثامن
ّ
املـســؤول عـ ّـن الحاجز .وفــي الــواقــع ،فــإن هذه
العائالت فضلت العودة خوفًا من االعتقاالت.
وعلى سبيل املثال ،اعتقلت األجهزة األمنية
أمس األحد امرأة وابنتها في أحد املنازل في
حـ ّـي ّالكاشف ،وكذلك ثالثة رجــال من بينهم
منشق عن جيش النظام».
غياب األمم المتحدة

ّ
ويكشف الزعبي أن «األمم املتحدة لم تضطلع
ّ
بأي دور منذ بداية الحصار على درعا البلد
ّ
ولم تقم بأي خطوات عملية لحماية املدنيني،
عدا عن إصدارها بيانًا يوم الجمعة املاضي
يتضمن إال إعرابًا عن القلق ّ
ّ
مما يجري».
لم
ّ
وي ـقــول الــزعـبــي فــي ه ــذا اإلطـ ــار إن «حـمــايــة
املدنيني خــال النزاعات أمــر يقع على عاتق
األمـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة وه ـي ـئــات ـهــا ب ـح ـســب مـيـثــاق
املنظمة واتـفــاقـيــات جـنـيــف ،ال سـ ّـيـمــا امل ــادة
الثالثة املشتركة بــن هــذه االتـفــاقـيــات التي

ت ـن ـ ّـص ع ـلــى ذلـ ــك .ك ــذل ــك ل ــم تـ ّـت ـخــذ ّ
أي دول ــة
عـضــو فــي مـجـلــس األم ــن ّ
أي خ ـطــوة بــدعــوة
املجلس ملناقشة ما يجري على الرغم من عدم
التفاؤل ّ
بأي دور له بسبب االنقسام ّفي الرأي
بني الدول دائمة العضوية والذي أثر بشكل
كـبـيــر عـلــى اس ـت ـمــرار االن ـت ـهــاكــات والـجــرائــم
فــي ســوريــة .وه ــذا مــا يــؤكــد عــدم ق ــدرة األمــم
دورها املطلوب».
املتحدة على ممارسة
ّ
ّ
ويــوضــح الــزعـبــي أن «تــوفــر امل ــواد الغذائية
انخفض بشكل كبير خالل الحصار ،وقد ازداد
األمر سوءًا في خالل العملية العسكرية التي
ّ
ّ
نفذها النظام السوري ،ال ّ
سيما أن الطرقات
مغلقة بشكل
املــؤديــة إلــى األحـيــاء املحاصرة ُ
كامل ما عدا طريق السرايا الذي فتح (أمس
األح ــد) لـعــودة الـعــائــات ،مــن دون ّ
أي إشــارة
ـدات غ ــذائ ـيــة أو
إل ــى اح ـت ـم ــال إدخ ـ ــال م ـس ــاع ـ ّ
إنسانية مختلفة» .ويلفت إلى أنه ّ«يقع على
عاتق الروس إدخال هذه املواد ،إذ إنهم القوة
ال ـضــام ـنــة الت ـف ــاق ــات ال ـت ـســويــة وال ــوح ـي ــدون
ال ـقــادرون على الضغط على النظام إلدخــال
املساعدات في ظل غياب ّ
أي دور حالي لألمم
املتحدة أو اللجنة الدولية للصليب األحمر».
ّ
ويكمل أن النقطة الطبية الوحيدة في درعا
ّ
البلد ،أغلقت منذ اليوم األول للهجوم نتيجة
ّ
قناصي الفرقة الرابعة.
استهدافها مــن قبل

19

الوضع مقلق هنا (محمد أبازيد /فرانس برس)

وهو ما دفع إلى نقل الجرحى نتيجة الهجوم
إلـ ـ ــى م ـس ـت ـش ـف ـي ــات درعـ ـ ــا املـ ـحـ ـط ــة مـ ــن قـبــل
جمعية ال ـهــال األح ـمــر ال ـس ــوري ،وبــإشــراف
اللواء الثامن املدعوم روسيًا .وقبل الهجوم
العسكري كان املرضى املحتاجون إلى عالج
ف ــي املـسـتـشـفـيــات ُي ـن ـق ـلــون بــواس ـطــة ال ـهــال
األحمر السوري عبر حاجز السرايا».
أوضاع صعبة جدًا

من جهته ،يقول الصحافي وليد النوفل ،ابن
ّ
مدينة درع ــا ،لـ«العربي الجديد» إن «األيــام
الثالثة املاضية كانت األصعب في ما يتعلق
بــالــوضــع اإلنـســانــي فــي األح ـيــاء املـحــاصــرة،
بسبب الحملة العسكرية واستهداف النظام

50.000

مواطن سوري يعيشون في األحياء
التي تحاصرها قوات النظام في
مدينة درعا ،وسط ظروف صعبة

الـنـقـطــة الـطـبـيــة الــوح ـيــدة واالن ـق ـط ــاع الـتــام
للمياه والكهرباء .واألهالي ّال يملكون حاليًا
ّ
أي مصدر ّللطعام إال ما يتوفر في منازلهم،
فــي حــن أن ــه غير قــادريــن على لـلـخــروج من
املنافذ الفرعية ألحيائهم لتأمني ما ينقصهم
بسبب الحصار».
واملـ ـخ ــاوف ال ـحــال ـيــة ه ــي اس ـت ـم ــرار الـحـمـلــة
ّ
يتسبب
العسكرية والقصف العنيف الذي قد
ف ــي مـ ـج ــازر ب ـت ـلــك األح ـ ـيـ ــاء ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
دخ ــول امليليشيات إلـيـهــا .كــذلــك ،مــن املمكن
أن ي ــؤدي ذل ــك إل ــى تهجير الـشـبــاب مــن تلك
األحياء املحاصرة ،ال ّ
سيما درعا البلد.
سمية الخالد من سكان درعا البلد ،واحد من
مخاوفهم.
هؤالء الذين ال يستطيعون إخفاء
ّ
تصف لـ«العربي الجديد» ما يجري اآلن بأنه
ّ
«مأساة» ال ّ
سيما أن «املحاصرين في املنطقة
بالكاد يحصلون على امل ـيــاه» .وتـقــول« :من
ّ
تمكن من الخروج قبل القصف نجا بأطفاله
ّ
وعائلته .فنحن لم نتمكن من النوم منذ بدء
القصف وإط ــاق الـنــار ،إذ صــوت الــرصــاص
ّ
والـقــذائــف ال يحتمل» ،مضيفة أن «أحـ ـدًا ال
يـعـلــم ح ـجــم ال ـخ ــوف الـ ــذي يـعـيـشــه األط ـفــال
معنا .فالقصف لم يهدأ قــط ،في حني يشتد
إطالق نار الرشاشات الثقيلة التي بتنا ّ
نميز
أنواعها مع مغيب الشمس» .وتتابع الخالد:
«ال نعلم ما الذي ينتظرنا في األيــام املقبلة.
ّكل رجائنا أال تجتاح قوات النظام ّ
حي درعا
ّ
البلد .نحن لم نعد نخشى املوت لكن الخوف
هو على مصير أطفالنا».
وكان االتصال بعائالت محاصرة كثيرة في

األح ـي ــاء ّ ال ـتــي تـتـعــرض لـلـقـصــف ق ــد انقطع
لعدم توفر الكهرباء ،وسط محاوالت النظام
املستمرة لتعطيل ّ
أي وسيلة اتصال بهدف
مـنــع إيـصــال مـعــانــاة الـنــاس ومــا يـجــري في
تـلــك األح ـي ــاء .وف ــي ه ــذا اإلطـ ــار ،يــوضــح أبــو
ّ
الـ ـب ــراء الـ ـح ــوران ــي ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» أن
«نحو  100عائلة في املنطقة املمتدة ما بني
غــرز والـشـيــاح فــي حــالــة يــرثــى لـهــا ،وبالكاد
يـمـكــن ال ـتــواصــل مـعـهــا ف ــي ال ــوق ــت الـحــالــي،
ً
وه ــي تــواجــه مـصـيـرًا مـجـهــوال مــع اسـتـمــرار
القصف».
ف ــي س ـي ــاق م ـت ـصــل ،ي ـق ــول ال ـن ــاش ــط ش ــادي
ّ
العلي من درعا لـ«العربي الجديد» إن «وضع
مياه الشرب في درعــا البلد كان ّ
سيئًا حتى
قبل القصف والحصارُ ،
ويصار إلى االعتماد
فــي معظم األح ـيــان وبـشـكــل شـبــه دائ ــم على
صهاريج مياه الشرب التي تنقلها شاحنات
ّ
لكن ّ
تحرك تلك اآلليات صعب في
وجــرارات.
ظل سوء الحالة األمنية والقصف .بالتالي،
ال يـسـتـطـيــع ك ـث ـيــرون ال ـح ـصــول ع ـلــى مـيــاه
ً
ال ـش ــرب ،ف ـضــا ع ــن ان ـع ــدام بـقـيــة ال ـخــدمــات
بما فيها الكهرباء والصحة وغيرهما .في
اختصار ،الحالة اإلنسانية في غاية السوء».
ّ
من جهتها ،تشكو امرأة تمكنت من الخروج
من ّ
حي درعا ّالبلد في وقت سابق لـ«العربي
ّ
الجديد» ،من أنها ال تعلم ما الذي حل ببقية
أف ــراد عائلتها ،وقــد حــاولــت أخـيـرًا االتصال
بشقيقها من دون جــدوى .تخبر املــرأة التي
ّ
فضلت عــدم اإلف ـصــاح عــن اسـمـهــا« :خرجت
رف ـق ــة أب ـن ــائ ــي وأبـ ـن ــاء أش ـق ــائ ــي ،ف ـي ـمــا بقي

لجأ النظام إلى سياسة
الجوع أو الركوع في
أحياء درعا المحاصرة
لم تضطلع األمم
بأي دور منذ بدء
المتحدة ّ
الحصار على درعا البلد

ّ
الحي املحاصر.
بعض من أفــراد األســرة في
وأن ــا أسـمــع أص ــوات الـقــذائــف عـلــى الـ ــدوام».
ّ ّ
وتؤكد« :أجــد نفسي عاجزة ،في حني أن كل
االطمئنان عليهم ومعرفة ما
مــا أري ــده هــو
ّ
ّ
حل بهم ،والتأكد من أنهم على قيد الحياة»
مناشدة «املنظمات الدولية بما بقي لديها
من إنسانية أن تكشف مصيرهم».
ّ
تجدر اإلشــارة إلى أن نحو  50ألف مواطن
سـ ـ ـ ـ ــوري م ـ ــدن ـ ــي يـ ـعـ ـيـ ـش ــون فـ ـ ــي األحـ ـ ـي ـ ــاء
املـحــاصــرة بمدينة درع ــا ،علمًا أن ال نقطة
طبية وال مركز صحيًا فيها حاليًا .وكانت
محافظة درعــا قــد خضعت التـفــاق تسوية
ُ
ف ــي ع ــام  ،2018ه ـ ّـج ــر ع ـلــى إثـ ــره ج ــزء من
السكان إلــى الشمال السوري فيما رفضت
الغالبية العظمى الخروج.

توقيفات «خارج المعاهدات الدولية» في تونس
تتمسك تونس بمواكبة
المعاهدات الدولية
الخاصة بحقوق اإلنسان
وأوضاع السجناء ،لكن
حال مراكز االعتقال في
أراضيها سيئة جدًا ،كما
أن تنفيذ قوانين االحتجاز
يشهد انتهاكات خضعت
أخيرًا لحجج مرتبطة
بوباء كورونا

توقيفات كثيرة
في تونس ألسباب مختلفة
(فتحي بلعيد /فرانس برس)

تونس ـ مريم الناصري

تشكل األوضاع في مراكز التوقيف والسجون
في تونس موضع اهتمام منظمات حقوقية
ّ
ع ــدة م ـنــذ س ـن ــوات ،ال سـيـمــا ف ــي م ــا يتعلق
باكتظاظ الزنزانات فيها ،والذي فاق أحيانًا
 300في املائة من قدراتها االستيعابية .وما
يــزيــد الــوضــع س ــوءًا واق ــع أن مباني غالبية
الـسـجــون ال ـ ــ 28ال ـتــي تضمها ال ـبــاد قديمة
ج ـ ـ ـدًا ،وال ت ـل ـبــي اح ـت ـي ــاج ــات ت ــوق ـي ــف ع ــدد
كبير مــن املعتقلني واملـحـكــومــن .وبالطبع،
ال يتالءم الــواقــع السائد في السجون اليوم
م ــع ان ـت ـشــار ف ـي ــروس ك ــورون ــا ،الـ ــذي يـفــاقــم
املخاوف من انتشار الوباء بني أكثر من 30
ألف سجني.
وتـعــزو غالبية املنظمات الحقوقية أسباب
االكتظاظ إلى عدم تفعيل العقوبات البديلة،
القضاء أحكامًا بالسجن حتى في
وإص ــدار ّ
جرائم مصنفة بأنها صغيرة ،ويمكن إبقاء
امل ـش ـب ــوه ــن ف ـي ـه ــا فـ ــي ح ـ ــال إط ـ ـ ــاق سـ ــراح

مــع إخـضــاعـهــم ملــراقـبــة م ـشــددة أو إج ــراءات
مـثــول دوري ــة أم ــام أج ـهــزة األم ــن .كـمــا تربط
االكتظاظ بتباطؤ سير املحاكمات وارتفاع
عدد املتهمني املوقوفني احتياطيًا بنسبة 60
في املائة.
وال ـح ـق ـي ـقــة أن مـ ــدة ال ـت ــوق ـي ــف االح ـت ـيــاطــي
ملتهمني لم تكن محددة قبل صــدور القانون
رقـ ــم  70ف ــي  26ن ــوف ـم ـب ــر /ت ـش ــري ــن ال ـثــانــي
 ،1987ال ــذي وضــع لـلـمــرة األول ــى فــي تــاريــخ
تونس ضوابط لفترة التوقيف االحتياطي
ضمن فترة ستة أشهر ،مع إمكان تمديدها
مـ ـ ــرة واح ـ ـ ـ ــدة ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ــى تـ ـه ــم ال ـج ـن ــح،
ّ
ومرتني بالنسبة إلى تهم الجناية ،شرط أال
تتجاوز فترة كل تمديد ستة أشهر .والحقًا،
ّ
خ ــف ــض ال ـق ــان ــون رقـ ــم  114الـ ـص ــادر ف ــي 22
نوفمبر /تشرين الثاني  1993مدة التوقيف
االحتياطي عند التمديد ،إذ منح املشرعون
قاضي التحقيق سلطة تمديد فترة التوقيف
«في حال اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ملدة
ال تزيد عن ثالثة أشهر بالنسبة إلى الجنح،

ثمة مخاوف من انتشار
ّ
وباء كورونا بين أكثر
من  30ألف سجين
تعيد منظمات اكتظاظ
السجون إلى عدم تفعيل
العقوبات البديلة
ومل ـ ّـدة أربـعــة أشهر بالنسبة إلــى الجنايات،
وهــو مــا يمكن تطبيقه مــرتــن» .ومعلوم أن
قــرار تمديد فترة التوقيف االحتياطي قابل
لالستئناف.
أمـ ــا ب ـن ــد االحـ ـتـ ـج ــاز الس ـت ـك ـم ــال الـتـحـقـيــق،
ف ـي ـس ـم ــح ملـ ـس ــؤول ــي ت ـط ـب ـي ــق ال ـ ـعـ ــدالـ ــة ،مــن

«أردت العمل مذ كنت طالبًا في الجامعة،
ّ
عـلـمــا أن أه ـل ــي ت ــول ــوا ت ـســديــد تـكــالـيــف
دراس ـت ــي الـجــامـعـيــة بــال ـكــامــل .م ــع ذل ــك،
أردت تــأمــن مـصــروفــي ال ـخ ــاص» .هكذا
بدأ املهندس الكهربائي مصطفى أحمد
ّ
املتحدر من بلدة الزيب
خليفة ( 25عامًا)،
(ق ــري ــة فلسطينية ت ـقــع ع ـلــى ب ـعــد 13.5
كيلومترًا شمال عكا) ،واملقيم في مخيم
عــن الحلوة لالجئني الفلسطينيني في
مدينة صيدا ،جنوبي لبنان ،حديثه.
درس م ـص ـط ـف ــى ت ـخ ـص ــص ال ـه ـن ــدس ــة
الكهربائية في «جامعة بيروت العربية»
وك ــان مـتـفــوقــا .ي ـقــول« :كــانــت مـصــاريــف
الـ ـج ــامـ ـع ــة م ــر ّت ـف ـع ــة ج ـ ـ ـ ـدًا ،وكـ ـ ـ ــان أه ـل ــي
ّ
يسددونها .لكنني في الوقت نفسه ،كنت
أحـ ـت ــاج إلـ ــى ال ـع ـمــل ل ـتــوف ـيــر مـصــاريـفــي
اليومية .كنت قد بدأت بالعمل في الثانية
عشرة من عمري .عملت في مجال البناء
وال ـطــاء وغـيــرهـمــا مــن املـهــن ،واكتسبت
خبرة ال بأس بها في املجاالت التي عملت
بها .وبعدما بلغت الثامنة عشرة ،عملت
مع أخي في إصالح املصاعد في بيروت.
كــان شقيقي يعمل كهربائيًا وقــد درس
املهنة في أحد املعاهد .وصرت أعمل معه
ّ
تخصص الهندسة
وتأثرت به ،واخترت
الكهربائية ،حتى أتعلم املهنة وأستفيد
أكـ ـث ــر ،وأعـ ـم ــل م ــع أخـ ـ ــي ،وأطـ ـ ـ ــور عـمـلــه
بصفتي مهندسًا وهو صاحب العمل».
ي ـت ــاب ــع م ـص ـط ـف ــى« :ب ـي ـن ـم ــا ك ـن ــت أع ـمــل
وأت ــاب ــع دراسـ ـت ــي ف ــي ال ـ ّج ــام ـع ــة ،فـكــرت
في التخطيط ملشروع ،ألنني كنت أدرك
ّ
وظيفة
مـسـبـقــا أن م ــن الـصـعــب أن أج ــد ّ
بتخصصي فــي لـبـنــان ،خصوصًا أنني
ً
ف ـل ـس ـط ـي ـنــي .وحـ ـت ــى لـ ــو وج ـ ــدت ع ـم ــا،
فـ ــالـ ــراتـ ــب سـ ـيـ ـك ــون زهـ ـ ـيـ ـ ـدًا ج ـ ـ ـ ـدًا .أح ــد
أص ــدق ــائ ــي ع ـلــى سـبـيــل امل ـث ــال اسـتـطــاع
ً
أن ي ـجــد ع ـمــا بـتـخـصـصــه ف ــي ب ـيــروت،
وحـصــل عـلــى رات ــب ق ــدره  650ألــف ليرة
لبنانية (نحو  430دوالرًا بحسب سعر
الـ ـ ـص ـ ــرف ال ــرسـ ـم ــي ون ـ ـحـ ــو  33دوالرًا
بحسب سعر الصرف الحالي في السوق
السوداء) ،وكان يحتاج إلى  150ألف ليرة
لبنانية بــدل مــواصــات ،و 150ألــف ليرة
لتأمني طعامه في عمله .ولم يكن ما بقي
من الراتب يكفيه لشيء .وبسبب ارتفاع
س ـع ــر ص ـ ــرف الـ ـ ـ ـ ــدوالر ،ص ـ ــار يـتـقــاضــى
مبلغًا قدره مليونًا وثمانمائة ألف ليرة
لبنانية (نـحــو  91دوالرًا بحسب سعر
الـ ـص ــرف ف ــي الـ ـس ــوق ال ـ ـ ـسـ ـ ــوداء) .وه ــذا
املبلغ ال يكفيه أيضًا .لذلك ،قررت العمل
عـلــى إط ــاق م ـش ــروع ص ـغ ـيــر» .يضيف:
«بالفعل ،استطعت ذلك .عندما كنت في
سنتي الجامعية األولى ،عملت مع أخي
ف ــي ال ـص ـيــف ،واس ـت ـط ـعــت تــوف ـيــر أرب ـعــة
آالف دوالر .ففكرت في بناء كوخ صغير
أبـيــع فيه الـ ّبــوظــة فــي فصل الـصـيــف ،ثم
فكرت فــي أنــه عندما سينتهي الصيف،
س ـي ـم ـت ـنــع ال ـ ـنـ ــاس عـ ــن ش ــرائـ ـه ــا .قـ ــررت
بيع احتياجات يومية كالقهوة واملياه
والدخان وغيرها».
يـ ـق ــول« :ك ـ ــان الـ ـك ــوخ ال ـ ــذي صـمـمـتــه في
الـ ـب ــداي ــة أصـ ـغ ــر م ـم ــا خ ـط ـطــت ل ـ ــه ،وق ــد
اخترت موقعًا جيدًا في املخيم .استأجرت
مــن صــاحــب املــوقــف مكانًا يتسع لثالث

ضباط شرطة ورؤساء مراكز أمنية وضباط
فــي جـهــاز ال ـحــرس الــوطـنــي ورؤسـ ــاء مــراكــز
ومعاونني أمنيني ،بتوقيف املشبوهني ملدة 3
أيــام في حــاالت تفرضها متطلبات التدقيق
ف ــي وق ــائ ــع امل ـخــال ـفــات املــرت ـك ـبــة ،م ــع وج ــوب
إعـ ــام وك ـي ــل ال ـن ـيــابــة ال ـعــدل ـيــة .وهـ ــذه امل ــدة
قابلة للتجديد مرة واحدة فقط بموجب قرار
ص ــادر مــن وكـيــل النيابة العدلية أو قاضي
التحقيق املناوب.
وي ـ ـعـ ـ ّـرف ال ـب ـن ــد  84م ــن ق ــان ــون اإلج ـ ـ ـ ــراءات
ال ـج ــزائ ـي ــة االح ـت ـج ــاز الس ـت ـك ـمــال الـتـحـقـيــق
بأنه «يشمل مشبوهني في ارتكابهم جرائم
جـنــائـيــة وج ـنــح ،وذل ــك فــي ح ــال تــوافــر أدلــة
قوية تستلزم التوقيف الــذي يعتبر وسيلة
لتجنب ارت ـك ــاب جــرائــم ج ــدي ــدة ،أو لضمان
تنفيذ العقوبة ،أو لتأمني سالمة التحقيق».
ونـ ـ ـ ـ ّـص الـ ـبـ ـن ــد ّ 85م ـ ــن ق ـ ــان ـ ــون اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات
ال ـج ــزائ ـي ــة ع ـل ــى «أنـ ـ ـ ــه ي ـت ـح ـتــم اإلف ـ ـ ـ ــراج عــن
املـشـبــوهــن ،بـضـمــان م ـكــان إقــامـتـهــم أو من
دون ــه ،بعد  5أيــام مــن استجوابهم ،فــي حال

سيارات ،وبنيت كوخي .وقبل ذلك ،كنت
قــد رس ـمــت الـشـكــل ال ــذي أريـ ــده ،وعــرفــت
أسعار الحديد والخشب الــذي أحتاجه،
ّ
كما أن املكان الذي اخترته يمر من أمامه
كـ ـثـ ـي ــرون ،خ ـص ــوص ــا ت ــام ـي ــذ املـ ـ ــدارس
وع ـم ــال ال ـن ـظــافــة وطـ ــاب مـعـهــد سبلني
للتدريب املهني والتقني (تــابــع لوكالة
غــوث وتشغيل الــاجـئــن الفلسطينيني
أون ـ ـ ــروا) .فـعـنــد م ــروره ــم ،سـيـحـتــاجــون
لشراء بعض االحتياجات اليومية ،حتى
صار كوخ البلد محطة تجمع الجميع».
يتابع« :كـنــت أطـمــح لتوسيع مشروعي
حتى يصير كافتيريا إلــى جانب ملعب
لكرة القدم ومسبح .وسعيت الستئجار
ّ ّ
املكان كله من صاحب األرض ،إل أن األمر
ً
لم يكن سهال».
على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر
بها البالد ،ما زال مصطفى مصممًا على
تحقيق مــا يصبو إلـيــه .وفــي مــا يتعلق
ببناء الكوخ ،يقول« :لدينا ساحة كبيرة
أمام بيتنا ،والعدة لتنفيذ املشروع ،وقد
صممت ّ
وفصلت وبنيت الكوخ بمساعدة
ّ
صديق .وأنا فخور بما أنجزت .كل ما في
الـكــوخ مــن صنعي وقــد استعنت بعامل

واح ــد ملـســاعــدتــي» .يـضـيــف« :ف ــي بعض
األحيان ،أعمل في تخصصي كمهندس
ب ــالـ ـتـ ـع ــاق ــد مـ ـ ــع عـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات،
وأت ـق ــاض ــى م ـبــالــغ مــال ـيــة جـ ـي ــدة ،وه ــذا
أفـضــل بالنسبة لــي مــن الـعـمــل كموظف
في شركة .واليوم ،أعمل مع قــوات األمن
الوطني الفلسطيني في املخيم بمهنتي،
وأتولى تركيب الكاميرات وغير ذلك».
ً
وي ـخ ـت ــم ح ــدي ـث ــه قـ ــائـ ــا« :فـ ــي ال ـب ــداي ــة،
واجـهـتـنــي مشكلة فــي الـجــامـعــة ،إذ لم
يـتـقـبـلـنــي ب ـع ـ ّـض الـ ـط ــاب وأس ــات ــذت ــي
حـ ــن عـ ــرفـ ــوا أن ـ ـنـ ــي أعـ ـي ــش فـ ــي مـخـيــم
عــن الـحـلــوة .لـكــن عـنــدمــا حصلت على
أع ـلــى تـقــديــر ف ــي ال ـصــف ف ــي االمـتـحــان
األولّ ،
تقرب مني الجميع .حينها ،قلت
ألستاذتي :نحن شعب متعلم ومثقف.
قلة فقط تحمل الـســاح ،وهناك أجهزة
خــارج ـيــة تـتـحـكــم ب ـنــا .نـحــن ن ـحــو 100
ألـ ـ ــف ن ـس ـم ــة (س ـ ـكـ ــان املـ ـخـ ـي ــم) خـمـســة
آالف منهم يحملون ال ـســاح» .ويوجه
ً
رس ــال ــة لـلـشـبــاب الـفـلـسـطـيـنـيــن ،قــائــا:
«ال تيأسوا .ليس هناك أمر صعب .لكن
يجب علينا أن نفكر ونخطو الخطوة
األولى حتى نصل».

أحد زبائن الكوخ (العربي الجديد)

يقصده كثيرون لتناول القهوة (العربي الجديد)

لم يسبق الحكم عليهم بأكثر من ثالثة أشهر
سجنًا ،وكان الحد األقصى للعقوبة الخاصة
بالتهمة املــرتـكـبــة الـتــي ينظر فيها السجن
سنة واحدة».
يـكـشــف تـقــريــر أص ــدرت ــه املـنـظـمــة التونسية
مل ـنــاه ـضــة ال ـت ـعــذيــب ف ــي نــوف ـم ـبــر /تـشــريــن
الثاني  2020أن «ع ــدد السجناء املحكومني
يبلغ  ،22,900واملوقوفني احتياطيًا  13ألفًا.
أما عدد املحكومني باإلعدام فهو  ،138ينتظر
 80منهم تنفيذ األحكام النهائية ضدهم.
يـحــدد رئـيــس الـهـيـئــة الــوطـنـيــة لـلــوقــايــة من
التعذيب فتحي ج ــراي لــ«الـعــربــي الجديد»
ع ـ ــدد ال ـس ـج ـن ــاء بـ ــا م ـح ــاك ـم ــات بـ ـ ــ 13أل ـف ــا.
ويوضح أن هــذا األمــر «مرتبط ببطء املسار
القضائي وإجراءاته الطويلة».
مــن جـهـتــه ،يشير عـضــو الــرابـطــة التونسية
لـلــدفــاع عــن حـقــوق اإلن ـســان بـســام الطريفي
ُ
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» إل ــى أن «س ـج ـنــاء كـثـرًا
تـ ـج ــاوزت ف ـت ــرة تــوق ـي ـف ـهــم اح ـت ـيــاط ـيــا سنة
ون ـص ــف ال ـس ـنــة ،م ــا يـشـكــل خ ــرق ــا لـلـقــانــون.

وهــو مــا يـبــرره الجسم القضائي باكتظاظ
امل ـح ــاك ــم وارت ـ ـفـ ــاع عـ ــدد ال ـ ــدع ـ ــاوى ،وتــأث ـيــر
جــائ ـحــة ك ــورون ــا ع ـلــى س ـيــر ع ـمــل امل ـحــاكــم،
علمًا أن القضاة نفذوا إضرابًا عن العمل ملدة
تجاوزت الشهر احتجاجًا على ظروف العمل
داخل املحاكم ،وغياب إجراءات الوقاية خالل
الجائحة».
من جهتها ،تشير الناشطة الحقوقية مريم
مـ ـن ــور ،ف ــي حــدي ـث ـهــا ل ـ ـ «ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»،
إلــى أن «عملية التوقيف االحتياطي تطرح
ُ
إش ـك ــاالت ،فــي ظــل احـتـجــاز مـشـبــوهــن كثر
فـتــرة ت ـجــاوزت الـسـنــة ونـصــف الـسـنــة ،وهــو
م ــا ي ــؤك ــده م ـح ــام ــون ك ـث ـي ــرون .وال ـتــوق ـيــف
االحتياطي في نهاية املطاف إجراء ظالم في
قضايا عــدة ،وال يلتزم مبدأ أن املتهم بريء
حتى تثبت إدانته».
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

