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تونس ـ بسمة بركات

نحو سبعة عقود قضتها الجّدة محرزية 
العمر  من  البالغة  اإلدريــســي  الطرابلسي 
84 عــامــا، فــي ذلـــك الــبــيــت العتيق الــواقــع 
في محافظة أريانة شمالي تونس والــذي يحوي 
ــــوم، تــتــمــّســك مــــع عــائــلــتــهــا  ــيـ ــ ــا. والـ ــهـ ــاتـ ــريـ  ذكـ

ّ
ــل ــ جـ

ببيتها املستأَجر منذ خمسينيات القرن املاضي، 
ــمــت وقــفــات 

ّ
ــظ

ُ
عــلــى الــرغــم مــن طــردهــا مــنــه، وقـــد ن

احتجاجية عّدة في هذا السياق. وقد تحّولت قصة 
املرأة الثمانينية إلى قضية رأي عام في البالد، إذ 
ومنظمات  نــاشــطــن،  مــن  مــســانــدة  لجنة  تشّكلت 
لــلــدفــاع عــن حقوق  التونسية  الــرابــطــة  عـــّدة منها 
االقتصادية  للحقوق  التونسي  اإلنسان واملنتدى 
واالجــتــمــاعــيــة، وحــقــوقــيــن ومــحــامــن متطوعن 
البيت.  البقاء في ذلك  العائلة في   

ّ
للدفاع عن حق

وأعلن  األصلية  مالكته  توفيت  بعدما  ذلــك  يأتي 
املالك الجديد من غير الورثة نّيته هدمه وتحويله 
إلى مساحة تجارية. وُيَعّد البيت من آخر البيوت 
األصيل  األندلسي  املعماري  الــطــراز  ذات  القديمة 
في وسط مدينة أريانة القديمة قبالة مقام الولّي 

الصالح سيدي عّمار.
البيت   »هــذا 

ّ
إن »العربي الجديد«  لـ تقول محرزية 

محور حياتي، ففيه عشت نحو 70 عاما، وتزّوجت 
فيه وسكن أبنائي وأحفادي إلى جواري. بالتالي 

ــان مقصد  الــــذي كـ الــتــخــلــي عــن بــيــتــي  ال يمكنني 
الجيران وعابري السبيل مّمن كانوا يطلبون املاء 
البارد إلطفاء ظمئهم في فصل الصيف«. تضيف 
ــّي الــشــعــبــي فـــي أريــــانــــة، عشت  ــحـ  »فــــي هــــذا الـ

ّ
أن

شبابي وأحــلــى ســنــوات عــمــري. كــذلــك فــقــدُت هنا 
زوجي وأقرباء لي«، مشّددة على »أنني أريد البقاء 

ى من عمري«.
ّ
في بيتي ما تبق

، فقد اعتصمت 
ّ
السن الرغم من تقدمها في  وعلى 

من  إخــراجــهــا  بعد  عائلتها  مــع  الثمانينية  املـــرأة 
بيتها فجر 27 مايو/ أيار املنصرم، بالقّوة العامة. 
 صــامــدة، ولــن أستسلم حتى 

ّ
وتــؤكــد: »ســوف أظــل

البقاء   عائلتي 
ّ

ي وحــق
ّ
فــي حياتي. حق آخــر رمــق 

ها ما زالت تحتفظ 
ّ
في هذا البيت«، مشيرة إلى أن

بإيصاالت إيجاره منذ عشرات السنوات.
أّكدت  العائلة أخيرًا مؤتمرًا صحافيا،  وقد عقدت 
 املشكلة 

ّ
حفيدة محرزية، رانيا املجدوب، خالله أن

الـــتـــي يــواجــهــونــهــا لــيــســت قــضــيــة فـــرديـــة تتعلق 
بــطــرد عــائــلــة مــن بــيــت، بــل هــي مشكلة عـــدد كبير 
مـــن الــســكــان املــهــمــشــن مـــن أمـــثـــال ســكــان الــبــاطــن 
فــي حــلــق الــــوادي والفــيــات فــي تــونــس العاصمة. 
االجتماعي  النسيج  يــشــّكــلــون  هـــؤالء   

ّ
أن أضــافــت 

لألحياء الشعبية الضاربة في القدم، وهم ما زالوا 
يــحــتــفــظــون بـــالـــدور الــكــبــيــرة الــتــي تــجــمــع األبــنــاء 
الجميع تحت سقف  واألحــفــاد واألبــنــاء، فيعيش 
ــه على الرغم من حقهم 

ّ
واحــد. تضيف املجدوب أن

 االهتمام 
ّ
في مواصلة السكن بحكم األقدمية، فإن

االجتماعية  وبالحياة  الضعيفة  بالفئات  معدوم 
التي تكّونت في الحّي.

في سياق متصل، يشير عضو »الرابطة التونسية 
لــلــدفــاع عــن حــقــوق اإلنـــســـان« فــي أريـــانـــة وعضو 
محرزية،  عــن  دفــاعــا  تشّكلت  التي  املساندة  لجنة 
 »الحق في السكن 

ّ
محمد الحبيب بالحاج، إلى أن

هـــو حـــق دســــتــــوري، ومــــن حـــق الــعــائــلــة أخــالقــيــا 
يضيف:  البيت«.  في  البقاء  وقانونيا  ودستوريا 
»قّدمنا مقترحات عّدة للمحافظة من أجل تمكن 
 هذه 

ّ
الخالة محرزية من البقاء في بيتها بعد كل

ه 
ّ
السنوات، لكن ال حلول جدية«. ويقول بالحاج إن

»إلى جانب محرزية، يعيش أبناؤها ومن بينهم 
ابنتان في الستينيات من العمر وكذلك أحفادها. 
 املسألة معقدة والطرد ال يشمل فردًا 

ّ
بالتالي فإن

واحدًا بل عائلة بأكملها«.
ــن جـــهـــتـــهـــا، تـــوضـــح رئـــيـــســـة »جـــمـــعـــيـــة بــيــتــي«  مــ
ــاذة الــجــامــعــيــة في  ــتــ الــتــي تــســانــد الــعــائــلــة واألســ
 »ثّمة شروطا 

ّ
القانون العام، سناء بن عاشور، أن

املالك، ومنها االتصال  العقار من قبل  السترجاع 
ــــرض تــســويــة عــلــيــهــا أو مــقــتــرحــات  بــالــعــائــلــة وعـ
مــن بينها إعــــادة الــســكــن أو اســتــئــجــار بــيــت آخــر 
لها، وهــو ما لم يحصل في هــذه القضية. فاملالك 
الــجــديــد لـــم يــتــواصــل مـــع الــعــائــلــة بــــأّي شــكــل من 
 »من حق 

ّ
»العربي الجديد« أن األشكال«. تضيف لـ

العائلة التمسك قانونيا بالبقاء في العقار بعد 70 
عاما، وثّمة قرارات إخالء كثيرة رفضتها املحكمة 

 املالك لم يقم بتسوية«. 
ّ
اإلدارية فقط ألن

ــه »حتى لــو تمّسك صاحب 
ّ
وتتابع بــن عــاشــور أن

 ثـــّمـــة شـــروطـــا عـــــّدة إلخــــراج 
ّ
املـــنـــزل بــالــعــقــار فـــــإن

العائلة، وهذه الشروط ال تنطبق على هذا امللف، 
أو أن يكون  لــه  املــالــك مكان سكن  ومنها أال يملك 
املبنى معرضا للسقوط وقد أصدرت البلدية قرارًا 
 البلدية لم تصدر قــرارات بالهدم وال 

ّ
بالهدم. لكن

باإلخالء، وقد توّجه املالك مباشرة إلى القضاء«.

مجتمع
األحــد  يــوم  قــرآنــيــة  مــدرســة  مــن  تلميذًا   136  مسلحن خطفوا 

ّ
أن النيجيرية  السلطات  أوضــحــت 

املدرسة في بلدة تيجينا،  الهجوم على  أفــادت بوقوع  النيجر قد  املاضي. وكانت حكومة واليــة 
يوم اإلثنن، من دون أن تذكر عدد املخطوفن. وقد أفرج املهاجمون عن 11 تلميذًا »صغار جدًا لم 
يتمّكنوا من السير« ملسافة بعيدة، بحسب ما أعلنت السلطات في وقت سابق، فيما أعلنت حكومة 
طفوا من قبل عصابات بهدف 

ُ
 أكثر من 700 تلميذ وطفل خ

ّ
ها ال تدفع فدى. ُيذكر أن

ّ
والية النيجر أن

)فرانس برس( الحصول على فدى، منذ ديسمبر/ كانون األول املاضي.  

عت اتفاقا مع شركة »بيولوجيكال-إي« املحلية 
ّ
ها وق

ّ
أعلنت الحكومة الهندية، أمس الخميس، أن

إلنتاج 300 مليون جرعة من لقاح مضاد لكوفيد-19، وذلك في مقابل 15 مليار روبية هندية، أي 
 اللقاح الذي يخضع 

ّ
ما يعادل نحو 205 آالف دوالر أميركي. وأوضحت وزارة الصحة في بيان، أن

القليلة  األشــهــر  فــي  متاحا  يكون  أن  املــرّجــح  مــن  السريرية،  التجارب  مــن  الثالثة  للمرحلة  حاليا 
املقبلة. يأتي ذلك في حن تسّجل البالد تراجعا في اإلصابات بفيروس كورونا الجديد، بعدما 
)رويترز( كانت قد سّجلت أرقاما قياسية عامليا. 

الهند: 300 مليون جرعة من لقاح مضاد لكوفيد-19نيجيريا: تأكيد خطف 136 تلميذًا من مدرسة قرآنية

ــادل اإلدريــســي ابــن مــحــرزيــة: »نحن  يــقــول عـ
أبنائي  وأنجبُت  تزّوجُت  حيث  بالبيت  متمّسكون 
حياتنا«.  يمثّل  هو  كلّها.  األسرة  يجمع  والذي 
يضيف أّن »والدتي تتألم كثيرًا بسبب إخراجها من 
بيتها الذي يشبه شجرة يريدون اليوم قطعها«. 
أفراد  أحد  سجن  كلّفنا  فيه  »تمّسكنا  ويتابع 
إذا  بالسجن  مهّددون  جميعًا  ونحن  العائلة. 

عدنا«.

العائلة مهّددة بالسجن

ــال الــفــلــســطــيــنــيــون الـــذيـــن وقــعــوا  ــفـ كــثــٌر هـــم األطـ
ــتــــال اإلســـرائـــيـــلـــي خــــال عـــدوانـــه  ــة االحــ ضــحــّي
األخير على غزة. ومصطلح ضحّية ال يعني فقط 
ما 

ّ
إن الحرب اإلسرائيلية،  آلة  الذين قتلتهم  هؤالء 

تــضــّرروا  الــذيــن  وأولــئــك  الجرحى  الصغار  كذلك 
نــفــســيــا... ومـــا أكــثــرهــم. قـــد يــكــابــر أهـــل الــقــطــاع 
ــم  ــاب أوالدهــ املــحــاصــر وال يــفــصــحــون عــّمــا أصــ
ما ذلــك يناقض 

ّ
وأصابهم من ضــرر نفسي، كأن

أكانوا فلسطينيني  واألطفال عموما،  »الصمود«. 
ُيــَعــّدون بحسب األمــم املتحدة أكثر  أم غير ذلــك، 
ــط الــــصــــراعــــات املــســلــحــة  ــ األفــــــــــراد ضـــعـــفـــا وســ
 

ّ
ــّررًا مـــن عـــواقـــب الــــحــــروب. ولــعــل ــر تــــضــ ــثــ واألكــ
ــار هي  االنــتــهــاكــات األكــثــر شــيــوعــا فــي هـــذا اإلطــ
تجنيد األطفال واستخدامهم في الحرب، والقتل، 
والــعــنــف الــجــنــســي، والــخــطــف، والــهــجــمــات على 
والــحــرمــان مــن وصــول  املــــدارس واملستشفيات، 

املــســاعــدات اإلنــســانــيــة. واعـــتـــداء االحـــتـــال الــذي 
الفلسطينيني ليس مستجدًا، هم  يطاول األطفال 
يقعون ضحيته أينما ُوجدوا. وفي سياق متصل، 
التاسع  في  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  أعلنت 
عشر من أغسطس/ آب من عام 1982، في دورة 
استثنائية طارئة، يوم الرابع من يونيو/ حزيران 
يوما عامليا لضحايا العدوان من األطفال األبرياء، 
وذلـــك بعدما رّوعــهــا »الــعــدد الكبير مــن األطــفــال 

الفلسطينيني واللبنانيني األبرياء ضحايا أعمال 
العدوان التي ترتكبها إسرائيل«. ُيذكر أّن ذلك أتى 
على خلفّية االجتياح اإلسرائيلي للبنان الذي بدأ 

في يونيو من العام نفسه.
 

ّ
تحت عنوان »أوقفوا الهجمات على األطفال« يحل

يوما ألطفال  فلنعّده  العام.  هذا  يونيو  الرابع من 
غزة، آخر ضحايا الحروب راهنا... ساٌم لهم.

)العربي الجديد(

Friday 4 June 2021
الجمعة 4 يونيو/ حزيران 2021 م  23  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2468  السنة السابعة

)محمد عابد/ فرانس برس(



قيود املفقودين في أماكن إقامتهم السابقة.
وعــــن كــيــفــيــة حــــدوث االخـــتـــفـــاء بــعــدمــا صــار 
الرسمية، أشــارت  السلطات  هــؤالء في عهدة 
 
ّ
ــة إلـــــى أن ــيــ ــانــ ــلـــه« األملــ ــه فـــيـ ــتــــشــ إذاعــــــــة »دويــ
 هـــؤالء 

ّ
لـــدى بــعــض الــخــبــراء شــبــه يــقــن بــــأن

بــمــعــظــمــهــم غـــيـــر مــخــتــفــن حـــقـــا، وكــثــيــريــن 
ــرافــــق الـــتـــي تـــؤويـــهـــم طــواعــيــة،  يــــغــــادرون املــ
لــم يــتــّم التحقيق معهم  وفـــي أحــيــان كــثــيــرة 
ــســّجــل عــودتــهــم ألســبــاب 

ُ
ــاٍف أو لــم ت بشكل كـ

مختلفة كذلك، ومن شأن ذلك تصعيب جمع 
هؤالء   

ّ
أن فيله«  »دويتشه  أضافت  البيانات. 

القّصر يختبئون في الغالب لحماية أنفسهم 
مــن الــتــرحــيــل إلـــى بــلــدانــهــم األصــلــيــة، بعدما 
ـــــه يصعب 

ّ
يـــصـــيـــرون شــبــه مــتــأكــديــن مـــن أن

عليهم الــحــصــول عــلــى حــق الــلــجــوء. وهــكــذا 
كلما تفاقمت أوضاع هؤالء املتعلقة باألمان، 
زاد خــطــر اخــتــفــائــهــم ووقـــوعـــهـــم فـــي بــراثــن 
الشبكات اإلجرامية. وفي ما يتعلق بالواقع 
املـــريـــب لـــهـــؤالء الــقــّصــر مـــن املــهــاجــريــن، قــال 
مــديــر أحــد مــراكــز االستقبال أنــدريــاس هول 
 »ثّمة دوافع 

ّ
في حديث إلى »دويتشه فيله« إن

أخرى ملغادرة املراكز املعتمدة إلسكان لهؤالء، 
من بينها الحواجز اللغوية والثقافية. ليس 
ــنــا نريد 

ّ
مــن الــســهــل عــلــى كــثــيــريــن اإلدراك أن

 
ّ
الــقــيــام بــأمــور جــيــدة لــهــم، بــاإلضــافــة إلـــى أن

ه مراقب«.  
ّ
ثّمة شعورًا لدى بعض هــؤالء بأن

 ثّمة تعاونا مع أشخاص 
ّ
وأشار هول إلى أن

من الثقافة ذاتها ويتحّدثون بلغتهم بهدف 
 
ّ
 املشكالت. ويوضح هول أن

ّ
خلق الثقة وحل

بلغ عن اختفائهم، 
ُ
»كثيرين من هؤالء الذين أ

أن نعثر عليهم. ومـــن خــالل  فــي  يــرغــبــون  ال 
 أعدادًا من هؤالء يعمدون 

ّ
عملنا، يتبّن لنا أن

إلى تغيير أسمائهم ورمي بطاقات هوياتهم 
رفــض طلبات  ب 

ّ
لتجن الخاصة، في محاولة 

هم 
ّ
يــغــادرون ألن  كثيرين 

ّ
فــإن لجوئهم. كذلك 

يأملون بالحصول على حق اللجوء في بلد 
آخـــر. وفــي خــالل الــســنــوات املــاضــيــة، انتقلت 
إلــى فرنسا من   أعــداد كبيرة من أملانيا 

ً
مثال

الــســلــطــات   
ّ
أن عــلــمــا  تــســجــيــلــهــا،  إلـــغـــاء  دون 

م محاضر حول فقدان 
ّ
تبلغ في العادة وتنظ

 املكتب 
ّ
ُيــذكــر أن أحــدهــم لــرفــع املــســؤولــيــة«. 

كان  أملانيا  فــي  الجنائية  للشرطة  الــفــدرالــي 
ه تّم اإلبالغ عن فقدان نحو 

ّ
قد أفاد أخيرًا بأن

1400 مهاجر قاصر غير مصحوب بذويه في 
خالل عام 2020.

ــتـــاس«  ــاريـ ــــرت مــنــظــمــة »كـ مــــن جــهــتــهــا، ذكــ
املهاجرين  آالف من  أربعة   نحو 

ّ
أن الدولية 

يصلون  بــذويــهــم  املصحوبن  غير  الــقــّصــر 
إلى أملانيا سنويا، وتتراوح أعمار معظمهم 
مــا بــن 14 و18 عــامــا، وهـــم فــي حــاجــة إلــى 

برلين ـ شادي عاكوم

فـــي الـــســـنـــوات األخــــيــــرة، ُســّجــلــت 
بـــالغـــات فـــي أوروبــــــا عـــن اخــتــفــاء 
آالف املــهــاجــريــن طــالــبــي الــلــجــوء 
ــيــــر مـــصـــحـــوبـــن  ــــن غــ ــقـ ــ ــراهـ ــ مـــــن أطـــــفـــــال ومـ
بذويهم. وقد ُوصــف األمــر من قبل منظمات 
ــه 

ّ
ــعــنــى بــشــؤون األطــفــال بــأن

ُ
إغــاثــة وأخــــرى ت

ثـــّمـــة خــشــيــة مــن   
ّ
»فـــضـــيـــحـــة«، ال ســـّيـــمـــا أن

إمكانية تعّرض هؤالء لخطر االستغالل من 
ضح من خالل 

ّ
ات وقــد  إجرامية.  قبل شبكات 

ــّده مـــشـــروع »لـــوســـت إن  ــ تــحــلــيــل بــيــانــات أعــ
قد في أوروبا«، الذي يعّرف عن 

ُ
يوروب« أي »ف

نفسه كمشروع صحافي عابر للحدود هدفه 
التحقيق حــول اختفاء األطــفــال فــي أوروبـــا، 
واملـــراهـــقـــن  ــال  ــفــ األطــ مـــن  و292  ألـــفـــا   18  

ّ
أن

اختفوا  بذويهم  املصحوبن  غير  املهاجرين 
فــي كــل أنــحــاء الـــقـــارة األوروبـــيـــة بــن عــاَمــي 
هم بمعظمهم وفدوا من 

ّ
2018 و2020، علما أن

من  وإريتريا.  واملغرب  والجزائر  أفغانستان 
قدوا في أملانيا، 

ُ
بن هؤالء 7806 مهاجرين ف

 صحافين 
ّ
أن ُيـــذكـــر  لــهــم.  ــر  أثـ مــنــهــم ال   724

استقصائين من هولندا وبلجيكا وإيطاليا 
ــان وبــريــطــانــيــا  ــونــ ــيــ ــيــــا وفـــرنـــســـا والــ وأملــــانــ
 بــالــقــّصــر 

ّ
تـــعـــاونـــوا مـــن أجــــل كــشــف مـــا حــــل

املختفن في أوروبـــا. أّمــا شبكة »إيــه آر دي« 
 املفوضية 

ّ
اإلخــبــاريــة األملــانــيــة، فــأفــادت بـــأن

األوروبـــيـــة عــلــى عــلــم بــفــقــدان هـــؤالء الــقــّصــر، 
وإزاء ذلك طالبت مفوضة الشؤون الداخلية 
األوروبـــيـــة واملــســؤولــة عــن قضايا الالجئن 
بــضــرورة  األعــضــاء  الـــدول  إيلفا يوهانسون 
األطفال  اختفاء  ملنع  الجهود  مــن  مزيد  بــذل 
املــهــاجــريــن، بــمــا فـــي ذلــــك تــحــســن عمليات 

جمع البيانات الخاصة بهم.
وتعود األرقام املرتفعة جدًا للمختفن من بن 
املهاجرين غير املصحوبن بذويهم بحسب 
املكتب الفدرالي للشرطة الجنائية في أملانيا، 
إلـــى ثــغــرات فــي اإلحـــصـــاءات وإلـــى مشكالت 
أو  الثبوتية  األوراق  فــقــدان  قبيل  مــن  أخـــرى 
النقص في معالجة خدمة تحديد الهوية أو 
عــدم إمكانية إجــراء مسح دقيق، األمــر الذي 
يــدفــع إلـــى الــحــديــث عــن أرقــــام تقريبية. وقــد 
يكون هؤالء، على سبيل املثال، ُسّجلوا مرات 
عّدة بسبب اختالف تهجئة أسمائهم من قبل 
مستقل  بشكل  يتنقلون  ــهــم 

ّ
ألن أو  السلطات 

من دون إعــالم هيئات الرعاية بذلك. فهؤالء 
عن  البحث  إلــى  الغالب  فــي  يعمدون  القّصر 
أقاربهم، سواء أكان ذلك في أملانيا أم في دول 
 بعضا 

ّ
االتحاد األوروبي األخرى، ال سّيما أن

منهم يأمل بظروف استقبال أفضل في مدن 
غير تلك التي يعيشون فيها. وعند االستقرار 
شطب أســمــاؤهــم من 

ُ
فــي أمــاكــن جــديــدة، ال ت

فضيحة 
أوروبا

اختفاء 
مهاجرين قّصر 
غير مصحوبين

المصحوبين  غير  القّصر  المهاجرين  قضية  زالت  ما 
مختلفة  جهات  اهتمام  تثير  أوروبا  في  بذويهم 
اختفاء  على  الضوء  يُسلّط  واليوم  أخرى.  وتقلق 
أعداد من هؤالء، فتعلو األصوات المنددة والمطالبة 

بإيالء هذا الملف أهمية والبحث في مصير القّصر

ثّمة قّصر يختبئون لحماية 
أنفسهم من الترحيل 
إلى بلدانهم األصلية

كثر يغادرون ألنّهم 
يأملون بالحصول على 

حق اللجوء في بلد آخر

1819
مجتمع

حماية خاصة قد ال يمنحهم إياها القانون 
 ثــّمــة نقصا في 

ّ
األملــانــي بشكل كــامــل، إذ إن

قانونا.  عليها  املــنــصــوص  حقوقهم  تلبية 
 الواليات الفدرالية في أملانيا 

ّ
ومن املعلوم أن

القّصر  الــوافــديــن  ــداع  إيـ مسؤولية  تتحّمل 
ــز االســـتـــقـــبـــال  ــراكــ غـــيـــر املـــصـــحـــوبـــن فــــي مــ
ومرافق الشباب. لكن وعلى الرغم من الجهد 
املبذول فيها، كثيرون ال يرغبون اإلقامة في 

تلك املراكز.
ــداًل مــن مصطلح  ـــه وبــ

ّ
تــجــدر اإلشــــارة إلـــى أن

ــبـــي الـــلـــجـــوء الـــقـــّصـــر غــيــر  ــالـ املـــهـــاجـــريـــن طـ
مصطلح  ُيستخدم  قد  بذويهم،  املصحوبن 
الــالجــئــن الــقــّصــر غــيــر املــصــحــوبــن بذويهم 
فــي أملــانــيــا لــلــداللــة عــلــى األطــفــال واملــراهــقــن 
 اللجوء 

ّ
الذين يسعون إلى الحصول على حق

أو على أّي شكل من أشكال اإلقامة اإلنسانية 
 املــصــطــلــح األخــيــر 

ّ
فـــي أملــانــيــا، مـــع الــعــلــم أن

يعني من الناحية القانونية كل قاصر حصل 

بــالــفــعــل عــلــى وضــعــيــة الجـــئ بــعــد االعــتــراف 
بحقه في اللجوء.

استغالل من قبل شبكات إجرامية
وتنقل شبكة »آر بي بي« اإلخبارية األملانية 
لألطفال  األملــانــي  للصندوق  العام  املدير  عن 
ــاءات األملــانــيــة   »اإلحــــصــ

ّ
هــولــغــر هــوفــمــان أن

فــضــيــحــة« ألســـبـــاب تــتــعــلــق بــحــمــايــة الــطــفــل 
أّمــا  فيما األرقـــام غير موثوقة على اإلطـــالق. 
فيرينا كيك من منظمة »إيكبات« وهي هيئة 
متخصصة في حماية األطفال من االستغالل 
الدفاع عن حقوقهم،  التجاري الجنسي وفي 
الفعلي  الــعــدد   

ّ
أن فـــرأت فــي حــديــث صحافي 

للقّصر املفقودين أكبر بكثير من املعلن عنه، 
ر نظام موّحد على مستوى 

ّ
منتقدة عدم توف

ــــاص املـــفـــقـــوديـــن.  ــــخـ أوروبـــــــــا لــتــســجــيــل األشـ
 لـــذلـــك عـــواقـــب وخــيــمــة على 

ّ
وتـــؤكـــد كــيــك أن

ــقــــن، مــنــهــا تـــعـــّرض هـــؤالء  ــراهــ ــال واملــ ــفــ األطــ
الــقــّصــر إلـــى اســتــغــالل الــشــبــكــات اإلجــرامــيــة، 
ممارسة  على  وإجبارهم  التحّرش  قبيل  من 
الـــدعـــارة وغــيــرهــا، وقـــد يــصــل األمـــر إلـــى حــّد 
ُيدفع هؤالء  االتجار بهم. وقد  أو  االستعباد 
إلى سلوكيات وأفعال غير قانونية من قبيل 
 
ّ
الـــتـــرويـــج لــلــمــخــدرات أو إدمـــانـــهـــا. ُيـــذكـــر أن

وكالة الشرطة األوروبــيــة »يــوروبــول« أفــادت 
ــّمـــة شــبــكــات   ثـ

ّ
ــاري أن ــجــ فـــي مــطــلــع الـــعـــام الــ

نشطة في كل أنحاء أوروبا تعمد إلى االتجار 
بالبشر وتهريبهم.

عــلــى سبيل املــثــال، فــي شــهــر إبــريــل/ نيسان 
املــــاضــــي، عــلــى الـــطـــريـــق الـــســـريـــع فـــي مــديــنــة 
زاربــروكــن )أقــصــى غــرب أملــانــيــا(، شــاهــد أحد 
بأيديهم  يلّوحون  القّصر  من  عــددًا  السائقن 
من خلف قماش صندوق شاحنة نقل، فاتصل 
ــلــت وأوقـــفـــت الــشــاحــنــة 

ّ
بــالــشــرطــة الـــتـــي تــدخ

 سبعة 
ّ

ـــهـــا تـــقـــل
ّ
واكــتــشــفــت بــعــد تــفــتــيــشــهــا أن

أعمارهم ما بن 15  تتراوح  أفغان  مهاجرين 
و20 عاما. ووّجهت املحكمة في كايزسالوترن 
أجانب،  للسائق تهمة تهريب  غــرب(  )جنوب 
ــه ال يــعــرف شيئا 

ّ
ـــه أفـــاد بــأن

ّ
على الــرغــم مــن أن

لتأكيد  التحقيقات جــاريــة  زالـــت  ومـــا  عــنــهــم، 
االشتباه فيه أو نفيه.

دعم من أجل االستقرار
ــتـــصـــل، أكـــــــدت املـــســـتـــشـــارة فــي  ــيــــاق مـ فــــي ســ
الشؤون االجتماعية غابرييل فيشر في خالل 
مؤتمر لالجئن في والية تيرول النمساوية، 
ـــه ال بـــّد مــن املــحــافــظــة عــلــى مــصــالــح الطفل 

ّ
أن

الفضلى، واألمــر يتطلب بيئة صديقة ودعما 
لألطفال واملراهقن من بن املهاجرين القّصر 
غــيــر املــصــحــوبــن بــذويــهــم. وأوضــحــت فيشر 
ــر صـــعـــب بـــمـــا يــكــفــي عـــلـــى املـــراهـــقـــن  ــ  األمــ

ّ
أن

يتعّرضون  الــتــي  الــصــدمــات  بفعل  الــهــاربــن، 
ــل  ــســجَّ

ُ
ــّمـــة حـــالـــة مـــن عــــدم الــيــقــن ت إلــيــهــا، وثـ

لديهم بعد وصولهم. بالتالي يتعّن تخفيف 
األعباء اإلضافية عنهم قدر اإلمكان. وشّددت 
ه في حال لم نمنح هؤالء أّي آفاق 

ّ
فيشر على أن

وتركناهم بمفردهم، قد يؤدي ذلك إلى إخفاء 
أو اختفاء عدد كبير منهم. ولم تستبعد فيشر 
عــمــلــيــات اتـــجـــار بــالــبــشــر وعـــمـــل قـــســـري في 
حاالت كثير تخّص هؤالء األطفال واملراهقن.
ه من 

ّ
وتشير خالصات دراسات عديدة إلى أن

املهم إنشاء شبكات مساعدة كافية لهؤالء 
القّصر والسعي إلى لّم شمل أسرهم بهدف 
. وفي هذا اإلطار، طالب 

ً
حمايتهم مستقبال

لألطفال  األملاني  الصندوق  باسم  املتحدث 
والباحث في قضايا الهجرة أوفي كامب في 
حديث إلى صحيفة »يونغه فيلت« األملانية، 
أوروبــا  في  باعتماد نظام تسجيل مركزي 

الــقــّصــر غير  املــهــاجــريــن  الــوســطــى لحماية 
املــصــحــوبــن بــذويــهــم. واقـــتـــرح لــذلــك »مــقــّر 
يــوروبــول في الهــاي بالتعاون مع مفوض 
ــــم ال  ــــي لــحــقــوق الــطــفــل، وِل االتـــحـــاد األوروبــ
بــحــضــور مــبــعــوث خــــاص مـــن الــفــيــدرالــيــة 
واملستغلن  املفقودين  لألطفال  األوروبــيــة 

جنسيا؟«.
القّصر  حــقــوق   

ّ
أن مــن جهتها،  فيشر  وتــؤكــد 

 طفل الحق في 
ّ

 لكل
ّ
مكّرسة قانونيا، وفيها أن

ن لرفاهيته من أجل 
َ
الحماية والرعاية الالزمت

أفضل تطّور ممكن وحماية ملصالحه، وهو ما 
يعني ضمان بيئة آمنة من أجل تنمية قدراته، 
واألهـــم يبقى قبولهم فــي مــرافــق الــرعــايــة في 
ــذا اإلطــــــار، تفيد  ــيـــة. وفــــي هــ ــانـ الــــواليــــات األملـ
 لألشخاص 

ّ
إيجاد حــل املهم  ه من 

ّ
بأن تقارير 

الــذيــن يــســعــون إلـــى الــحــصــول عــلــى الحماية 
في  املؤقتة  املخيمات  في  حاليا  واملوجودين 
الــيــونــان وســـط ظــــروف صــعــبــة جــــدًا. فــهــؤالء 
يــعــانــون نــقــصــا فـــي أدنــــى مـــقـــّومـــات الــحــيــاة، 

املأكل والنظافة والرعاية الصحية والتعليم.

تحقيق

ريان محمد

السورين  حياة  ص 
ّ
لتنغ العتمة  عــادت 

ــهـــت االنـــتـــخـــابـــات،  ــتـ ــا انـ ــدمـ ــعـ مــــجــــددًا بـ
كبير  بــشــكــل  الــتــقــنــن  ســـاعـــات  زادت  إذ 
ووصلت في بعض املناطق إلى 20 ساعة 
خــالل الــــ24 ســاعــة، فــي مقابل 18 ساعة 
قطع فــي مناطق أخـــرى. ويــقــف املــواطــن 
عاجزًا عن تأمن البدائل في ظل تدهور 
ــع  ــدو واقــ ــبــ األوضـــــــــاع االقــــتــــصــــاديــــة. ويــ
الكهرباء في حلب وريفها األسوأ بعدما 
وصــل التقنن إلــى 7 ســاعــات متواصلة 
فــــي مـــقـــابـــل ســـاعـــتـــن يـــتـــوفـــر خــاللــهــمــا 
ــائـــي. يـــقـــول أبـــــو أحــمــد  ــربـ ــهـ ــكـ الـــتـــيـــار الـ
خــطــاب )46 عــامــا(: »حــتــى خـــالل هاتن 
الكهربائي  التيار  ينقطع  قد  الساعتن، 
ــنــا نــكــاد ال نشعر 

ّ
أكــثــر مــن مـــرة، حتى أن

بوجوده. وهناك أحياء ما زالت محرومة 
من الكهرباء على الرغم من مرور سنوات 

على سيطرة النظام عليها«. 
الــتــيــار   »انــــقــــطــــاع 

ّ
يــضــيــف خـــطـــاب أن

الـــكـــهـــربـــائـــي يــتــســبــب بــشــلــل الـــحـــيـــاة، 
يعني  ما  تتوقف،  األعمال  من  فالكثير 
لــن يتمكنوا  أن العديد مــن األشــخــاص 
مـــن تـــأمـــن قــــوت عــائــالتــهــم، والــبــدائــل 
الــواحــد  األمــبــيــر  اشــتــراك  إن  إذ  مكلفة، 
ف اليوم 7 آالف 

ّ
باملولدات الخاصة يكل

لـــيـــرة ســــوريــــة )نـــحـــو دوالريـــــــــن وربــــع 
الــــــدوالر(، عــلــمــا أن املــنــزل بــحــاجــة إلــى 
النتيجة، تحتاج  وفــي  أمــبــيــرات.  ثالثة 
ألــف ليرة سورية  إلــى نحو 21  العائلة 
مقابل  في  شهريا  دوالرات(   6.7 )نحو 
ســاعــتــي كـــهـــربـــاء يـــومـــيـــا، وهـــــذا واقـــع 
ــوات«. ويــعــزو  ــنــ ــال مــنــذ خــمــس ســ الـــحـ
املــشــكــلــة إلـــى »الــفــســاد وغــيــاب الــعــدالــة 
في التوزيع، باإلضافة إلى سوء شبكة 
نهبت  التي  التحتية  والبنية  الكهرباء 
ــقـــوات الــنــظــامــيــة جــــزءًا مــنــهــا عــنــدمــا  الـ

سيطرت على املدينة«. 
وفي حماة، يقطع التيار الكهربائي ملدة 
أربـــع ســاعــات ونــصــف الــســاعــة، لينعم 
من  الساعة  ونصف  بساعة  املواطنون 
تتخللها  بــعــدهــا،  الــكــهــربــائــي  الــتــيــار 
الكثير من االنقطاعات. يقول أبو محمد 
عــامــا(: »مشكلتنا ليست في   51( وردة 
بـــرنـــامـــج الــتــقــنــن الـــطـــويـــل، بـــل بــفــتــرة 
االنــقــطــاعــات  إن  إذ  الـــكـــهـــربـــاء،  وجـــــود 
املـــتـــكـــررة تــتــســبــب فـــي تــعــطــيــل الــكــثــيــر 
أن  إلــى  الفتا  الكهربائية«،  األدوات  مــن 
أو غير ذلك  أو غسالة  »إصـــالح ثالجة 
الغيار   بسبب غــالء قطع 

ً
لم يعد سهال

وارتفاع أجور األيدي العاملة«. 
ــا نعلم بــأنــه عــقــب انتهاء 

ّ
يــضــيــف: »كــن

االنتخابات، سيكون الوضع الخدماتي 
االنتخابات،  قبل  عليه  كــان  مما  أســـوأ 
ــوال خــالل  ــ بــســبــب هـــدر الــكــثــيــر مــن األمـ
هذه الفترة. إال أن غالبية الناس كانت 
تــأمــل بـــأن يــســتــمــر الـــوضـــع عــلــى حــالــه 
الشهادتن  امتحانات  انتهاء  إلى حن 
ــثـــانـــويـــة. لــكــن يـــبـــدو أن  األســـاســـيـــة والـ
بأي  النظام  يعني  ال  الشباب  مستقبل 

شكل«. 
 املــنــاطــق 

َ
واقــــع الــكــهــربــاء الــســيــئ شــمــل

ــام، وكــــأن  ــظــ ــنــ ــة لـــســـيـــطـــرة الــ ــعـ الـــخـــاضـ
ــهــــــــارت بـــشـــكـــل  ــر انــــــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــة األخـ ــومــ ــظــ ــنــ مــ
أي  دون  مــن  التقنن  زاد  حتى  مفاجئ 
مقدمات. في هذا اإلطار، يسأل أبو عبد 
ــا(، وهــــو مــوظــف  ــامـ الــلــه خــطــاب )35 عـ
فـــي مــؤســســة خـــاصـــة فـــي دمـــشـــق، في 
ــد«: »ملـــــاذا  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ حـــديـــثـــه لــــ
مــا رغـــب، على توفير  إذا  قـــادر،  النظام 

الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي 20 ســـاعـــة يــومــيــا، 
وأليــام عــدة؟«. يضيف: »غالبية الناس 
غــيــر قــــادرة عــلــى تــأمــن مــصــادر بديلة 
املنزلية  الشمسية  فالطاقة  للكهرباء، 
تحتاج إلى أربعة أو خمسة مالين ليرة 
سورية )سعر صرف الــدوالر األميركي 
ســــوريــــة(،  ــيــــرة  لــ  3100 نـــحـــو  ــد  ــ ــواحـ ــ الـ
ومــعــظــم املـــواطـــنـــن غــيــر قـــادريـــن على 
تحمل هـــذه الــكــلــفــة الــبــاهــظــة، بــل إنهم 
الصغيرة  البطارية  يعجزون عن شراء 
التي يبلغ سعرها نحو 50  أمبير(،   9(

ألف ليرة )نحو 16 دوالرًا أميركيا(.
بدوره، يقول وزير الكهرباء لدى حكومة 
النظام غسان الزامل إنه ما من إمكانية 
فــتــرة  الــتــقــنــن خـــالل  لتخفيف ســـاعـــات 
األساسي  التعليم  شهادتي  امتحانات 
التقنن  تخفيف  يمكن  لكن  والــثــانــوي. 
في بعض املناطق إذا كانت هناك حاجة 
إلــــى ذلـــــك، ولـــكـــن عــلــى حـــســـاب مــنــاطــق 
ــه فــي الــوقــت الحالي 

ّ
أخـــرى. وُيــوضــح أن

إنــتــاج 2500 مــيــغــاواط مــن الطاقة  يــتــم 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، تــــــوزع عـــلـــى املــحــافــظــات 
السورية، عازيا سبب التحّسن الطفيف 
ــائــــي أخـــــيـــــرًا إلــــى  ــربــ ــهــ ــكــ فـــــي الــــتــــيــــار الــ

ــات الـــحـــرارة وانــخــفــاض  انــخــفــاض درجــ
 حجم 

ّ
كــمــيــات االســـتـــهـــالك، بــاعــتــبــار أن

االستهالك يلعب دورًا بارزًا في موضوع 
تقنن الكهرباء، متوقعا أن يكون تقنن 

الكهرباء في الصيف مقبواًل. 
ويلفت إلى أن بعض املولدات التي تعمل 
عــلــى الـــغـــاز مــتــوقــفــة حــالــيــا لـــعـــدم تــوفــر 
أنــه  علما  لتشغيلها،  كـــاف  بشكل  الــغــاز 
د نحو ألفي 

ّ
في حال تشغيلها، فإنها تول

ــه في 
ّ
أن الكهرباء. ويوضح  ميغاواط من 

حال تشغيل محطات الكهرباء املتوقفة، 
فــــإن الــتــقــنــن ســيــكــون فـــي حــــده األدنــــى 
سورية  احتياجات  تقديرات  أن  باعتبار 
فــي الــشــتــاء هــي نــحــو 6 آالف مــيــغــاواط، 
إلــــى 5.5 آالف  الــصــيــف  فـــي  وتــنــخــفــض 
التي  الغاز  كميات  أن  يضيف  ميغاواط. 
الكهرباء  وزارة  الــنــفــط  وزارة  بــهــا  تـــزود 
هـــي نــحــو 8 مــاليــن مــتــر مــكــعــب يــومــيــا، 
عــلــمــا أنــهــا تــحــتــاج إلـــى 18 مــلــيــون متر 
مكعب، ألنه من املعروف أن هناك حقول 
الديمقراطية  قــوات ســوريــة  تملكها  غــاز 
ــائــــة مــن  )قــــســــد(، فــــي حــــن أن 75 فــــي املــ
على  تعمل  في سورية  التوليد  محطات 
الغاز، و25 في املائة تعتمد على الوقود.

سوريّون في العتمة

هل ينجح في إعادة الكهرباء إلى الخدمة؟ )بولنت كيليتش/ فرانس برس(

يصلحان مولدًا كهربائيَا في حلب )ديميتار ديلكوف/ فرانس برس(

هل اختفى أحدهم بعد وصولهم إلى ألمانيا؟ )آريس ميسينيس/ فرانس برس(

18.292
هو عدد القّصر المهاجرين غير 

المصحوبين بذويهم الذين اختفوا في 
كل أنحاء أوروبا بين عاَمي 2018 و2020

بعد انتهاء العملية 
االنتخابية في سورية، 

ازدادت ساعات التقنين 
في المناطق الخاضعة 

لسيطرة النظام، 
ليقضي السوريون 

يومياتهم في العتمة

تبدو مواقع التواصل 
االجتماعي الفضاء األكثر 

أمنًا بالنسبة للحقوقيين 
والنشطاء الليبيين 

للتعبير عن رأيهم، ونشر 
بياناتهم وأدلتهم بشأن 

الجرائم واالنتهاكات التي 
تشهدها البالد على 

أيدي مختلف الجماعات 
المسلحة

من مالحقة المسلحين نشطاء ليبيا يلجؤون إلى مواقع التواصل هربًا 
تكشف مواقع التواصل 

تجاوزات في ظل أزمة 
حرية الرأي والتعبير

قرر نشطاء النشر عبر 
مواقع التواصل بأسماء 
حركية خشية المالحقة

طرابلس ـ العربي الجديد

التواصل االجتماعي سببا في  كانت مواقع 
اغتيال بعض النشطاء الحقوقين في ليبيا، 
ــا زالـــــت تــعــتــبــر املـــســـاحـــة الــوحــيــدة  لــكــنــهــا مـ
أمــام هــذه الفئة ملخاطبة الــرأي العام املحلي 
والدولي من خالل نشر الصور والفيديوهات 
ــة عـــلـــى مــخــتــلــف الـــتـــعـــديـــات  ــ ــ الــــتــــي تـــعـــد أدلـ
واالنـــتـــهـــاكـــات، ويـــجـــري ذلـــك فـــي الـــعـــادة من 
خــــالل صــفــحــات بـــأســـمـــاء غــيــر حــقــيــقــيــة، أو 
تحمل أسماء جمعيات وهيئات أهلية، خوفا 

من تسلط املسلحن، أو مطارداتهم.
اختطف الناشط الحقوقي صالح الشاعري 
مــن بيته فــي مــديــنــة بــنــغــازي، فــي مـــارس/ 
زعبية،  منير  الــنــاشــط  وقبله  املــاضــي،  آذار 
املختطف من بنغازي أيضا، منذ سبتمبر/ 
الناشطان مغيبن  زال  ومــا  املاضي،  أيلول 
السرية مع عشرات غيرهما،  املعتقالت  في 
والسبب تدوينات لهم على مواقع التواصل 
حراكات  تأسيس  عن  تتحدث  االجتماعي، 

مدنية، أو تعبر عن رفض مظهر من مظاهر 
التردي األمني.

العاصمة طرابلس، وعــدد من مدن  وشهدت 
غرب البالد، حاالت اختطاف نشطاء، آخرهم 
الــذي عــرف بنشاطه الحقوقي  جمال عــدس، 
فــي إدانـــة االنــتــهــاكــات بحق املــدنــيــن، والــذي 
جــــرى اخــتــطــافــه ألكــثــر مـــن أســـبـــوع، قــبــل أن 
التي  الجهة  معرفة  دون  مــن  ســراحــه،  يطلق 

اختطفته، أو سبب االختطاف.
ــام حــريــة الـــرأي  ــم الــعــقــبــات املــتــعــددة أمــ ورغــ
والتعبير، إال أن املنصات االجتماعية ما تزال 
تكشف بعض التجاوزات، ومن بينها منظمة 
»رصد الجرائم«، التي يديرها ناشط حقوقي 
من بنغازي، اضطرته الظروف إلى املغادرة، 
ومتابعة نشاطه من الخارج، وكذلك منظمة 
»الــتــضــامــن لحقوق اإلنـــســـان«، والــتــي يعمل 
أغلب كادرها من خارج ليبيا، لكن بياناتها 
باتت معتمدة في العديد من التقارير الدولية 

والبرامج اإلعالمية.
لحقوق  الوطنية  اللجنة  حسابات  تــزال  وال 

االنــســان عــلــى مــواقــع الــتــواصــل االجتماعي 
ــة لـــقـــرابـــة ســبــع  ــافــ ــلـــة، بــــاإلضــ ــفـــعـ ــائـــمـــة ومـ قـ
جمعيات ومنظمات تنشط في ذات الفضاء، 
يــكــون لها مقر مــعــروف. ويقول  أن  مــن دون 
الــلــيــبــي، نعيم معيوش،  الــحــقــوقــي  الــنــاشــط 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »عـــددًا مــن النشطاء  لـــ

ــرى  ــ ــاطــــات أخـ نـــشـــاطـــه الـــحـــقـــوقـــي إلــــــى نــــشــ
البرعصي تدير  أو مــدنــيــة«. وكــانــت  إغــاثــيــة 
صفحة »منظمة الرحمة لرد املظالم«، ويؤكد 
املرئية  بياناتها والتسجيالت  أن  حقوقيون 
بالفساد  حفتر  مليشيات  فيها  اتهمت  التي 
وانـــتـــهـــاك حـــقـــوق اإلنــــســــان كـــانـــت ســبــبــا في 
من  تنشط  التي  الحاسي،  وتــؤكــد  اغتيالها. 
خارج ليبيا في متابعة العمل الحقوقي في 
بالدها، أن »عــددًا من النشطاء قــرر ممارسة 
الــنــشــاط بــأســمــاء حركية بــدال مــن أسمائهم 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ الحقيقية«، موضحة 
»مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي ال تـــزال تقلق 
انتهاكات،  أو  جنائية  ملفات  فــي  املتورطن 
الحقوقية  الجهات  من  العديد  أن  خصوصا 

الرسمية أوقفت نشاطها إثر التهديدات«.
الوطني  »املجلس  بـ مثااًل  الحاسي  وتضرب 
للحريات وحقوق اإلنسان« الحكومي، والذي 
فــيــمــا بقيت  ــام 2016،  عــ نــشــاطــه مــنــذ  جــمــد 
صفحته الرسمية على »فيسبوك« مفتوحة، 
واعـــتـــبـــرت أن »الـــفـــضـــاء اإللـــكـــتـــرونـــي شجع 

املواطن الذي يعيش تضييقا على حريته في 
وبعض  ونشرها،  الــحــوادث،  بعض  تصوير 
الــجــهــات الــعــدلــيــة الــدولــيــة اعــتــمــدت عــلــى ما 
يــبــث عــبــر وســـائـــل الـــتـــواصـــل فـــي أحــكــامــهــا، 
ومنها املحكمة الجنائية الدولية التي قررت 
محمود  بتسليم  الليبية  السلطات  مطالبة 
الورفلي بناء على جرائم قتل كشفتها مواد 

مرئية انتشرت على مواقع التواصل«.
إلــى إزالــة بعض  وأشـــارت الحقوقية الليبية 
مواقع التواصل، في سبتمبر/ أيلول املاضي، 
ــة جــنــائــيــة كــونــهــا  ــ مـــحـــتـــويـــات تــتــضــمــن أدلــ
تظهر مشاهد عنف، مؤكدة أن تلك املرئيات 
يــمــكــن اســتــخــدامــهــا فـــي الــتــحــقــيــق املــحــتــمــل 
فيديوهات  أنه »دون  إلى   

ً
الجرائم، الفتة في 

الزوي،  للناشط إسماعيل  اعتقال مجهولن 
ــان إثــــبــــات أن  ــكـ ــاإلمـ ــازي، لــــم يـــكـــن بـ ــغـ ــنـ فــــي بـ
املتورطن في اختطافه بطريقة موحشة هم 
في  محكمة  وإعـــالن  حفتر،  تتبع  مليشيات 
بــنــغــازي، الحكم بحبسه 15 عــامــا دلــيــل ثان 

على أن سلطات حفتر هي من اعتقلته«.

ــرروا، بــعــد تــعــرضــهــم ألضــــرار  ــ الــحــقــوقــيــن قــ
أو تـــهـــديـــدات، الــعــمــل عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل 
االجتماعي بأسماء حركية خشية مالحقات 
املــجــمــوعــات املــســلــحــة، والــغــالــبــيــة يــكــتــفــون 
عن  للكشف  مرئية  أو  سمعية  مــواد  بتمرير 
ويؤكد  الحقوقي«.  الهدف  وتحقيق  الجرائم 
للتنازل عن  يــبــادرون  »النشطاء  أن  معيوش 
حقوقهم األدبية في اقتران أسمائهم بالكشف 
الــعــدالــة، أو تتم  عــن األدلـــة مقابل أن تتحقق 
مالحقة الجناة، ويقومون بالكشف عن كثير 
ــورط مــجــمــوعــات  مـــن الــخــفــايــا الــتــي تــثــبــت تــ
من  اسميا  الرسمية  السلطات  تتبع  مسلحة 

دون تبعية حقيقية«.
ــة والـــنـــاشـــطـــة  ــيـ ــامـ ــقــــول املـــحـ ــــن جـــهـــتـــهـــا، تــ مـ
الحقوقية، بدرية الحاسي، إنه »عقب اغتيال 
الــنــاشــطــة الــحــقــوقــيــة، حــنــان الــبــرعــصــي، في 
وضح  فــي  املــاضــي  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
الــنــهــار فــي وســـط بــنــغــازي، اضــطــر عـــدد من 
اإللكترونية  إغــالق حساباتهم  إلى  النشطاء 
التواصل، وقام بعضهم بتغيير  على مواقع 

سطوة المليشيات أقوى 
من الشرطة الليبية 

)محمود تركية/فرانس برس(
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