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كابول ـ صبغة اهلل صابر

ــانـــت لـــلـــحـــرب فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان تــبــعــات  کـ
 

ّ
 جوانب الحياة. تأثرت كل

ّ
كثيرة على كل

القطاعات على إثرها، لكن قطاع التعليم 
كــان على رأس القائمة، إذ ُدّمـــر إلــى حــدٍّ كبير في 
األرياف، كما تضرر إلى حدٍّ ما في املدن الرئيسية. 
ومــــع بــــدء عــمــلــيــة الـــســـام فـــي أفــغــانــســتــان، تــوقــع 
األفــغــان أن تــكــون إعـــادة ترميم هــذا الــقــطــاع على 
، تــّم إدراجـــه ضمن أجندة 

ً
رأس األولــويــات. وفــعــا

طرفي الحرب )الحكومة وطالبان(، قبل بدء الجولة 
الثانية من عملية السام في السادس من الشهر 
الجاري في الدوحة، ما يعطي األمل بمستقبل هذه 

 ما.
ٍّ

الباد إذا توصل الطرفان إلى حل
وقبل وصول الطرفني إلى أّي توافق بشأن امللفات 
املهمة، منها ملف التعليم، جاءت بارقة أمل لسكان 
أرياف الجنوب األفغانية في صورة إعان منظمة 
أربعة  )الــيــونــيــســف( فتح  للطفولة  املــتــحــدة  األمـــم 
املناطق املوجودة تحت سيطرة  آالف مدرسة في 
طالبان. وذلك بالتنسيق مع الحركة، ليدرس فيها 
هذا  التعليم.  من  محرومني  طفل  مليون  من  أكثر 
األمر، القى ترحيبًا كبيرًا في األوساط االجتماعية 

والقبلية.
فـــي هــــذا الـــخـــصـــوص، يـــقـــول الـــزعـــيـــم الــقــبــلــي في 
الجديد«:  »العربي  لـــ  خــان،  منظور  هلمند،  إقليم 

شعب،  أي  الزدهـــار  أساسية  وسيلة  التعليم   
ّ
»إن

القطاع  هــذا  ُدمــر  أفغانستان،  الحرب في  وبسبب 
بشكٍل شبه كــامــل، حيث يــوجــد آالف مــن األطــفــال 
هلمند  إقليم  وفــي  عمومًا،  الجنوبية  األقاليم  في 
)الذي جزء كبير من مناطقه تحت سيطرة طالبان، 
وتشهد العديد من مديرياته معارك بني الحكومة 
الشتاء( خصوصًا، هم  في موسم  والحركة حتى 
بحاجة إلى التعليم«. من هنا، يشير إلى الحاجة 
ــذا الـــقـــطـــاع، مــعــتــبــرًا انــه  املــلــّحــة إلعـــــادة تــرمــيــم هــ

سيكون من أهّم الخطوات في هذا الخصوص. 
 »الــقــضــيــة األســـاســـيـــة الــتــي 

ّ
ويــضــيــف مــنــظــور أن

نعاني منها، وهي سبب أساسي وراء الحرب، هي 
 »الكثير من الشباب يتوجهون 

ّ
الجهل«. ويؤكد أن

لذا  الجهل،  القتال بسبب  الحرب وميادين  صوب 
فــتــح املــــدارس خــطــوة ريـــاديـــة، وســتــكــون لــهــا آثــار 
املجتمع  ويطالب  األفغاني«.  املجتمع  على  كبيرة 
الدولي، وتحديدًا مؤسسة اليونيسف، بأن تعطي 
هن الشريحة املنسّية 

ّ
األولوية لتعليم الفتيات، ألن

في مناطق الحرب واملناطق الريفية.
وحول أهمية الخطوة، يقول األكاديمي والناشط 
لـ »العربي الجديد«،  الله زمــن،  االجتماعي، عتيق 
من   

ّ
ألن الــتــطــور،  وتعني  مهّمة  الخطوة  »هـــذه   

ّ
إن

م، 
ّ
آثــار الحرب في بادنا حرمان األوالد من التعل

 األمــــــور إذا إســـتـــمـــرت عــلــى املـــنـــوال 
ّ
مـــا يــعــنــي أن

الحالي، جيلنا املقبل سيكون في الحرب. لذا أرى 

من املهّم جّدًا أن توافق طالبان على فتح املدارس«. 
لكنه يشير إلى وجود مشكلة كبيرة أخرى، تتمثل 
إذ  القضية،  عن  التعليم  ووزارة  الحكومة  بغياب 
 تطبيق نظام التعليم ال بّد أن يكون بالتنسيق 

ّ
إن

مــع الــجــهــات الــرســمــيــة. ويــتــســاءل الــنــاشــط حــول 
 
ّ
ــي تـــلـــك املــــــــــدارس، ألن ــج الـــتـــي ســتــطــبــق فــ ــاهـ ــنـ املـ

ووزارة  الحكومة  بينما  خــاصــًا،  منهجًا  لطالبان 
التعليم لهما منهج آخر، وبالتالي لم يتم إيضاح 
أي منهج سُيطّبق«. ويعرب زمــن عن خشيته من 
نقص الكادر التعليمي في املناطق املوجودة تحت 
دخل الحركة الكثير من 

ُ
 ت

ّ
سيطرة طالبان، ومن أن

أنصارها في الكادر التعليمي، حيث سيحث هؤالء 
الجيل الحاضر على الحرب. وُيذّكر الناشط بقصة 
أستاذ في مدرسة، تقع تحت سيطرة طالبان في 
وكيف  الحركة  عناصر  من  وهــو  ننجرهار،  إقليم 
 عمله كان تجنيد الطاب والشباب في صفوف 

ّ
أن

املسلحني، وحثهم على الحرب.
ــا املــنــاطــق املـــوجـــودة تــحــت ســيــطــرة الــحــكــومــة،  أمـ
فعملية التعليم فيها تواجه أيضًا مشاكل كثيرة، 
ــى املـــبـــانـــي واملــحــتــويــات  مــثــل افـــتـــقـــار املـــــــدارس إلــ
ــنـــوبـــي، تــتــوقــع  ــي إقـــلـــيـــم هــلــمــنــد الـــجـ األخـــــــــرى. فــ
العامني  خــال  مــدرســة   96 فتح  املحلية  الحكومة 
املقبلني في املناطق التي تخضع لسيطرتها. بهذا 
الخصوص، يقول رئيس إدارة التعليم املحلية في 
اإلقليم، محمد ولي سرحدي، لـ »العربي الجديد«: 

الوسائل  كــافــة  مستخدمة  تسعى،  الحكومة   
ّ
»إن

الــتــعــلــيــم لجميع  إلــــى أن تـــوفـــر فـــرصـــة  ــة،  ــتـــاحـ املـ
األطفال«. 

 250 ألف طفل محرومون من التعليم 
ّ
ويلفت إلى أن

املــعــارك  الــحــرب، وتــحــديــدًا   
ّ
إقليم هلمند، وأن فــي 

األخــيــرة بــني طــالــبــان والــقــوات األفــغــانــيــة، أضــّرت 
كثيرًا بعملية تعليم األطفال، وتسببت بالنزوح في 
بعض املديريات. وحيال سعي الحكومة للنهوض 
بعملية التعليم، يقول الزعيم القبلي، منظور خان، 
 الحكومة مشغولة بملفات كبيرة مثل األمن، وال 

ّ
إن

تولي اهتمامًا كبيرًا لعملية التعليم.

مجتمع
إعــاقــة ذهنية ومــصــاب بمرض  كــوري جــونــســون، وهــو قاتل يعاني  أعــدمــت الحكومة األميركية 
كوفيد-19، يوم الخميس، في ثاني إعدام ينفذ خال أسبوع واحد إلدارة الرئيس دونالد ترامب 
فــي األيـــام األخــيــرة لــه فــي السلطة. وأديـــن جونسون )52 عــامــًا( بقتل سبعة أشــخــاص فــي واليــة 
فرجينيا في 1992. وقال شهود إنهم سمعوا أقارب الضحايا وهم يصفقون ويهللون فرحًا من 
غرفة للمشاهدة داخل قاعة اإلعدام في سجن بمدينة تيرا هوت في والية إنديانا بعد اإلعان عن 
)رويترز( تنفيذ الحكم. واإلعدام هو الثاني عشر خال فترة حكم ترامب. 

التوجه إلى  الهجرة في هندوراس الخميس قافلة تعتزم  الى  شّكل مئات من األشخاص الساعني 
الواليات املتحدة سيرًا على األقدام عبر غواتيماال واملكسيك، بحثًا عن ظروف معيشية أفضل، على 
أمل أن يسمح لهم الرئيس األميركي املنتخب جو بايدن بالدخول. وانطلقت مجموعة أولى مؤلفة 
من 300 شخص من سان بيدرو سوال، ثاني أكبر مدينة في الباد، على بعد 180 كيلومترًا شمال 
تيغوسيغالبا، للوصول إلى الحدود مع غواتيماال. وتفرق املهاجرون إلى مجموعات أصغر حمل 
)فرانس برس( بعضها علم هندوراس. ووضع أغلب املهاجرين كمامات للوقاية من وباء كوفيد-19.  

هندوراس: قافلة مهاجرين جديدة إلى أميركاأميركا: إعدام رجل مصاب بكورونا

للطفولة  الــمــتــحــدة  األمـــم  منظمة  تــقــول 
ماليين   3.7 نحو  أفغانستان  في  إّن  »يونيسف« 
أربعة  تفتح  أن  ويُتوقع  تعليم.  دون  من  طفل 
آالف مدرسة في المناطق التي هي تحت سيطرة 
طالبان، ما سيتيح الفرصة لما بين مليون ومليون 
المدارس  إلى  للذهاب  تلميذ وتلميذة  ألف  و400 

والتعلّم. وحصل األمر بالتوافق مع طالبان.

مليون و400 ألف تلميذ

ــم الــطــائــرة اإلنــدونــيــســيــة الــتــابــعــة لشركة 
ّ
بــعــد تــحــط

املاضي،  السبت  »سريويجايا« في بحر جــاوة يوم 
قضى أمــس أكثر مــن 34 شخصًا فــي زلـــزال قوي 
ضرب جزيرة سوالويسي في إندونيسيا، في وقت 
تبحث فيه فرق اإلنقاذ بني أنقاض أبنية ومستشفى 
 بالعثور على ناجني. وبلغت قوة الزلزال، 

ً
انهارت أمال

الــذي وقــع ليل أول مــن أمــس، 6,2 درجـــات، بحسب 

مئات  عــن  وأســفــر  للجيوفيزياء،  األمــيــركــي  املعهد 
الجرحى وأثــار الذعر بني السكان في غرب جزيرة 
 قويًا عام 

ً
التي سبق أن شهدت زلــزاال سوالويسي 

2018. وقال مدير وكالة إدارة الكوارث في الجزيرة 
علي رحمن:  »تفيد املعلومات األخيرة املتوافرة عن 
 في مدينة ماموجو. قد ترتفع هذه 

ً
سقوط 26 قتيال

القتلى مدفونون تحت  الكثير من  إن  إذ  الحصيلة، 

األنـــقـــاض«. فيما أوضـــح مــســؤول آخــر فــي الوكالة 
أن ثمانية أشخاص آخرين قتلوا في مدينة ماجني 
الواقعة في منطقة ماموجو. وماموجو هي أكثر املدن 
تضررًا من جراء الزلزال، إذ يبحث عمال اإلنقاذ عن 
الطبي  الطاقم  وأفـــراد  املرضى  من  أكثر من عشرة 
انهار.  الــذي  املستشفى  أنقاض  تحت  فقدوا  الذين 
العالقني تحت األنقاض بني  وقــدر عــدد األشخاص 

كانوا  إن  التأكيد  مــن  يتمكن  أن  دون  مــن  و20   10
السكان  للمنطقة  وتظهر مشاهد  الحياة.  قيد  على 
ويمرون  نارية  دراجــات  وعلى  في سيارات  يفرون 
بأبنية متضررة وأسقف حديد منهارة. وقال هندرا 
وقد  متشققة  »الطرقات  ماموجو:  من سكان  وهــو 

انهارت أبنية عدة. الهزة كانت قوية جدًا«. 
)فرانس برس(
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)فرانس برس(



والــــرش بــاملــيــاه الـــبـــاردة والــثــلــج، والــوقــوف 
ليلة كاملة، وعدم االستجابة لطلب مقابلة 
طبيب عند شعور املعتقل بأّي مرض عام أو 
ويعلق:  اليومية.  التعذيب  عملية  من  ناتج 
ــّد مـــن حـــمـــات مــجــتــمــعــيــة وســيــاســيــة  »ال بــ
وقــانــونــيــة وإعــامــيــة للقضاء عــلــى ظــاهــرة 
التعذيب كلّيًا. يجب أن تبدأ الحملة بتوقيع 
التعذيب  مناهضة  اتفاقية  على  الحكومة 
التعذيب  ملناهضة  املتحدة  األمـــم  )اتفاقية 
وغـــيـــره مـــن ضـــــروب املــعــامــلــة أو الــعــقــوبــة 
الــقــاســيــة أو الــاإنــســانــيــة أو املــهــيــنــة(. تلك 
بــاإلشــراف على  الدولة  تلزم  التي  االتفاقية 
التعذيب  وســائــل  ووقـــف  املعتقات،  جميع 
ــقــــار الـــحـــجـــز غــيــر  كــــافــــة وإغــــــــاق جـــمـــيـــع مــ
القانون   مـــادة فــي 

ّ
الــقــانــونــيــة«. يقترح ســن

الجنائي السوداني بتجريم التعذيب كليًا، 
وتشديد العقوبة لتصل إلى اإلعــدام. كذلك، 
يشّدد على »إجراء تحقيقات جنائية جاّدة 
ــة، بــشــأن مــزاعــم الــتــعــذيــب،  ولــيــســت صـــورّيـ
على أن يستوفي التحقيق معرفة من يصدر 
أوامـــر الــتــعــذيــب، ومــن يــأمــر بــاالعــتــقــال وأن 
 نــتــائــج الــتــعــذيــب أمـــام املجتمع 

ّ
ــكــشــف كـــل

ُ
ت

باإلضافة  بها،  علٍم  على  ليكون  السوداني 
إلــى متابعة حــاالت اإلخــفــاء القسري، وهي 

الــتــي يــرتــبــط مــعــظــمــهــا بــجــرائــم تــعــذيــب«. 
تــلــك  »مــــــــن دون  ـــــــــه 

ّ
أن ــة  ــلــ ــيــ الــــوســ يـــضـــيـــف 

 هناك مسؤولية 
ّ
اإلصاحات القانونية، فإن

، خصوصًا نقابة املحامني 
ّ

على املجتمع ككل
ــدنــــي والـــكـــيـــانـــات  ومـــنـــظـــمـــات املـــجـــتـــمـــع املــ
تنظيم  فــي  االجــتــهــاد  الــقــانــونــيــة. وينبغي 
املواطنني  بحقوق  للتوعية  ُمكثفة  حمات 

وتثقيفهم حول مخاطر التعذيب«.
ــالــــب بــجــامــعــة  ــــن جـــهـــتـــه، يـــســـتـــرجـــع الــــطــ مـ
العزيز، ذكريات  الخرطوم خالد حسن عبد 
اعــتــقــالــه الــتــي اســتــمــرت خــمــســة أشــهــر من 
 .2016 نـــيـــســـان  إبــــريــــل/  ــــى  إلـ  2015 نـــهـــايـــة 
والضرب  بالكهرباء،  للصعق  فيها  تعّرض 
ــــل والـــشـــرب،  املــســتــمــّر ، والـــحـــرمـــان مـــن األكـ
خــــصــــوصــــًا فــــــي األيـــــــــــام األولـــــــــــــى. ويـــشـــيـــر 
آثارًا  ذلــك،   

ّ
 »لكل

ّ
أن إلى  الجديد«،  »العربي  لـ

اجتماعية ونفسية سيئة جدًا، ولم يعالجها 
ــام«.  ــنـــظـ ســـــوى نـــجـــاح الــــثــــورة وإســــقــــاط الـ
املعتقات،  من  خروجنا  »بمجرد  ويضيف: 
ُعرضنا على أطباء إلجراء مراجعات شاملة، 

فُحّول البعض للعاج النفسي«. 
ــتـــورة هــبــة عــمــر،  مـــن جــهــتــهــا، تـــوضـــح الـــدكـ
كانت  والتي  العامة،  الجراحة  اختصاصية 
تجربتها   

ّ
أن الــثــورة،  أثــنــاء  املعتقلني  ضمن 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

يــــــعــــــود الـــــتـــــحـــــذيـــــر مـــــــن اآلثـــــــــار 
للتعذيب  والنفسية  االجتماعية 
ــــب وفــــــــاة  ــقــ ــ فــــــــي الــــــــــــســــــــــــودان، عــ
ــا فــي  ــمـ ــتـــعـــذيـــب، أحـــدهـ شــخــصــني تـــحـــت الـ
مركز للشرطة، واآلخر في مقّر تابع لقوات 
الـــدعـــم الـــســـريـــع. ولـــيـــس الــتــعــذيــب جـــديـــدًا، 
 الــثــورة الــســودانــيــة ونــهــايــة عــهــد عمر 

ّ
لــكــن

البشير، وعدا السودانيني بوضع حّد لهذه 
عمومًا  اإلنسان  لحقوق  املنتهكة  املمارسة 

واملحتجزين خصوصًا. 
للسودان تاريخ طويل مع قصص التعذيب 
داخـــل املــعــتــقــات، مــن بــيــنــهــا، قــصــة العميد 
املتقاعد محمد أحمد الريح. هو أول من خرج 
إلى اإلعام ليروي قصة تعذيبه، والتي أشار 
التعذيب  أنـــواع مــن  إلــى تعرضه لعدة  فيها 
مــنــهــا: الــربــط املــحــكــم، والــتــعــلــيــق، والــوقــوف 
لــســاعــات قــد تــمــتــّد لــيــومــني كــامــلــني، وسكب 
املـــيـــاه الــــبــــاردة أو الــســاخــنــة عــلــى جــســده، 
والــــحــــبــــس فــــي املــــراحــــيــــض، وربـــــــط األعــــني 
واالغتصاب  لساعات،  ربطًا محكمًا وعنيفًا 
بإدخال مادة صلبة داخل الدبر، واإلخصاء، 
ــاظ الـــنـــابـــيـــة، والـــصـــعـــق  ــ ــفــ ــ ــ ــرب، واألل ــ ــــضــ والــ
بالكهرباء. أوضح العميد في مذكراته التي 
ــشــرت عــلــى نــطــاٍق واســــع، اآلثــــار الصحية 

ُ
ن

ــن تـــعـــذيـــبـــه، والـــتـــي  والـــنـــفـــســـيـــة الـــنـــاتـــجـــة عــ
اســتــمــرت مــعــه، حــتــى بــعــد إطــــاق ســراحــه، 
الخصية  واإلغــمــاء، وفقدان  الصداع  ومنها: 
في  الغضروف  بانزياح  واإلصابة  اليسرى، 

الظهر، وتأثر النظر سلبًا.
بعد الثورة، استبعد السودانيون استمرار 
ــهــم صـــدمـــوا، فـــي األســابــيــع 

ّ
الــتــعــذيــب. لــكــن

املــاضــيــة، بــمــقــتــل شـــاب اســمــه بــهــاء الــديــن 
نوري، تحت التعذيب، في مقّر تابع لقوات 
اسمه  مــواطــن  مقتل  وقبله،  السريع.  الــدعــم 
عز الدين حامد، بالطريقة نفسها، في أحد 
مــراكــز الــشــرطــة. الــحــادثــتــان أثـــارتـــا غضبًا 
ــا دفـــع  ــًا فــــي الــــشــــارع الــــســــودانــــي، مــ ــعــ واســ
النيابة العامة، تحت الضغط الشعبي، إلى 
بــدء حملة تحقيقات واســعــة. وأمــرت قوات 
الدعم السريع بتسليم املتهمني بقتل الشاب 
ــد اســتــجــابــت لــذلــك،  ــــوري، وقـ بــهــاء الـــديـــن نـ
ضغوط  ممارسة  فــي  النيابة  تستمر  فيما 
عــلــى الــشــرطــة لــرفــع الــحــصــانــة عــن املشتبه 

بتورطهم في التعذيب.
يستعيد املحامي حاتم الوسيلة، في حديثه 
إلــــى »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« ذكـــريـــات تــعــّرضــه 
للخطف واالعتقال من دون علم أسرته قبل 
ه في ذلك، رفقة بقية 

ّ
سنوات. ويشير إلى أن

أشكال  ألســوأ  يتعرضون  كــانــوا  املعتقلني، 
ــيـــاه،  الـــتـــعـــذيـــب، مــــن الــــضــــرب بـــخـــراطـــيـــم املـ

التعذيب 
في 

السودان
تجّدد الجرائم 
يحيي ذكريات 
النظام السابق

تعود إلى الواجهة، قصص التعذيب التي عاشها كثير 
تحت  شخصين  وفاة  إثر  السودانيين،  المعتقلين  من 
أثار صدمة تجاه جريمة ظّن  أخيرًا، وهو ما  التعذيب 

السودانيون أنّها انتهت إلى غير رجعة

من يتعرضون للتعذيب 
يحتاجون إلى فترات 

طويلة للتعافي

ُقتل مواطنان في األسابيع 
الماضية تحت التعذيب 

على يد عناصر األمن
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مع كوادر طبية أخرى في االعتقال، دفعتهم 
ــــدى تــأثــيــره على  إلــــى تــوثــيــق الــتــعــذيــب ومـ
ه، على 

ّ
الجسد والصحة النفسية. وتوضح أن

سبيل املثال، بمجرد منح معتقل وجبة من 
دون ملح يعني نقص الصوديوم في جسمه، 
املــيــاه، مــا يــؤدي إلى  وبالتالي، نقص كمية 
ــيــــاء والـــضـــعـــف الـــجـــســـدي ما  حـــالـــة مـــن اإلعــ
يؤدي حتمًا لضعٍف ذهني ونفسي. وتشير 
ــواء لــفــتــرة   تـــعـــّرض الــشــخــص لـــأضـ

ّ
إلــــى أن

املعتقات،  مــن  فــي كثير  يــحــدث  طويلة كما 
ــــؤدي إلــــى مــضــاعــفــات خــطــيــرة. وتــتــحــدث  يـ
»العربي الجديد« عن التعذيب الطبي،  عمر لـ
ــذا الـــنـــوع يــأخــذ شــكــل الــحــرمــان  وتـــقـــول: »هــ
من أدويــة األمــراض املزمنة، ورفض إحضار 

طـــبـــيـــب لــلــمــعــتــقــلــني املـــــرضـــــى، أو إحـــضـــار 
طبيب غــيــر مــتــخــصــص، أو غــيــر أخــاقــي ال 
تأخير  إلــى  باإلضافة  الخصوصية،  يحترم 
الـــفـــحـــوص ومـــنـــح أدويـــــــة بــشــكــل خـــاطـــئ«. 
املــمــارســات مــضــّرة أكثر   تلك 

ّ
إلــى أن وتلفت 

 
ّ
مــن التعذيب الــجــســدي املــبــاشــر. وتـــروي أن

ــوا عــرضــة ألمــــراض الــعــصــور 
ّ
املــعــتــقــلــني، ظــل

املعتقات  مساحة  ضيق  بسبب  الــوســطــى، 
الــشــرب  مــيــاه  وتــلــوث  للتهوية  تفتقر  الــتــي 
 ذلك، ساعد 

ّ
فيها، وسوء وضع املراحيض. كل

فـــي انــتــشــار أمـــــراض مــثــل الــطــفــح الــجــلــدي، 
ونــقــص الــفــيــتــامــني، واإلســـهـــاالت، والــنــزالت 
 
ّ
ــــراض الــعــيــون. وتــشــيــر إلـــى أن املــعــويــة، وأمـ

»هناك أشخاصًا ما زالوا يعانون من اآلثار 
الــجــانــبــيــة ملــا تــعــرضــوا لــه داخــــل املعتقات 

ويحتاجون لفترات طويلة للتعافي«.
ــنــــيــــني  ــع املــــهــ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــه، يـــــــبـــــــدي تـ ــ ــتــ ــ ــهــ ــ مــــــــن جــ
السودانيني انزعاجه من استمرار ممارسة 
م مذكرة للنائب 

ّ
التعذيب بعد الثورة. وسل

العام، طالبه فيها بتكوين لجنة من النيابة 
العامة ونقابة املحامني ملراجعة جميع مقار 
القوات النظامية، للتأكد من خلوها تمامًا 
املوجودين  املدنيني، وتسليم  املعتقلني  من 
فـــي املـــقـــار األخـــــرى لــلــشــرطــة. كـــذلـــك، طــالــب 
التجمع، وزيرالعدل، بإصدار تشريع يلغي 
ــّدة 24  ملـ الــقــبــض والــســجــن  بموجبه سلطة 
ســـاعـــة، مـــع تــشــكــيــل لــجــنــة دائـــمـــة، بجميع 
السابقة.  االنتهاكات  ملراجعة  الصاحيات، 
ملمارسات  تعرضوا  ممن  الشكاوى  وتلقي 
ــال والـــتـــحـــقـــيـــق بـــصـــورة  ــقــ ــتــ الـــقـــبـــض واالعــ

تحويل  عبر  وإنصافهم  للقانون،  مخالفة 
هذه الباغات للمحاكمة العادلة.

ويؤكد عمار الباقر، عضو سكرتارية تجمع 
الجديد«،  »العربي  لـ  السودانيني،  املهنيني 
 »سلوك التعذيب وبقية االنتهاكات ضد 

ّ
أن

لــن تنتهي إال بعد اتخاذ  حــقــوق اإلنــســان، 
الــدولــة جملة مــن اإلجــــراءات، ملنع وتجريم 
تخذ تلك اإلجراءات 

ُ
تلك املمارسة. على أن ت

القانوني واإلداري، وإنفاذ  على املستويني 
ــّرم مــمــارســة  جــمــيــع الـــنـــصـــوص الـــتـــي تــــجــ
الــتــعــذيــب، وفـــرض الــرقــابــة عــلــى املعتقات 
كــــــافــــــة، ونــــــظــــــام رقــــــابــــــي مــــحــــكــــم لـــضـــمـــان 
الباقر  ويضيف  املعتقلني«.  حقوق  سامة 
 

ّ
»العربي الجديد«: »إذا لم تقم الدولة بكل لـ

تلك الخطوات، ستكون هي أيضًا، مسؤولة 
عــمــا يــحــدث مــن جــرائــم. والــتــجــمــع يضغط 
ويتولى  الحكومة،  على  باستمرار  شعبيًا 
ويتحدث  حقوقهم،  على  املــواطــنــني  توعية 
الشأن. على املجتمع  السلطات في هذا  مع 
الــعــمــل بــصــورة جــمــاعــيــة ملــنــاهــضــة جــرائــم 
آثــار جسدية ونفسية  مــن  لها  ملــا  التعذيب 

واجتماعية«. 
ــــدوي، مـــن املــركــز  ــك، يـــقـــول مــحــمــد بــ ــ إلــــى ذلـ
 
ّ
األفـــريـــقـــي لــلــعــدالــة ودراســــــــات الــــســــام، إن

»منظمات املجتمع املدني ظلت تقوم بجهد 
كــبــيــر طــــوال الـــســـنـــوات املــاضــيــة ملــحــاصــرة 
ممارسات التعذيب«. ويبدي أسفه الشديد 
العدلي  الطب  في  العاملني  بعض  ملشاركة 
فــــي الـــجـــريـــمـــة، مــــن خـــــال الــتــســتــر عــلــيــهــا 
 بــدوي يلفت 

ّ
عبر إعــداد تقارير كــاذبــة. لكن

وثقت  »منظمات   
ّ
أن إلــى  الجديد«  »العربي 

االنــتــهــاكــات وهــي تساعد حاليًا  مــن  كثيرًا 
في عمليات إعادة تأهيل الضحايا، جسديًا 
ونــفــســيــًا، بـــاإلضـــافـــة إلــــى تــحــركــاتــهــا على 
الــــدولــــي واإلقـــلـــيـــمـــي، للضغط  املــســتــويــني 
على النظام البائد لوقف تلك املمارسة في 
لـــن يتاشى  الــتــعــذيــب   

ّ
أن حــيــنــه«. ويـــؤكـــد 

ــيـــة مــنــاهــضــة  ــاقـ ــفـ ــلـــى اتـ إال بـــاملـــصـــادقـــة عـ
الـــتـــعـــذيـــب، وتـــعـــديـــل جــمــلــة مــــن الـــقـــوانـــني، 
املبادئ  وتطبيق  العدلي،  الطب  ومنظومة 
للجهات  التحتية  البنى  وتفكيك  الــدولــيــة، 
الــتــي تــمــارس الــتــعــذيــب، وتــطــبــيــق الــعــدالــة 
الضحايا. ويقترح  التي تنصف  االنتقالية 
 

ّ
لكل اعــتــذارًا علنيًا صريحًا  الــدولــة  توجيه 

ضحايا التعذيب في السودان.

جنوب السودان

مصر

الخرطوم

ليبيا

تشاد

السودان

أثيوبيا

أرتريا

الكونغو 

جمهورية 
أفريقيا 

الوسطى

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

تـــزداد اإلجـــــراءات االحــتــرازيــة ملواجهة 
انــتــشــار فــيــروس كـــورونـــا وســـط قطاع 
ــات  ــابــ غــــــزة، بـــعـــد وصــــــول مـــعـــدل اإلصــ
ألكثر من ألف إصابة في بعض األيــام، 
وبـــمـــعـــّدل 700 لــغــايــة ألــــف إصـــابـــة في 
بغزة  الصحة  وزارة  واعتبرتها  الــيــوم. 
ــي مـــجـــتـــمـــع يــعــيــش  ــ نـــســـبـــة خـــطـــيـــرة فـ
أكــثــر مــن مليوني مــواطــن. تشديد  فيه 
اإلجــــراءات، يثير غضب عــدد كبير من 
تزيد من  ها 

ّ
أن الغزيني ألنهم يعتبرون 

الغزيني  بني  اآلراء  وتنقسم  معاناتهم. 
ــعـــارض  ـــول. يـ ــجـ ــتــ بـــالـــنـــســـبـــة لـــحـــظـــر الــ
ــذا الـــــقـــــرار يــومــي  ــ ــبـــعـــض تــطــبــيــق هــ الـ
مساًء  الثامنة  وبعد  والسبت،  الجمعة 
ــام، بينما يــؤيــده آخــرون.  فــي باقي األيـ
ه ال يلّبي حاجة 

ّ
ويعتبر املعارضون أن

الــغــزيــني، خــصــوصــًا عــنــد فــئــة الــعــمــال، 
 حاجة األســر لــلــوازم كثيرة في 

ّ
في ظــل

االقتصادية  الظروف  مع  الشتاء  فصل 
الصعبة التي يعيشها القطاع.

 لــدرء 
ٌ

ويــغــيــب عــن قــطــاع غـــزة صـــنـــدوق
األزمات التي تلحق بالعاملني، وغيرهم 
من الذين ال يجدون أي تعويض للضرر 
ــا، بــإســتــثــنــاء  ــة كــــورونــ ــ الـــنـــاتـــج مـــن أزمـ
مــرة واحـــدة فقط، حيث تــّم تــوزيــع 100 
دوالر لعشرة آالف عامل من املتضررين 

باألزمة في إبريل/ نيسان املاضي.
ال يحصل أدهــم السر )30 عامًا(، سوى 
األسبوعي  راتبه  من  املائة  في   50 على 
بسبب جائحة كورونا وحظر التجول. 
ــــي أحـــد  ــاخ فـ ــبــ فـــهـــو يـــعـــمـــل مـــســـاعـــد طــ
املــطــاعــم الــشــرقــيــة فــي مــديــنــة غـــزة. كــان 
يــعــمــل قــبــل األزمـــــة 10 ســـاعـــات يــومــيــًا، 
وحاليًا يعمل 7 ســاعــات يوميًا مــا عدا 
التجول.  الجمعة والسبت بسبب حظر 
ــيـــل ألســـــرتـــــه املــــكــــونــــة مـــــن 7  ــعـ وهـــــــو مـ
ــــراءات التي   اإلجـ

ّ
الــســر أن أفــــراد. يعتبر 

مـــن املــتــوجــب تــشــديــدهــا عــلــى الــتــبــاعــد 
االجتماعي وفــرض غرامات على من ال 
يرتدي الكمامة أفضل من حظر التجول، 
من  الكثير  وعلى  عليه  انعكست  ــهــا 

ّ
ألن

الــعــامــلــني ســلــبــًا، فيحصلون عــلــى أجــٍر 
قــلــيــل مـــن دون تــعــويــض. ويـــقـــول الــســر 
على هذه  »نــوافــق  الجديد«:  »العربي  لـ 
اإلجـــراءات في حــال قدموا مبلغ 25 في 
املائة من رواتب العاملني. نحن من أكثر 
 

ّ
الفئات تضررًا في مجتمع مدّمر فيه كل

شيء. لسنا موظفني نقضي أيام الحظر 
 

ّ
من دون أن نبالي بتقليص رواتبنا. كل

يوم يذهب علينا هو مهّم لنا«.
حــظــر الــتــجــول قــســا أيــضــًا كــثــيــرًا على 
 ظــروف 

ّ
عــامــًا(، ألن  31( بهاء إسماعيل 

التجول دفعته ليخسر عمله في  حظر 
سوق الجمعة بمنطقة اليرموك، وسط 
مــديــنــة غـــــزة، وســـــوق الــســبــت بــمــديــنــة 
رفـــح، فــي جــنــوب قــطــاع غـــزة. كــان يبيع 
الكهربائية  األجهزة  أسبوع   

ّ
كل فيهما 

 
ً
املـــســـتـــخـــدمـــة، وال يـــجـــد مـــكـــانـــًا بـــديـــا

اعتبار  البيع فيه، مع  عنهما يستطيع 
الــتــجــول  ــومـــني مـــمـــنـــوع  ــيـ الـ  هـــذيـــن 

ّ
أن

خالهما.
)35 عامًا(  عـــودة  رفــعــت  يــؤيــد  باملقابل، 
قرار حظر التجول ليومني ومساًء بباقي 
 القرار يحتاج 

ّ
ه يشير إلى أن

ّ
األيــام، لكن

الكمامات،  ارتــداء  في  الضوابط  لبعض 
وبــعــض اإلجــــــراءات فــي املــنــاطــق األكــثــر 
اكتظاظًا بالناس، بهدف تقليص أعداد 

ــدم وجـــود  ــات الــيــومــيــة وســـط عـ ــابـ اإلصـ
تنظيم في األماكن املكتظة في األسواق 

الشعبية وبعض املحال التجارية.
ويؤيد مدحت الشريف )40 عامًا( أيضًا 
ه سيكون 

ّ
ه ال يعتقد أن

ّ
قرار اإلغاق، لكن

إاّل في حــال توفير  من املفيد استمراره 
حكومة غزة بعض الحاجات الضرورية 
تأمني  تستطيع  ال  التي  الفقيرة  لأسر 
لـ  الشريف  الغذاء. ويقول  حاجاتها من 
»العربي الجديد«: »مدينة غزة صغيرة، 
ــيــــقــــة، وهـــــنـــــاك كـــثـــافـــة  وشـــــوارعـــــهـــــا ضــ
 ذلــك يجعل 

ّ
سكانية فــي املــخــيــمــات، كــل

أتمنى  لكن ال  ينتشر،  كــورونــا  فيروس 
أن تــطــول فــتــرة حــظــر الــتــجــول«. بينما 
يــعــارض فــارس شباب )26 عــامــًا( قــرار 
الــحــظــر، وهـــو يــعــمــل فـــي أحـــد املــقــاهــي 
بالقرب من شاطئ بحر غزة. يتقاضى 
 )نــحــو 6 

ً
فــي الــيــوم الـــواحـــد 20 شــيــكــا

العمل.  مــن  ســاعــات   7 مقابل  دوالرات( 
ه كان يحصل قبل أزمة كورونا على 

ّ
لكن

يوميًا،  دوالرات(   10 )نــحــو   
ً
شيكا  35

أيام  يكره  العمل.  من  12 ساعة  مقابلة 

التجول، وال يؤيده ألنه وأخوته  حظر 
ــنـــه. يــعــمــل شــبــاب  ــرروا مـ الـــثـــاثـــة تــــضــ
وأشـــقـــاؤه كــعــمــال مــيــاومــة )يــتــقــاضــون 
ــيـــا( فــــي مـــتـــاجـــر ومـــطـــاعـــم.  ــا يـــومـ ــبــ راتــ
ــة، وتــقــلــصــت  ــائــــحــ ــجــ ـــرروا مـــــن الــ ــ ــــضـ تــ
 
ّ
فــإن لهم  وبالنسبة  اليومية،  أجــورهــم 

كبيرًا،  كابوسًا  تشكل  كــورونــا  جائحة 
وال يرون أي تقدم في مواجهة الجائحة 
أن  التجول. يتمنون  قـــرارات حظر  عبر 
تشديد  مــع  لطبيعتها،  الــحــيــاة  تــعــود 
ــتـــزام بــالــوقــايــة مــن خــال  ــراءات االلـ ــ إجــ
ارتداء الكمامة والتعقيم. ويقول شباب 
لـ »العربي الجديد«: »داخل املقهى الذي 
بالتعقيم  مــلــتــزم  الــجــمــيــع  فــيــه،  أعــمــل 
ــداء الــكــمــامــات. لــم تتقلص أعـــداد  ــ وارتــ
اإلصــابــات بعد تشديد إجـــراءات حظر 
 اإلغــــاق 

ّ
الـــتـــجـــول. هـــنـــاك مـــن يـــقـــول إن

ــد يــقــلــص  ــامـــل أليــــــام مـــتـــواصـــلـــة قــ الـــشـ
أعــــداد االصـــابـــات لــكــن هـــذا لــن يــحــدث، 
ــــروا لنا 

ّ
فــكــورونــا منتشر. لــو كــانــوا وف

طعامًا وشرابًا وأغلقوا البلد لشهر، فا 
مشكلة حينها«.

غزيون يعارضون حظر التجول

تشديد اإلجراءات االحترازية في غزة )محمد الحجار(

عمال يتضررون من حظر التجول )محمد الحجار(

مطالبات بتسليم كّل من شارك في تعذيب بهاء الدين نوري حتى الموت )أشرف الشاذلي/ فرانس برس(

2019
العام الذي سقط فيه نظام عمر 

البشير، بعد نحو ثالثين عامًا من الحكم، 
ليُفضح بعدها كثير من ملفات التعذيب

مع ارتفاع إصابات 
كورونا، وقرار حظر 

التجول بغزة، انقسمت 
اآلراء بين مؤيد 

ومعارض. بعض 
الفقراء يتأثر سلبًا من 

القرار مع توقف عمله 
من دون تعويض

تنتشر مكبات النفايات 
العشوائية بمناطق عدة 
بتونس، وأصبحت تهّدد 

بيئة السكان وصحتهم. 
االحتجاجات مستمرة 

للمطالبة برفع النفايات 
التي مصدرها األساسي 

هو المصانع، لكن ال 
استجابة

مكبات نفايات عشوائية في تونس
يعمد أصحاب النفايات 

إلى رميها بشكل عشوائي 
ليًال وفي أماكن متفرقة

تنتج تونس  حوالي 2.5 
مليون طن من النفايات 

المنزلية سنويًا

تونس ـ مريم الناصري

ــة، نـــفـــذ أهـــالـــي  ــيـ ــع املـــاضـ ــيـ ــابـ ــــدى األسـ عـــلـــى مـ
الــقــيــروان، عــّدة  الــرويــســات، بمحافظة  منطقة 
تــحــركــات احــتــجــاجــيــة يــومــيــة، تــنــديــدًا بإلقاء 
أطنان من النفايات مجهولة املصدر، بطريقة 
وخاصة  باملنطقة،  أماكن  عــّدة  في  عشوائية، 
في مسلك زراعي بالقرب من مصنع األسمنت 
وبعض التجمعات السكانية. ووجه السكان، 
بداية هذا الشهر، نداء استغاثة إلى السلطات 
النفايات  برفع  للمطالبة  واملركزية،  الجهوية 
للكشف  تحقيق  وبفتح  بيئتهم،  تــهــدد  الــتــي 
عــن مــصــدر الــنــفــايــات. اســتــمــرار هـــذا الــوضــع 
دفع باملنتدى التونسي للحقوق االقتصادية 
السلطة  تحميل  إلــى  باملنطقة  واالجتماعية 
الــجــهــويــة »مــســؤولــيــة مـــا قـــد يــنــتــج عـــن هــذه 
الـــنـــفـــايـــات مـــن مــخــاطــر عــلــى صــحــة الــســكــان 
وحيوانات املراعي والبيئة واملحيط، في حال 

التراخي والصمت والامباالة«.
ــي املــنــتــدى  ــــي فــ ــــامـ ويـــشـــيـــر املـــتـــحـــدث اإلعـ

 
ّ
رمضان بن عمر لـ »العربي الجديد« إلى أن
»املنتدى يتابع امللف ونتائج التحاليل التي 
ويؤكد  باملنطقة«.  البيئة  خــبــراء  بها  يــقــوم 
ــذي قــامــت  »ضـــــرورة أن يــكــون الــتــحــقــيــق، الــ
ــة الـــقـــيـــروان، جـــّديـــًا، ومــبــاشــرًا،  بــفــتــحــه واليــ
وشـــفـــافـــًا، لــتــحــديــد املـــســـؤولـــيـــات ومــعــاقــبــة 
ــذه الــجــريــمــة«.  كـــل مـــن تــثــبــت إدانـــتـــه فـــي هــ
الوطنية  للوكالة  الجهوية  املصالح  ويدعو 
لحماية املحيط والوكالة الوطنية للتصرف 
املدني  املجتمع  »تشريك  إلــى  النفايات،  في 
واالســتــفــادة مــن تــجــاربــه وخــبــراتــه فــي هذا 
املـــجـــال لــرفــع الــنــفــايــات أو وضـــع تــرتــيــبــات 

بديلة للتصرف فيها بطريقة آمنة«.
لـــم تــكــن مــشــكــلــة املـــكـــّب الــعــشــوائــي فـــي تلك 
احتجاجات  تثير  الــتــي  األولـــى  هــي  املنطقة 
ــلــقــى في 

ُ
الــــشــــارع. فـــأطـــنـــان مـــن الـــنـــفـــايـــات ت

 املناطق، على 
ّ

قرابة 500 مكّب عشوائي بكل
األراضــــي الــزراعــيــة وقـــرب األوديــــة ومقاطع 
الرمال، وكانت قد أعلنت عنها وزارة الفاحة 
واملوارد املائية والصيد البحري منذ أكثر من 

3 سنوات. ويلقى في تلك املكبات العشوائية 
غــيــر الــقــانــونــيــة مـــا يـــقـــارب الـــــــ250 ألــــف طن 
البيئة  لــوزارة  تقارير  النفايات، بحسب  من 
 هــــذه املــكــبــات 

ّ
والــــشــــؤون املــحــلــيــة. عــلــمــًا أن

تضم فقط ما يقارب الـ 20 في املائة من كمية 
الــفــضــات الــتــي يلقيها املـــواطـــن الــتــونــســي، 

 
ّ
لكن النفايات،  تلك  لرفع  أسبوعني  مــن  أكثر 

الحال ما يزال على ما هو عليه حتى اليوم«. 
الـــعـــشـــوائـــي  الــــرمــــي   »مـــشـــكـــلـــة 

ّ
أن ويـــضـــيـــف 

للنفايات ليس بالجديدة في املنطقة. وعلى 
ال  البلدية   

ّ
أن  

ّ
إال السكان  احتجاج  من  الرغم 

لكن  أو احتجاجات.  تستجيب ألي تحركات 
النفايات وليس  املــرة، ألقيت أطنان من  هذه 
ــاب تــلــك  ــحــ كـــمـــيـــات بـــســـيـــطـــة. وقـــــد عـــمـــد أصــ
 وفي أماكن متفرقة«. 

ً
النفايات إلى رميها ليا

في محافظة  قليبية،  مدينة  بدورها، تشكو 
ــار املـــكـــبـــات  ــتــــشــ ــن انــ ــ ــر، مـ ــ ــهـ ــ ــل، مـــنـــذ أشـ ــ ــابـ ــ نـ
الــعــشــوائــيــة عــلــى املــســالــك الـــزراعـــيـــة وقـــرب 
ــة وحــتــى الــشــواطــئ. وعــلــى الــرغــم من  األوديــ
 املنطقة لم تشهد أي 

ّ
تحركات الشارع، إال أن

املــدنــي،  باملجتمع  الــنــاشــط  يشير  إذ  تــغــيــر، 
محمد بن حميدة، لـ »العربي »الجديد«، إلى 
باملنطقة،  تعنى  الــتــي  املــنــظــمــات  »أغــلــب   

ّ
أن

إضـــافـــة إلــــى بــعــض الــنــشــطــاء الــحــقــوقــيــني، 
ينبهون منذ مّدة من خطورة انتشار مخلفات 
املصانع في املكّبات العشوائية. وتّم التبليغ 

عن بعض املصانع وتقديم األدلة على تورط 
لم   

ّ
لكن عمدًا.  الفضات  إلقاء  في  أصحابها 

اإلشكاليات.   
ّ

لحل تدخل  أي  املنطقة  تشهد 
البيئية  املنظمات  العديد من   

ّ
أن من  بالرغم 

أثبتت تأثير مخلفات املصانع على األراضي 
الــزراعــيــة«. كــذلــك يشير إلــى »ضــعــف تدخل 
البلديات إلزالة تلك املخلفات التي تتضاعف 
ــبـــب عـــــــدم مــحــاســبــة  يــــومــــًا بــــعــــد يــــــــوم، بـــسـ
املــتــورطــني وأصـــحـــاب املــصــانــع والــشــركــات 
 »بــعــض 

ّ
املــخــالــفــة لـــلـــقـــانـــون«. ويــضــيــف أن

 
ّ

الجمعيات راسل البرملان أكثر من مرة  لحل
لبعض  املــحــاذيــة  املــكــبــات  املشكلة، ال سيما 

التجمعات السكانية«.
وتــنــتــج تـــونـــس، وفــــق وكـــالـــة الــتــصــرف في 
النفايات، حوالي 2.5 مليون طن من النفايات 
التي  القانونية  املكبات  في  سنويًا  املنزلية 
املنزلية  النفايات  وتتمّيز   .11 عددها  يبلغ 
بنسبة مهمة من املواد العضوية تبلغ نحو 
68 في املائة، في حني تبلغ نسبة الباستيك 

11 في املائة والورق 10 في املائة. 

من  الــكــبــرى  النسبة  مــصــدر  بالتالي  ليكون 
املنتدى  ويــؤكــد  املصانع.  هــو  النفايات  تلك 
التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية 
ــوارئ الــبــيــئــيــة،  ــطــ ــــان حـــالـــة الــ »ضـــــــرورة إعـ
الحلول  لـــدرس  أزمـــة عاجلة  وتــكــويــن خلية 
قريبة املدى ملشكلة النفايات، وللبحث جديًا 
النفايات في تونس،  التصرف في  في ملف 
والعمل على إنصاف جهات أخرى، منكوبة 
ــارب وبــــــرج شــاكــيــر  ــقــ بـــيـــئـــيـــًا، عـــلـــى غــــــرار عــ
وجربة واملنستير«. كذلك يدعو املنتدى إلى 
املتبعة،  ــردم  الــ تقنية  عــن  نهائيًا  »الــتــخــلــي 
ــرز وتـــثـــمـــني الـــنـــفـــايـــات«.  ــ والـــتـــوجـــه نـــحـــو فـ
املعنية  واملـــصـــالـــح  الــبــيــئــة  وزارة  ويــطــالــب 
ــام حــــول االســتــراتــيــجــيــة  ــعـ ــإنــــارة الــــــرأي الـ بــ
املــزمــع اتــبــاعــهــا الحـــتـــواء نــفــايــات صفاقس 
وتونس الكبرى، مع اقتراب املهل القانونية 

لغلق مكّبي عقارب وبرج شاكير«.
يــقــول عــبــد الــحــمــيــد )45 ســـنـــة(، أحـــد ســكــان 
 
ّ
منطقة الــرويــســات، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن
»أهالي املنطقة ينفذون تحركات يومية منذ 

السكان يحتجون 
بشكل يومي 

)العربي الجديد(
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