
مطعم لخدمة المعوزين في بغداد

تركيا: »الجفاف أخطر من كورونا«
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بغداد ـ كرم سعدي

ــالــــي شـــهـــرًا  ــحــ لـــــم يــــكــــن شــــهــــر رمـــــضـــــان الــ
اللهيبي  املجيد  عبد  إلــى  بالنسبة  عــاديــا 
الــــــذي يــمــلــك مــطــعــمــا شــعــبــيــا مــتــواضــعــا 
املشوية.  اللحوم  فيه  يقدم  العراقية،  العاصمة  فــي 
ت 

ّ
تدن العراقية  العائالت  ألغلب  املعيشية  فالحالة 

منذ نحو عام نتيجة تداعيات أزمة كورونا وخفض 
الــعــراقــي فــي مقابل  الــديــنــار  الحكومة سعر صــرف 
ر كل ذلك على عمل الشاب الثالثيني 

ّ
الدوالر، وقد أث

الذي يفتح مطعمه قبل أربع ساعات من أذان املغرب 
لتجهيز طلبات اإلفطار.

شمالي  شعبية  منطقة  فــي  املجيد  عبد  محل  يقع 
بغداد، سكانها بمعظمهم من املعوزين. وعلى الرغم 
 العمل في ظل األوضــاع املعيشية الصعبة ال 

ّ
من أن

 عبد 
ّ
يغطي مصاريف شهر رمضان لهذا العام، فإن

املجيد يــرى فيه شهر الخير والــبــركــة. ولــذلــك أعلن 
ـــه ســوف يــقــّدم خــدمــة الــشــواء مجانا ملن 

ّ
لزبائنه أن

إعــداد  يفضلون  فكثيرون  ثمنها.  دفــع  يستطيع  ال 
وجباتهم من اللحوم في املنزل وحملها إلى املطاعم 
ع لهذه الخدمة. 

َ
من أجل الشواء في مقابل مبلغ ُيدف

أشعر  ــنــي 
ّ
أن إال  املبيع ضــعــف،   

ّ
أن فيقول: »صحيح 

بــالــســعــادة بــعــد تــلــقــّي املــديــح والـــدعـــاء لــي وألهــلــي 
 عائلة عبد املجيد 

ّ
من قبل أهالي املنطقة«. ُيذكر أن

املنطقة، وهو  ليست أفضل حــااًل من باقي عائالت 

ــه يــرفــض فكرة 
ّ
عــلــى الــرغــم مــن بــلــوغــه الــثــالثــن فــإن

الزواج حتى يتمّكن من مساندة عائلته التي عانت 
بعد تــعــّرض والـــده إلــى حـــادث مـــروري واضــطــراره 
إلى السفر لتلقي العالج وإصابته بشلل في رجليه. 
ــفــنــا مــااًل 

ّ
ــدي كــل  »عـــالج والــ

ّ
ويــشــرح عــبــد املــجــيــد أن

 الحافلة التي كان يعمل عليها 
ّ
كثيرًا، خصوصا أن

دور  أخذ  على  جبرت 
ُ
أ بالتالي  لالحتراق.  تعّرضت 

والدي في إعالة العائلة«.
بالعودة إلى ملحمته املتواضعة، يبدأ عبد املجيد 
يـــومـــه الــرمــضــانــي بــالــتــنــظــيــف وتــحــضــيــر الــلــحــمــة 
يــبــدأ ضغط العمل قبل مــوعــد اإلفــطــار  لــلــشــواء، إذ 
بنحو ساعة ونصف الساعة. ومن خالل خبرته في 
الزبائن  »طلبات  يلّبي  الضغوط،  تلك  مع  التعامل 
بمساعدة شّبان أقــّدم لهم خدمة الشواء مجانا في 

شهر رمضان«. 
ــيـــد لـــلـــبـــاعـــة الــــصــــغــــار بــعــرض  ــبـــد املـــجـ ويـــســـمـــح عـ
بضائعهم أمام محله، رافضا تقاضي أّي بدل مالي 
الــفــقــيــرة فــي املنطقة.  كــونــهــم جميعا مــن الــعــائــالت 
 »عددهم يزداد في خالل شهر رمضان، إذ 

ّ
ويخبر أن

تنفق العائالت أموالها في شهر الخير. بالتالي هي 
العائالت  لذا تدفع  للمعوزين حتى يعملوا.  فرصة 
ــلـــع بــســيــطــة كــالــعــصــائــر  ــيـــع سـ ــى بـ ــ ــا إلــ ــارهـ ــغـ بـــصـ
وهدايا  والحلوى  والسجائر  املنازل  في  املصنوعة 
رمضان وبعض األلعاب«. ويشعر الشاب بالسعادة 
ــــردود املــالــي  ـــه يــســاهــم فــي تــوفــيــر املـ

ّ
عــنــدمــا يـــرى أن

ــــــه ربــــح شــهــر رمــضــان 
ّ
 »إن

ً
ــال ــائـ ــهـــؤالء الـــصـــغـــار، قـ لـ

ني سوف أكسب أجرًا عند الله بهذا 
ّ
 أن

ّ
الكريم. أظن

العمل وهذا شيء عظيم«.
اإلفطار  »متعة  ه 

ّ
بأن يصفه  ما  املجيد  عبد  ويفتقد 

أذان  يكون  عمله،  ينهي  عندما  فهو،  العائلة«.  مــع 
املغرب قد ُرفع ومن الصعب اللحاق بوجبة اإلفطار 
مـــع الــعــائــلــة الـــتـــي تــســكــن بــعــيــدًا عـــن مــحــلــه بنحو 
أحد  مع  الطعام  يتناول  وهكذا  كيلومترات.  عشرة 

أصدقائه في محله.
ويـــصـــف عـــبـــد املـــجـــيـــد ســـكـــان املــنــطــقــة بــالــطــيــبــن 
 »العادة جرت في 

ّ
وبمحّبي فعل الخير. ويقول إن

العائالت.  بن  الطعام  تبادل  على  العراق  رمضان 
ـــنـــي أعـــمـــل فـــي املـــحـــل مــنــذ ســـنـــوات وزبــائــنــي 

ّ
وألن

ــار بــعــيــدًا عـــن الــعــائــلــة،  يــعــلــمــون بــتــنــاولــي اإلفــــطــ
 واحـــــدًا مــنــهــم فـــي كـــل يــــوم يــجــلــب لـــي طــعــامــا 

ّ
فــــإن

 املـــحـــل يـــتـــحـــّول في 
ّ
ويــتــنــاولــه بــرفــقــتــي. حــتــى أن

بــعــض األيــــام إلـــى مــكــان لجمع مــن األهــالــي الــذيــن 
 
ّ
أتــشــارك وإيــاهــم اإلفــطــار«. ويــؤكــد عبد املجيد أن

العمل فــي شهر رمــضــان مختلفة عــن باقي  ــام  »أيـ
أيـــام الــســنــة، فــال أقـــوم بــجــرد مــا حصلت عليه بل 
التالي أسدد  اليوم  الخزانة وفــي  النقود في  أضــع 
مــنــهــا مـــا يــتــوّجــب عـــلـــّي«. يــضــيــف »عــمــلــي مــبــارك 
ــنــي أبــتــعــد عــن الــغــش، وأبــيــع األهــالــي بأسعار 

ّ
ألن

 
ّ
منخفضة، كذلك أتنازل عن حقي للمحتاجن. أظن

الله رزقــنــي بما يكفي، وثــّمــة عــائــالت كثيرة ال   
ّ
أن

بمسؤولية  فأشعر  الطعام،  شــراء وجبة  تستطيع 
تجاهها«. ويتابع »أنا مسلم وديني يحثني على 
 
ّ
مــســاعــدة املــعــوزيــن، وشــهــر رمــضــان فــرصــة ألحــث

نفسي واآلخرين على فعل الخير«. من جهة أخرى، 
ه يختتم يومه الرمضاني مع 

ّ
يقول عبد املجيد إن

األصـــدقـــاء واألقـــــارب فــي مسجد قــريــتــهــم، مــؤّديــن 
داخــل  فــي  الــســحــور  مــوعــد  الدينية حتى  الشعائر 
»ينتهي فيروس  أن  ــه يدعو 

ّ
أن املسجد. وال يخفي 

 
ّ
ف عن حصد األرواح، خصوصا أن

ّ
كورونا ويتوق

عدد قاصدي املساجد قد انخفض بفعل اإلجراءات 
الوقائية الخاصة بأزمة كورونا«.

مجتمع
أكدت مفوضية حقوق اإلنسان في إقليم كردستان العراق قيامها بإبالغ األمم املتحدة بخطورة 
األلغام والقنابل التي زرعها حزب العمال الكردستاني في قرى ومناطق حدودية تابعة لإلقليم، 
مطالبة املنظمة الدولية بالتدخل إلزالتها، وذلــك بعد أقل من 24 ساعة على إصابة 3 أشخاص 
بانفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحو الحزب في بلدة كاني ماسي القريبة من الحدود مع تركيا، 
والتابعة ملحافظة دهوك. وقالت مديرة املفوضية في كردستان، تافكة عمر، إن هذه االلغام تمثل 
)العربي الجديد( تهديدًا حقيقيا لحياة السكان. 

قال سكان إن زلزااًل شدته ست درجات ضرب والية آسام في شمال شرق الهند، أمس األربعاء، مما 
ألحق أضــرارًا ببعض املباني. وذكــرت سلطات الوالية أنها تتحقق مما إذا كان وقع أي ضحايا 
نتيجة الزلزال. وذكرت هيئة املسح الجيولوجي األميركية أن الزلزال وقع على عمق 34 كيلومترًا 
وكان مركزه قرب بلدة ديكياجولي التي تبعد 140 كيلومترًا شمال جواهاتي، املدينة الرئيسية 
في والية آسام. وفي وقت سابق قدر مركز رصد الزالزل األوروبي املتوسطي أن شدة الزلزال 6.2 
)رويترز( درجات. وقال سكان إن جدران بعض املنازل واملباني تصدعت. 

الهند: زلزال يضرب والية آسامتحذير من األلغام في كردستان العراق

يستفيد عبد المجيد من موقع ملحمته المميّز 
البلدية،  الخدمات  فيها  تقّل  التي  المنطقة  في 
سيارات  منه  القرب  في  تكثر  المقابل  في  لكن 
األجرة وعربات الباعة المتجّولين، وهذا ما يجعل 
السنة،  ــام  أي باقي  في  جيدًا  الــمــادي  مـــردوده 
خصوصًا في الفترة الصباحية فاللحوم المشوية 

وجبة فطور بالنسبة لبعض العراقيين.

موقع مميّز

خالل  الجفاف  مــن  الناتجة  الكبيرة  الحفر  تـــزداد 
البتالع  كافية  باتت  ها 

ّ
أن حتى  األخــيــرة،  السنوات 

سيارة في أكثر سهول تركيا خصوبة، األمر الذي 
الــذيــن يخشون  املـــزارعـــن  بــن  مــتــزايــدًا  يثير قلقًا 
ر تحسن 

ّ
اقــتــراب هــذه الحفر مــن منازلهم. ويــحــذ

غــونــدوغــدو )57 عــامــًا( الـــذي يـــزرع البطاطس في 
الــغــذاء  لشركة  ويبيعها  )جــنــوب(  قونية  مقاطعة 

األمــيــركــيــة الــعــمــالقــة بــيــبــســيــكــو، مـــن أّن »الــوضــع 
أّن  يــزداد ســوءًا« مضيفًا  بالجفاف  في ما يتعلق 
نتيجة  عــامــًا،  أو 15  مــنــذ 10  تتكاثر  الــحــفــر  هـــذه 

الستنزاف املياه الجوفية. 
وأحصى األستاذ فتح الله عريك من جامعة قونية 
املقاطعة،  فــي  الــعــام  هــذا  التقنية نحو 600 حــفــرة 
أي ما يقرب من ضعفي الـ350 التي ُرصدت العام 

املــاضــي. ويــتــوجــب على املــزارعــن الــذيــن يسعون 
بجهد لتقليل استخدام املياه الجوفية، رّي حقولهم 
أكثر من السابق بسبب الجفاف، وفي الوقت نفسه 
البحث عــن املــيــاه فــي أمــاكــن أخـــرى، مــا يـــؤدي إلى 
الكهرباء. ويوضح حازم  فواتير  زيــادة كبيرة في 
سيزر، وهو مزارع في كارابينار في مقاطعة قونية: 
»فــي الــســابــق، كــان يكفي ري الــحــقــول مــرتــن في 

السنة. أما اليوم فعلينا القيام بذلك خمس أو ست 
 هذه املشكلة، فستكون 

ّ
حل

ُ
مــرات«. وفي حال لم ت

للجفاف عواقب على املزارعن واملستهلكن »أكبر 
الــذي سببه  الدمار االقتصادي  أو حتى أكثر« من 
فــيــروس كـــورونـــا، وفــقــًا لــرئــيــس غــرفــة املهندسن 

الزراعين في تركيا باقي رمزي سويكميز.
)فرانس برس(

Thursday 29 April 2021
الخميس 29 إبريل/ نيسان 2021 م  17  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2432  السنة السابعة

)فولكان ناكيبوغلو/ فرانس برس(



إسالم أباد ـ صبغة اهلل صابر

»نعاني في باكستان، منذ أمد بعيد، من أزمتني، هما: العيش في منزل بال أدنى 
مقومات الحياة، ومالحقة الشرطة باستمرار لنا. تتبعنا تحت غطاء تطبيق 
القانون، لكن في حقيقة األمــر هي مضايقات من أجــل الحصول على بعض 
إبراهيم خان حديثه، مع »العربي  املــال«. هكذا يبدأ الالجئ األفغاني محمد 
الــجــديــد« عــن حــيــاتــه فــي بــاكــســتــان. يــصــف الــحــيــاة فــي بــاكــســتــان بالصعبة، 
خصوصًا خالل األعوام األخيرة: »كنا مرتاحني نسبيًا، إذ نعمل بال خوف، بل 
براحة بال. أما اليوم، فالحياة صعبة مع مالحقة الشرطة لنا، وخصوصًا َمن 
 معظمنا يعيش منذ عقدين في باكستان«. يطلب 

ّ
ال يملك بطاقة الجئ، رغم أن

محمد إبراهيم وأسرته من الحكومة الباكستانية تركهم يعيشون بسالم، بال 
أي مضايقات، لكونهم غير قادرين على العودة إلى بلدهم بسبب األوضــاع 
ه سيترك 

ّ
ه في حال نجاح املصالحة األفغانية، فإن

ّ
األمنية السيئة فيه، معتبرًا أن

وعائلته باكستان ليعود إلى قريته التي يملك فيها أراضــي زراعية. بــدوره، 
 :

ً
»العربي الجديد«عن حبه لقريته، قائال يتحدث شوكت خان، والد إبراهيم لـ

 األوضاع 
ّ
»ال يمكن أّي شخص عاش في الغربة أن ينسى أرضه ووطنه، لكن

وتحسنت  الــظــروف  تغيرت  فمهما  صعبة،  ظـــروف  فــي  العيش  على  ترغمنا 
األحوال يبقى الوطن في القلب، وإلى حني تحسن األحوال في وطننا، سنبقى 

في باكستان. فالحياة هنا، رغم قساوتها، تبقى أفضل من بلدنا«. 
وصل والد محمد إبراهيم، إلى باكستان قبل والدة ابنه، هربًا من الحرب في 
بالده، وقد زار محمد إبراهيم برفقة والده قريته مرات عدة، ورغم رغبته في 
الفكرة منعه من تحقيق حلمه. يعمل   رفــض والــده 

ّ
أن العودة مع عائلته، إال 

محمد إبــراهــيــم حاليًا فــي مهن مختلفة، منها عــامــل فــي ســوق الــخــضــار، إذ 
يكسب يوميًا ما بني 500 روبية )3 دوالرات( وألف روبية )6 دوالرات(، وبعد 
انتهاء يومه يعود إلى منزله ويعطي ما جناه لوالده كي يتدبر أمور العائلة. 
 مساعدة األقارب 

ّ
وبسبب فيروس كورونا، واجهت األسرة ظروفًا صعبة، لكن

واألصـــدقـــاء ســاهــمــت بــإنــقــاذهــا مــن األزمــــة. يتحدثه الــوالــد شــوكــت عــن هــذه 
أيامًا عصيبة من حياتنا بسبب كورونا، وبينما كان  : »عشنا 

ً
قائال املرحلة 

اآلخــرون خائفني من العدوى، كنا نخاف من الجوع. لم تكن الحيطة والحذر 
من الفيروس من ضمن أولوياتنا، بل كسب لقمة العيش كان الهم األســاس. 
ه كان يعود حزينًا في 

ّ
، لكن

ً
ابني كان يخرج من املنزل في الصباح ليجد عمال

 األحوال تتغير اآلن، ونعود إلى الحياة الطبيعية«.
ّ
معظم األحيان، غير أن

خيرًا  استبشروا  والسودانيات  السودانيين  أّن  من  الرغم  على 
من  ثّمة  فإّن  »سيداو«،  اتفاقية  على  الوزراء  مجلس  بمصادقة 

ينّغص ذلك من خالل التشكيك في دستورية تلك المصادقة مشيرًا 
إلى ضرورة إجازتها من قبل برلمان منتخب

إعدامات في رمضان مصر
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الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

الـــوزراء  مــصــادقــة مجلس  حظيت 
الــســودانــي عــلــى اتــفــاقــيــة الــقــضــاء 
عــــلــــى جــــمــــيــــع أشــــــكــــــال الـــتـــمـــيـــيـــز 
ــد املـــــــرأة »ســـــيـــــداو« بــتــرحــيــب واســــــع مــن  ضــ
ــرأة،  ــ ــ قـــبـــل مـــنـــظـــمـــات مـــدافـــعـــة عــــن حــــقــــوق املـ
فــيــمــا فــتــحــت املــصــادقــة نــفــســهــا املـــجـــال أمـــام 
املصادقة  ملنع  بالتصعيد  هــددوا  معارضني 
الــنــهــائــيــة بــواســطــة الـــبـــرملـــان. وكــــان مجلس 
الــــوزراء بــرئــاســة عبد الــلــه حــمــدوك قــد اتخذ 
املاضي، مشيرًا  الثالثاء  يــوم  املصادقة،  قــرار 
 قراره يشمل كذلك تحفظه 

ّ
في بيان له إلى أن

على ثالث مواد من االتفاقية. وسيداو اتفاقية 
التمييز  أشكال  جميع  على  بالقضاء  معنية 
ضد املرأة، أقّرتها األمم املتحدة في عام 1979 
وتّمت املصادقة عليها عمليًا في عام 1981، 
نصوصها  على  موافقة  دولــة   139 عتها 

ّ
ووق

ــة مــع إبـــداء  الــكــامــلــة، وأجــازتــهــا نــحــو 50 دولـ
تحفظات واعتراضات، فيما رفض عدد قليل 
من الدول املصادقة عليها مثل السودان الذي 
التمييز  من  مختلفة  أشــكــااًل  نساؤه  واجهت 
ــوال الـــعـــقـــود املـــاضـــيـــة، بــحــســب املــنــظــمــات  ــ طـ

النسوية الفاعلة في البالد.
ــــشــــّدد نـــظـــام الــرئــيــس 

َ
ــًا، ت ــامـ عــلــى مــــدى 30 عـ

املــــعــــزول عــمــر الــبــشــيــر فـــي رفــــض االتــفــاقــيــة 
ــــف الـــقـــيـــم  ــالـ ــ ــخـ ــ ــــــهــــــا تــــنــــاهــــض وتـ

ّ
بــــحــــجــــة أن

املجتمعية والدينية في البالد، وإن بدا النظام 

أكثر مرونة في آخر أيامه وتعّهد على لسان 
االتفاقية أسوة  بــإقــرار  فيه  أكثر من مسؤول 
بــعــشــريــن دولــــة عــربــيــة صــادقــت عليها على 
الرغم من تحفظ عدد منها على بعض املواد 
فيها، مثل مصر وتونس واملغرب واإلمــارات 
على  ظت 

ّ
تحف واألخيرة  والسعودية.  ولبنان 

كل البنود التي تخالف الشريعة اإلسالمية. 
وبــعــد ســقــوط نــظــام البشير فــي 11 إبــريــل/ 
نــيــســان مـــن عـــام 2019، بـــدا الــطــريــق مــعــّبــدًا 
أمــــــــام الــــتــــحــــاق الـــــــســـــــودان بــــركــــب اتـــفـــاقـــيـــة 
مــفــصــلــيــًا  دورًا  املـــــــرأة  لــعــبــت  إذ  »ســـــيـــــداو«، 
ــثـــورة  ــــوى الـ فــــي إســــقــــاط الـــنـــظـــام، وقـــــــررت قـ
كامل حقوقها  واســتــرداد  مكافأتها  مباشرة 
 الــنــظــام الــســابــق تــمــادى 

ّ
الــتــي تــشــيــر إلـــى أن

فـــي ســلــبــهــا. فــُعــّيــنــت امــــرأتــــان عــضــَويــن في 
األولــى في  للمرة  االنتقالي  السيادة  مجلس 
النساء  الحديث، وحــازت  السوداني  التاريخ 
األولـــى مع  للمرة  أربــعــة مناصب  كذلك على 
رئــيــســة الـــقـــضـــاء )نـــعـــمـــات عــبــد الـــلـــه محمد 
خير( ووزيرة الخارجية )أسماء محمد عبد 
الله( ووزيرة الشباب والرياضة )والء عصام 
)فــدوى  الخرطوم  جامعة  ومــديــرة  البوشي( 
عــبــد الـــرحـــمـــن عــلــي طــــه( كـــبـــرى الــجــامــعــات 
 
ّ
السودانية، في حني كانت تعّهدات بتبوئهن
ما ال يقل عن 40 في املائة من مقاعد مجلس 

الوزراء واملجلس التشريعي.
النظام  قانون  ألغي  القانوني،  املستوى  على 
ــط عــلــى رقــاب 

ّ
الــعــام، وهـــو الــقــانــون الـــذي ُســل

بأطفالهما وفــي كــل األحـــوال يــكــون ملصلحة 
األطـــفـــال االعــتــبــار األّول. كــذلــك نــّصــت املـــادة 
تــقــرر بحرية  فــي أن  املــــرأة  نفسها عــلــى حــق 
وبــــــإدراك لــلــنــتــائــج، عـــدد أطــفــالــهــا والــفــاصــل 
الحصول على  يليه، وفــي  والـــذى  الطفل  بــني 
املـــعـــلـــومـــات والــتــثــقــيــف والـــوســـائـــل الــكــفــيــلــة 
وكذلك  الحقوق،  تلك  ممارسة  من  بتمكينها 
الحقوق واملسؤوليات نفسها في  املــرأة  منح 
ما يتعلق بالوالية والقوامة والوصاية على 
ــيــهــم، وحــقــهــا املــــســــاوي لحق 

ّ
ــفــــال وتــبــن األطــ

الرجل في اختيار اسم األســرة واملهنة ونوع 
العمل، على أال يكون لخطوبة االبن أو زواجه 
 أدنى للزواج. 

ّ
أّي أثر قانوني، مع تحديد سن

ــار إلــيــهــا،  ــادة الــثــالــثــة املـــشـ ــ ــى املــ بــالــنــســبــة إلــ
ظ على فــقــرة واحـــدة مــن املــادة 

ّ
فقد كــان تحف

وغيرها.  كثيرة  عربية  دول  فعلت  مثلما   29
أّي  للتحكيم  أن »يعرض  الفقرة على  وتنص 
ني أو أكثر من الدول األطراف 

َ
خالف بني دولت

حــــول تــفــســيــر أو تــطــبــيــق هــــذه االتـــفـــاقـــيـــة ال 
يسّوى عن طريق املفاوضات، وذلك بناء طلب 
واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن األطراف، 
خالل ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من 
الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، 
ــراف إحـــالـــة الــنــزاع  ــ جـــاز ألّي مـــن أولـــئـــك األطــ
يقّدم وفقًا  الدولية بطلب  العدل  إلــى محكمة 

للنظام األساسي للمحكمة«.
 خــطــوة مجلس 

ّ
ــارة تــجــدر إلـــى أن ــ  اإلشــ

ّ
لــكــن

ــوزراء الــســودانــي لــن تــكــون كــافــيــة لــدخــول  ــ الــ
ــّيـــز الــتــنــفــيــذ، إذ يــتــطــلــب األمـــر  املـــصـــادقـــة حـ
بحسب الوثيقة الدستورية لعام 2019 عرض 
ــبـــرملـــان االنـــتـــقـــالـــي أو اجــتــمــاعــًا  ذلــــك أمـــــام الـ
مشتركًا بني مجلس الوزراء ومجلس السيادة 
 االحــتــمــال 

ّ
لــلــمــصــادقــة الــنــهــائــيــة. ويـــبـــدو أن

 املجلس 
ّ
إن األخـــيـــر هـــو األكـــثـــر تــرجــيــحــًا، إذ 

ل حتى اآلن. التشريعي االنتقالي لم ُيشكَّ
ف الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق 

ّ
تصن

املرأة انتصار العقلي مصادقة مجلس الوزراء 
ــهــا »انــتــصــار 

ّ
عــلــى اتــفــاقــيــة »ســـيـــداو« عــلــى أن

تاريخي للمرأة السودانية وتتويج لنضاالت 
النسوي في  العمل  لــرائــدات  الزمن  عقود من 
البالد. واالنتصار ما كان ليتحقق لوال الثورة 
الشعبية األخيرة في البالد التي بدأت حملة 
واملجتمعي  السياسي  والتصحيح  التغيير 
 هو: 

ّ
 املهم لهن

ّ
حتى لو تأخرت وأبطأت، لكن

 العقلي 
ّ
أن تأتي متأخرًا خير من أال تأتي«. لكن

ظ 
ّ
»العربي الجديد« تحف تستنكر في حديث لـ

مجلس الــوزراء على املادة الثانية واملــادة 16 
مــن االتــفــاقــيــة، فــاملــادتــان بحسب مــا توضح 
»جزء أصيل من االتفاقية وقد يؤّدي التحفظ 
إفــراغ االتفاقية من محتواها، خصوصًا  إلى 
بعد البدء في رهان التنفيذ الفعلي في خالل 

الفترة املقبلة«. 

نُّفذ 75 حكم إعدام 
من دون إبالغ ذوي 

المحكومين وهو ما 
يخالف القانون

 ،
ّ
 وأشكالهن

ّ
النساء إلذاللهن بسبب مالبسهن

 كثيرًا استنادًا إلى هذا القانون. 
َ
 ُيجلدن

ّ
وكن

ــان تـــعـــديـــل قـــانـــونـــي ســـمـــح لــلــنــســاء  ــ ــك كـ ــذلـ كـ
 إلى الخارج، 

ّ
 في سفرهن

ّ
باصطحاب أطفالهن

من دون شرط موافقة والدهم على ذلــك. ولم 
تأِت مصادقة مجلس الوزراء السوداني على 
ظ على ثالث 

ّ
»سيداو« مطلقة، إذ كان قد تحف

االتفاقية.  ضّمتها  مـــادة   30 جملة  مــن  مـــواد 
مــن قبل مجلس  ظ عليها 

ّ
املتحف املـــواد  أولـــى 

الوزراء هي املادة الثانية، وفيها سبع فقرات 
تــطــالــب بــتــجــســيــد مــبــدأ املــــســــاواة بـــني املــــرأة 
والــرجــل فــي الــدســاتــيــر والــقــانــون وإلــغــاء كل 
الجنَسني  بــني  تــشــّكــل تمييزًا  الــتــي  الــقــوانــني 
وإقــرار الحماية القانونية لحقوق املرأة على 
قــــدم املــــســــاواة مـــع الـــرجـــل وضـــمـــان الــحــمــايــة 
الــفــعــالــة لــلــمــرأة عــن طــريــق املــحــاكــم الوطنية 
ذات االختصاص واملؤسسات العامة األخرى 
ظ 

َّ
من أّي عمل تمييزي. أّما ثاني املواد املتحف

عليها فهي املادة 16 التي تنص على اتخاذ كل 
التمييز  التدابير الالزمة للقضاء على  الدول 
فــي كــل األمــــور املتعلقة بـــالـــزواج والــعــالقــات 
األسرية، منها الحق نفسه في الزواج والحق 
ــة إلـــى  ــافــ نـــفـــســـه فــــي اخـــتـــيـــار الــــــــزوج بــــاإلضــ
الحقوق واملسؤوليات نفسها في أثناء الزواج 
وعند فسخه، والحقوق واملسؤوليات نفسها 
بوصف الــزوَجــني والــَديــن. وبغض النظر عن 
ــه فــي األمـــور املتعلقة 

ّ
حالتهما الــزوجــيــة، فــإن

تثير قضية المقابر 
الجماعية في مدينة 
ترهونة، جنوب شرق 

طرابلس، حفيظة 
المواطنين، الذين 

كثيرًا ما ينشطون على 
»فيسبوك« للتعبير عن 
غضبهم أو حزنهم 

من جراء ما حدث، في 
ظّل انعدام المحاسبة، 
والعمل الجاد للعثور 

على المفقودين. يقول 
أحد الليبيين: »ترهونة 

بصمة عار وتاريخ أسود 
سجل فى صفحات 

ليبيا، ال يمكن نسيانه إلى 
أبد الدهر«. في وقت 
تقول مواطنة ليبية: 
»يجب أن يصدر النائب 

العام مذكرات اعتقال 
بحق كّل من كان 

سببًا في هذه المقابر 
ومحاكمتهم. أرواح 

الناس غالية«.

ُتَعّد اإلعدامات في مصر 
قضية مفتوحة، فيما 

تحتل البالد المركز الثالث 
في قائمة الدول األكثر 

تنفيذًا لتلك األحكام

القاهرة ـ العربي الجديد

ــنــــني 26 إبـــريـــل/  ـــجـــعـــت مـــصـــر، صـــبـــاح اإلثــ
ُ
ف

ــوافــــق الـــثـــالـــث عــشــر من  نــيــســان الــــجــــاري، املــ
رمضان، بتنفيذ قطاع مصلحة السجون في 
الداخلية املصرية حكم اإلعــدام لتسعة  وزارة 
مــن املتهمني الــصــادر فــي حقهم أحــكــام إعــدام 
إعالميًا  املــعــروفــة  القضية  فــي  ونهائية  ــة 

ّ
بــات

الرغم  على  كــرداســة«،  شرطة  قسم  »اقتحام  بـ
ذ أحكام إعــدام في 

َّ
نف

ُ
 العرف جــرى أال ت

ّ
من أن

ــان، إذ هـــو مـــن املــنــاســبــات  خــــالل شــهــر رمـــضـ
الدينية املنصوص عليها في القانون.

البيانات الخاصة باإلعدامات  بحسب قاعدة 
 Death( ـــر عــقــوبــة اإلعـــــدام فـــي مــصــر

ّ
أو مـــؤش

ه منذ رمضان املوافق في 
ّ
Penalty Index( فإن

عــام 2011 وحتى رمــضــان الــجــاري 2021، أي 
ــذت وزارة الــداخــلــيــة 

ّ
ــــوام، نــف عــلــى مـــدى 10 أعـ

املصرية حكم اإلعــدام في حق ثالثة مواطنني 
ــــي عــــــام 2019  ــان املـــــوافـــــق فـ ــ ــــضـ ــــي رمـ فـــقـــط فـ
ــــي خــــــالل األعـــــــوام  ــوع 12 شـــخـــصـــًا فـ ــمــ ــجــ )املــ
الدينية  الشعائر  مــن  الصيام   

ّ
إن إذ  الــعــشــر(، 

األساسية نظرًا إلى أهميته الروحية بالنسبة 
ــا قــدســيــة  ــهـ ــى الـــجـــمـــيـــع وأيــــــــام الــــصــــيــــام لـ ـــ إلـ
خاصة ملختلف الطوائف. تجدر اإلشــارة إلى 
تــصــريــح مـــديـــر مــبــاحــث الــســجــون املــصــريــة، 
الـــلـــواء محمد عــلــي حــســني، فــي خـــالل حديث 
ــة الــحــكــومــيــة  ــريـ ــار« املـــصـ ــ ــبــ ــ لــصــحــيــفــة »األخــ
شر في 20 يونيو/ حــزيــران 2017، قــال فيه: 

ُ
ن

»ال يتّم تنفيذ أحــكــام اإلعـــدام فــي رمــضــان أو 
 أجــهــزة األمــــن لم 

ّ
بــاألعــيــاد الــرســمــيــة«، إال أن

حتى  ت 
ّ
وتتعن الــقــانــون  بتطبيق  تبالي  تعد 

أحكام  بهم  ــذت 
ّ
ــف

ُ
ن الــذيــن  فــي تسليم جثامني 

 غــيــاب تــام ألّي دور 
ّ

ــدام لــذويــهــم، فــي ظــل اإلعــ
رقــابــي قــد يــحــّد مــن تــغــّول األمـــن عــلــى حقوق 
املسجونني وعائالتهم. وفي مخالفة صريحة 
أهالي  غ 

ّ
ُيبل لــم  الجنائية،  اإلجــــراءات  لقانون 

أيـــام األعــيــاد الرسمية أو  ــدام فــي  عقوبة اإلعــ
األعياد الخاصة بديانة املحكوم عليه«. كذلك 
قت الشبكة تنفيذ أحكام إعدام بأكثر من 75 

ّ
وث

املاضية،  السنوات  خــالل  في  مواطنًا مصريًا 
املــصــريــة  الــداخــلــيــة  وزارة  تــقــوم  أن  دون  مـــن 

ذة في حقهم عقوبة اإلعدام بموعد 
َّ
أّي من املنف

عليهم  املــحــكــوم  أقــــارب  يحضر  فــلــم  التنفيذ، 
ــا يــخــالــف نص  ــو مـ ملــقــابــلــتــهــم قــبــل ذلـــــك، وهــ
املادة رقم 472 من قانون اإلجراءات الجنائية. 
كذلك لم ُيؤذن ألّي من محامي املحكوم عليهم 
بحضور تنفيذ الحكم، وهو ما يتعارض مع 
القانون  مــن  رقــم 474  املـــادة  مــا نصت عليها 

سالف الذكر.
ـــقـــت الــشــبــكــة املــصــريــة لــحــقــوق اإلنـــســـان 

ّ
ووث

)مــنــظــمــة مــجــتــمــع مـــدنـــي مـــصـــريـــة( 75 حكم 
ذًا في خــالل السنوات املاضية، من 

َّ
إعــدام منف

املــحــكــومــني، وذلـــك بمخالفة  إعـــالم ذوي  دون 
لـــقـــانـــون اإلجـــــــــراءات الــجــنــائــيــة، الـــــذي ينص 
ــه »ال يجوز تنفيذ 

ّ
أن فــي املـــادة 475 منه على 

مــمــثــلــة بــمــصــلــحــة الـــســـجـــون بـــإبـــالغ ذويــهــم 
بنّيتها تنفيذ األحكام، وذلك بمخالفة لقانون 
اإلجراءات الجنائية الذي ينص في املادة 472 
 »ألقارب املحكوم عليه باإلعدام أن 

ّ
منه على أن

الحكم،  لتنفيذ  الــذي يعني  اليوم  في  يقابلوه 
على أن يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ«.

عقوبة  تطبيق  فــي  املصرية  الحكومة  ــع  ــوسُّ
َ
ت

اإلعدام في السنوات املاضية جعلها، بحسب 
لجهة  عامليًا  الثالثة  الــدولــيــة،  العفو  منظمة 
ــق الــتــقــريــر  تــنــفــيــذ اإلعـــــدام حـــول الــعــالــم. ووفــ
األخــيــر الـــصـــادر عــن املــنــظــمــة فــي 21 إبــريــل/ 
عــــدد عمليات  مــصــر  زادت  الــــجــــاري،  نــيــســان 
اإلعـــــــــدام الـــســـنـــويـــة بــنــســبــة ثـــالثـــة أضـــعـــاف، 
والعراق  إيــران  مع  استئثارها  إلــى  باإلضافة 

املائة من عمليات  والسعودية بنسبة 88 في 
عــام 2020.  ن تنفيذها عامليًا في 

َ
عل

ُ
امل اإلعـــدام 

 أربعًا من أصل 
ّ
فتقرير املنظمة نفسه كشف أن

ذة ألحكام اإلعدام 
ّ
الــدول الخمس األوائــل املنف

فـــي الــعــالــم هـــي مـــن مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســــط 
وشمال أفريقيا. وفي التفاصيل، سّجلت إيران 
أكثر من 246 تنفيذًا لحكم إعدام، ومصر أكثر 
من 107، والعراق أكثر من 45، والسعودية 27. 
آالف  تعدم  ها 

ّ
أن ُيعتقد  التي  الصني   

ّ
أن ُيذكر 

األشــخــاص سنويًا هــي الــدولــة األكــثــر تنفيذًا 
 
ّ
أن التقرير نفسه  العالم. ويشرح  لإلعدام في 

ذة 
ّ
االرتفاع الحاد في عدد أحكام اإلعدام املنف

ــى ثــالثــة أضــعــاف، إذ انــتــقــل مــن 32 في 
ّ
تــخــط

فــي عــام 2020، متجاوزًا  إلــى 107  عــام 2019 
بــذلــك املــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة. فــصــارت 
مصر بالتالي الدولة الثالثة بني الدول األكثر 
تــنــفــيــذًا ألحـــكـــام اإلعـــــدام فـــي الـــعـــام املــنــصــرم، 
ــفـــاع الــحــاد خــصــوصــًا فــي أكــتــوبــر/  مــع االرتـ
من  الثاني  تشرين  ونوفمبر/  األول  تشرين 
العام املذكور، وقد أعدمت السلطات املصرية 
ي 

َ
ما ال يقل عن 57 شخصًا فيهما، أي ضعف

عدموا في 
ُ
هم أ

ّ
عدد األشخاص الذين ُعرف بأن

.
ّ

مصر عام 2019 ككل
فــي مصر إشكاليات  اإلعـــدام  وتــواجــه عقوبة 
عّدة، منها تطبيقها على مجموعة واسعة من 
الجرائم وليست فقط الجرائم الخطيرة، كذلك 
الــغــالــب فــي ما   حــق املتهمني ُينتهك فــي 

ّ
ــإن فـ

عّد 
ُ
يخص الحصول على محاكمة عادلة التي ت

من بني الضمانات التي نصت عليها املواثيق 
واملــعــاهــدات الــدولــيــة، خصوصًا فــي القضايا 
التي تشمل جرائم يمكن الحكم فيها باإلعدام. 
وتشير البيانات الخاصة بعقوبة اإلعدام في 
خالل عام 2020، وفقًا لرصد وتحليل الجبهة 
املــصــريــة لــحــقــوق اإلنـــســـان )مــنــظــمــة مجتمع 
 املحاكمة في القضايا 

ّ
مدني مصرية(، إلى أن

الــتــي صــــدرت فــيــهــا أحـــكـــام بـــاإلعـــدام شــهــدت 
ــــالاًل ســـافـــرًا بــضــمــانــات املــحــاكــمــة الــعــادلــة  إخـ
ــالاًل بــحــقــوق  ــ ــ ــيـــة، وإخـ وفـــقـــًا لــلــمــواثــيــق الـــدولـ
املــتــهــمــني املــكــفــولــة فـــي الـــقـــانـــون والـــدســـتـــور 
املـــصـــريـــني. وانــطــبــق ذلــــك عــلــى 126 شخصًا 
ذت أحكام إعــدام في حقهم في خالل العام 

ّ
ف

ُ
ن

ي 
َ
املنصرم بأكمله. وهو الرقم الذي يبلغ ضعف

ـــني، وثــلــث 
َ
الـــعـــدد فـــي خــــالل الــعــامــني الـــســـابـــق

عدد املنفذ فيهم أحكام إعــدام منذ عام 2013، 
والذين يقتربون من 334 شخصًا.

تحقيق

فسبكة

المصادقة على »سيداو«
يوم تاريخي لنساء السودان مع التحّفظ

أهالي ضحايا مقابر ترهونة يخشون التسييس 

إبراهيم خان، باكستان، تركه وأسرته يعيشون  يطالب محمد 
بسالم، لكونهم غير قادرين على العودة إلى بلدهم

قصة الجئ

جنوب السودان

مصر

الخرطوم

ليبيا

تشاد
السودان

أثيوبيا

أرتريا

الكونغو 

جمهورية 
أفريقيا 

الوسطى

1979
في هذا العام، أقرّت 

األمم المتحدة اتفاقية 
»سيداو«، لكّن المصادقة 

عليها عمليًا أتت في 
عام 1981

محمد إبراهيم خان
أفغاني يخاف الفقر وليس كورونا

عدد المفقودين المبلغ 
عنهم من أسرهم في 
ترهونة وصل إلى 350

طرابلس ـ العربي الجديد

ــالــــي ضـــحـــايـــا املــقــابــر  ــِرب عـــــدد مــــن أهــ ــ ــعـ ــ ُيـ
ــة، جــــنــــوب شــــرق  ــ ــــونـ ــــرهـ الـــجـــمـــاعـــيـــة فـــــي تـ
ــــن اســـتـــغـــالل  ــم مـ ــهـ ــاوفـ ــــن مـــخـ طــــرابــــلــــس، عـ
قضّيتهم سياسيًا ولصالح أطراف الصراع 
ــام  ــمـ ــتـ  االهـ

ّ
ـــى أن ــ الـــــبـــــالد، مـــشـــيـــريـــن إلـ فــــي 

الــحــكــومــي والــــدولــــي بــقــضــّيــتــهــم يــتــفــاوت 
بحسب الحاجة إلى إثارتها.

أعلنت وزارة  الــجــاري،  إبريل/ نيسان  مطلع 
الــحــكــومــة تشكيل لجنة  قــــرار  الــداخــلــيــة عــن 
ملعالجة ملفات ومطالب أهالي مدينة ترهونة 
ــقـــوديـــن فــي  ــفـ بـــشـــأن املـــقـــابـــر الــجــمــاعــيــة واملـ
ترهونة، برئاسة وزير الداخلية خالد مازن، 

الذي أعلن الحقًا عن تكثيف جهود األجهزة 
ــة مــصــيــر  ــرفـ ــعـ ــــرة مـ ــيـ ــ ــنــــيــــة وتــــســــريــــع وتـ األمــ
ــع أن 

ّ
املفقودين وفــتــح املــواقــع األخـــرى املــتــوق

تكون فيها مقابر جماعية، وبدء اتخاذ كافة 
املقابر  بملف  الخاصة  القانونية  اإلجـــراءات 
 الناشط املدني من 

ّ
 أن

ّ
والتحقيقات فيها. إال

إلــى أن قــرار  ترهونة شكري املــزوغــي، يشير 
تشكيل اللجنة فضفاض وتكليفها بمعالجة 
ملفات ومطالب أهالي الضحايا غير واضح 
ــد«، أن  ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ ــد لــــ ــؤكـ املـــقـــاصـــد. ويـ
الجماعية  املقابر  ضحايا  بقضية  اهتمامه 
»دافــــع إنـــســـانـــي، ومــحــاولــة  ـــ وذويـــهـــم جــــاء بــ
لتنظيم صوت أسر الضحايا ملنع استغالله 
سياسيًا«. ويسأل عن »جــدوى التحقيق في 
قــضــيــة يــعــرف كــل الــعــالــم مــن وراءهـــــا، وهــي 
مليشيا محددة االسم واألشخاص«. يضيف 
ترى  باتت موحدة  التي  الداخلية  »وزارة  أن 
املــقــابــر يتجولون داخــل  املــســؤولــني عــن تلك 
ــراء ضـــدهـــم«.  ــ ــم تــعــلــن عـــن أي إجــ الــــبــــالد، ولــ
مثل  ــبـــرى،  كـ دواًل   

ّ
أن إلــــى  املـــزوغـــي  ويــشــيــر 

إدراج مليشيا  أعلنت عن  املتحدة،  الــواليــات 
الكانيات )زعيمها محمد الكاني(، في لوائح 
عقوباتها بسبب تورطها في جريمة املقابر. 
فكيف لم تصل السلطات هنا إلى نتيجة بعد، 

ولم تعلن حتى عن هوية لجان التحقيق؟«.
املــاضــي، أعلنت  آذار  مـــارس/  وحتى مطلع 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة ملــعــرفــة مــصــيــر املــفــقــوديــن 
والــبــحــث عــنــهــم أن عــــدد املــفــقــوديــن املــبــلــغ 
عــنــهــم مـــن أســـرهـــم فـــي تــرهــونــة وصـــل إلــى 
إال على  العثور  يتم  لم  بينما  350 مفقودًا، 
139 جــثــة. وخـــالل الــشــهــر الـــجـــاري، أعلنت 
عـــن الـــعـــثـــور عــلــى جــثــة فـــي إحـــــدى املـــــزارع 
أبــلــغ عنها أحـــد املــواطــنــني، بــاإلضــافــة الــى 
فيهما  عثر  جديدين  موقعني  على  العثور 
البحث  أعــمــال  أن  إلــى  على جثتني، مشيرة 
زالـــت مستمرة. وفي  مــا  عــن مقابر جــديــدة 
وقــــت كــشــفــت فــيــه بــعــثــة تــقــصــي الــحــقــائــق 
ــلـــس حــــقــــوق اإلنــــســــان  الــــتــــي شـــكـــلـــهـــا مـــجـ
يونيو/ حزيران  في  املتحدة،  لألمم  التابع 
املاضي، عن نتاج أعمالها في ليبيا بشأن 
مقابر ترهونة، لم تعلن سلطات البالد عن 
مصير ملفات تتعلق بجرائم حرب اتهمت 
مــلــيــشــيــات خــلــيــفــة حــفــتــر بــارتــكــابــهــا إبـــان 
عــدوانــهــا عــلــى الــعــاصــمــة طــرابــلــس، سبق 
أن أكــــدت فـــي بــيــانــات ســابــقــة اســتــعــدادهــا 

لتقديمها ملحكمة الجنايات الدولية.
يناير/  منذ  افتتحت  أنها  من  الرغم  وعلى 
كانون الثاني املاضي معرضًا دائما لعرض 
متعلقات املفقودين الشخصية في طرابلس، 
إال أنها لم تفتح الباب أمام املواطنني لرفع 
دعـــــاوى والـــشـــكـــوى إلــــى الــجــهــات الــعــدلــيــة 

بــشــأن مــفــقــوديــهــم. ويــلــفــت املــزوغــي إلـــى أن 
بــعــض الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة تـــتـــذرع بــعــدم 
غ 

ّ
املبل معظم  أن  اعتبار  على  املــلــف  اكتمال 

ــوا فــي عـــداد املــفــقــوديــن، األمــر  عنهم مــا زالــ
الذي ُيصّعب على الجهات القضائية البت 
فـــي قــضــايــاهــم كــونــهــم مــجــهــولــي املــصــيــر 
الحياة  وإمكانية وجــود بعضهم على قيد 

في بعض السجون أمر ممكن.
أن عــددًا من املواطنني تقدموا بشكاوى  إال 
ــاتـــه أمــــــــام املـــحـــاكـــم  ــيـ ــيـــشـ ــلـ ــتـــر ومـ ــفـ ضـــــد حـ
األميركية، كونه يحمل الجنسية األميركية. 
ــقــــول رئــــيــــس مــؤســســة  ــذا اإلطـــــــــار، يــ ــ فــــي هــ
الدين  عماد  اإلنسان  وحقوق  الديمقراطية 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه يتوقع  املــنــتــصــر، لـــ
أن يــزداد عــدد املشتكني من أهالي ضحايا 
املقابر عن العشرين، ليصل العدد النهائي 

إلى أكثر من ألف مواطن.
وفــــي وقــــت يـــرحـــب املـــزوغـــي بــالــلــجــوء إلــى 
املــحــاكــم الــدولــيــة عــلــى اعــتــبــار أن الــقــضــاء 
الـــدولـــي أكــثــر نـــزاهـــة وبـــعـــدًا عـــن تــجــاذبــات 
ــم بـــاحـــور،  ــالـ ــــرى سـ الــــصــــراع فــــي الــــبــــالد، يـ
وهــو والـــد أحــد املــفــقــوديــن، أن هــذا التحرك 
»الــعــربــي  ــقـــول لـــ ــيء، ويـ ــ لـــن يــنــتــهــي إلــــى شـ
ــه. فــجــمــيــع  ــلــ ــــمــــت أمـــــــري لــ

ّ
ــل ــــد«: »ســ ــديـ ــ ــــجـ الـ

األطــراف تسعى إلى االستفادة من القضية 
ملصالحها السياسية أو الشخصية بسبب 
لن يسجل  أنه  إنسانية مشكلتنا«. يضيف 
فـــي قـــيـــود الــلــجــنــة املــشــكــلــة مـــن الــحــكــومــة، 
مــوضــحــًا أنـــهـــا »لــــن تـــزيـــد عـــن دفــــع بعض 
ــدات الـــعـــيـــنـــيـــة وإصـــــــدار  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ الـــنـــقـــود واملـ
أن تشكيل مثل هذه  الــبــيــانــات«، ومــرجــحــًا 
بني  سياسية  مناكفات  وســط  جــاء  اللجنة 

األطراف املتصارعة أو لتصفية الخصوم.
ــمــت 

ّ
ــتـــي تــســل ــقــــول حـــســـنـــاء الـــنـــعـــاس، الـ وتــ

أســرتــهــا جــثــة زوجــهــا املــفــقــود بــعــد العثور 
»العربي الجديد«:  عليه في إحدى املقابر، لـ
»الحكومات اكتفت بالتعهد بالتحقيق في 
وقت تطفو فيه البيانات على السطح ويتم 
تداولها، ثم يختفي كل شــيء ويعود ملف 
أنها  إلــى  وتشير  املجهول«.  إلــى  املفقودين 
تابعت العديد من املجازر في بلدان شهدت 
ــت فــيــهــا قـــضـــايـــا املــقــابــر  ــ صــــراعــــات مــــا زالــ
لتحقيق  استغالل سياسي  واملــجــازر محل 
انتصارات طرف ضد آخر، من دون إنصاف 

أهالي الضحايا.
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