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تركيا 3 :قتلى و 58جريحًا في حرائق غابات
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الصين :زيادة ضحايا الفيضانات إلى  99قتيًال

ُ
ّ
لقي ما ال يقل عن ثالثة أشخاص حتفهم ،ونقل  58شخصًا إلى املستشفى في جنوب تركيا،
بعدما أشعلت رياح قوية حريقني منفصلني في غابات .وقال وزير الزراعة والغابات ،بكير باك
ديميرلي ،إن حريق غابات نشب أول من أمس بالقرب من منتجع مانافغات الساحلي على البحر
ساعة
املتوسط في إقليم أنطاليا ،وتمت السيطرة عليه إلى حد كبير .لكن حريقًا آخر نشب
في ُ
ً
مبكرة من صباح أمس ،وامتد إلى منطقة أكسيكي ،على بعد حوالى  50كيلومترًا شماال .وقتل
ثالثة أشخاص في الحريقني ،وأخلت السلطات ما يقرب من ّ 20
حيًا وقرية( .أسوشييتد برس)

أعلنت السلطات الصينية أن عدد ضحايا الفيضانات التي ضربت مقاطعة خنان ،وسط الصني،
ً
األسـبــوع املــاضــي ،ارتفع إلــى  99قتيال .وتعرضت مدينة تشنغتشو ،عاصمة مقاطعة خنان ،إلى
سقوط أمطار قياسية قبل تسعة أيام .وغمرت مياه الفيضانات شبكة مترو األنفاق في املدينة ،األمر
الذي أدى إلى مقتل  14شخصًاّ ،
وحول شوارع املدينة إلى أنهار متدفقة جرفت املركبات .كما أغرقت
الفيضانات أجزاء أخرى من املقاطعة بما في ذلك مدينة شينشيانغ األكثر تضررًا .وانحسرت املياه
(أسوشييتد برس)
في بعض املناطق ،لكن املناطق األخرى ما زالت مغمورة.

الفيضانات تشرّد الالجئين الروهينغا
ّدمر هطول األمطار الغزيرة على مدى أيام مخيمات
الــاجـئــن الــروهـيـنـغــا فــي جـنــوب بـنـغــادش ،وهـ ّـدم
مساكن ،ودفــع اآلالف للعيش مع عائالتهم املمتدة
أو االنتقال إلــى مالجئ جماعية .وقالت املفوضية
الـســامـيــة لــأمــم املـتـحــدة ل ـشــؤون الــاجـئــن إن ــه في
غضون  24ساعة فقط (حتى يوم األربعاء املاضي
وحــده) ،سقط أكثر من  30سنتيمترًا من األمطار

ع ـلــى امل ـخ ـي ـمــات ف ــي م ـن ـط ـقــة ك ــوك ــس ب ـ ــازار ال ـتــي
تستضيف أكثر من  800ألف من الروهينغا ،وهي
نحو نصف متوسط هطول األمطار في شهر يوليو/
تموز .ومن املتوقع هطول املزيد من األمطار الغزيرة
في األيام القليلة املقبلة .وتمتد فترة األمطار املوسمية
على مدار األشهر الثالثة املقبلة .وأشارت املفوضية
إلى أن «جائحة كورونا تزيد الوضع تعقيدًا .هناك

حاليًا إغالق عام صارم استجابة للحاالت املتزايدة
في جميع أنحاء البالد» .وقالت إنها «حزينة ملقتل
ستة أشخاص في املخيمات في وقت سابق من هذا
األسـبــوع ،خمسة منهم في انهيار أرضــي تسببت
بــه األم ـطــار ،وطـفــل جرفته مـيــاه الـفـيـضــانــات .كما
تضرر أكثر من  12ألفا من األمطار الغزيرة ،بينما
تضرر أو دمــر ما يقدر بنحو  2500مــأوى .ونقل

أكثر من  5000الجئ مؤقتًا إلى مالجئ أخرى لكل
عائلة أو مرافق مجتمعية» .وتقول خديجة بيغوم،
وهي أم لخمسة أطفال ،إنه «بسبب استمرار هطول
األمطار خالل األيام األربعة املاضية ،أصبح منزلي
اليوم مليئًا باملياه .نحن ال نستطيع حتى أن نأكل».
وتخشى أن يغرق أطفالها ويموتون أثناء نومهم.
(أسوشييتد برس)

(تنبير ميراج /فرانس برس)

زواج مبكر بين السوريات

ريان محمد

ما زالت حنان البالغة من العمر ّ 19عامًا
ّ
اليوم ّ ،تحن إلى أيام املدرسة .هي توقفت
عن تلقي تعليمها قبل نحو خمسة أعوام
ّ
وتزوجت أحد املقاتلني السوريني .تقول لـ«العربي
ال ـجــديــد»« :ال أستطيع مـنــع نفسي مــن االبـتـســام
كلما رأيــت فتاة تحمل كتبا مدرسية .من جهتي،
بحقيبتي وبـعــض مــن كـ ّـراســاتــي
مــا زلــت أحتفظ
ّ
ّ
ما شعرت بحنني إلى
كل
حها
لتصف
وكتبي ،وأعود
ّ
تلك األي ــام» .وحـنــان التي تحفظت على ذكــر اسم
َ
عائلتها ألسباب اجتماعية ،هي اليوم ّأم لطفلني
وأرملة بعدما خسرت زوجها من ّ
جراء قصف على
إحدى بلدات ريف إدلب الجنوبي قبل أشهر .وهي
تقيم مع َ
ولديها في منزل عائلة زوجها في إحدى
ّ
بلدات ريف إدلب الشمالي ،مشيرة إلى أن «الحياة
ص ـع ـبــة ج ـ ـدًا .ف ــال ــوض ــع االقـ ـتـ ـص ــادي س ـ ّـي ــئ ج ـدًا
ألمثالي مجهدة وأجورها
وفــرص العمل املتاحة ّ
مـتــدنـيــة» .وت ــرى حـنــان أن ـهــا لــو أكـمـلــت تعليمها
لكانت استطاعت الـعـثــور على فــرصــة أفـضــل من
ذلــك العمل غير املستقر في الــزراعــة ،علمًا ّأن ّ
ثمة
َ
نساء يعملن في ّ جمع الخردة والنايلون والخبز
ّ
اليابس .وتؤكد أنه «لو يعود بي الزمن إلى الوراء،
ّ
وتزوجت ،حتى لو اضطررت إلى
ملا تركت تعليمي
ّ
الوقوف في وجــه العالم» ،مشيرة إلــى أن «حلمي

الـيــوم هــو أن تكمل ابنتي تعليمها ،وأال تعيش
التجربة التي عشتها».
هذه واحــدة من قصص كثيرة تروي زواج فتيات
ّ
ســوريــات فــي ســن مـبـكــرة .وفــي هــذا اإلط ــار تشير
الناشطة حبيبة العمري املهتمة بقضايا املــرأة،
ّ
ّ
إلى أن «لكل فتاة من هؤالء ظروفها ومعاناتها».
وتخبر «العربي الجديد» عن «فتاة تبلغ من العمر
ّ
مهجرة من ريف حماة الشمالي إلى أحد
 13عامًا
مخيمات مدينة الـبــاب فــي شــرق حـلــب ،اضطرت
عــائـلـتـهــا إل ــى تــزويـجـهــا قـبــل نـحــو شـهــر م ــن ابــن
عمتها بعد وفــاة والدتها وإصــابــة والــدهــا بشلل
كامل من جـ ّـراء ّ
تعرضه لجلطات عـ ّـدة ،إذ لم يعد
لها معيل».
وتحكي عــن «حــالــة أخ ــرى لفتاة تبلغ مــن العمر
نحو  17عامًا الـيــوم ،تـ ّ
ـزوجــت عندما كانت تبلغ
 13عامًا .هي أصبحت ّأمًا لطفلني وتعيش معهما
فــي أح ــد مخيمات الـنــازحــن الـقــريـبــة مــن مدينة
الباب ،بعدما ّ
زوجتها عائلتها البن ّ
عمها الذي
ّ
تفرض
يكبرها بأكثر من  10أعــوام ،ألن عاداتهم ّ
زواجـ ـه ــا م ــن أحـ ــد أبـ ـن ــاء ع ـمــوم ـت ـهــا» .وت ـتــوقــف
َ
قائلة
الّـعـمــري عند عــاقــة هــذه الـفـتــاة بــولــديـهــاّ ،
إنها «ال تعلم كيف تتعامل معهما ،لدرجة أنها
ّ
تـبـكــي كــل ـمــا ب ـكــى أح ــده ـم ــا .وف ــي إحـ ــدى املـ ــرات،
سقط أحدهما على األرض ،فجلست تبكي أمامه
ّ َ
يضمدن جروحه قبل
فيما راحت نساء في املخيم

َ
أن ينقلنه إلى الطبيب .أما هي فقد كانت عاجزة
تمامًا ال تــدري مــاذا تفعل .فهي لــم تحصل على
فرصة ّ للحصول على املعرفة الالزمة لبناء أسرة،
علمًا أنها فقدت والدتها ووالدة زوجها .واملعرف
ّ َ
ّ
ّ
يزودن
تقليديًا أن النساء في املحيط هن اللواتي
ّ
ّ
الزوجة َالصغيرة في السن بما لديهن من خبرة،
ّ
ف ـي ـعــل ـمــن ـهــا ك ـي ــف ت ــدي ــر م ـن ــزل ـه ــا وت ـت ـع ــام ــل مــع
أوالدها وزوجها».
ّ
وعــن أسباب تزويج الفتاة في ســن مبكرة ،تقول
الـ ـعـ ـم ــري« :هـ ــي ع ــدي ــدة وع ـل ــى رأسـ ـه ــا ال ـظ ــروف
االق ـت ـصــاديــة كـفـقــر عــائـلــة ال ـف ـتــاة ،خـصــوصــا مع
وج ــود ع ــدد كـبـيــر م ــن اإلخـ ـ ّـوة واألخـ ّـ ــوات .وحــن
يـ ّ
ـزوج ـه ــا أه ـل ـهــا م ـب ـك ـرًا ،فــإن ـهــم ي ـخــف ـفــون بعض
ّ
األعباء عنهم .كذلك ثمة أسباب اجتماعية مرتبطة
بــال ـعــادات والـتـقــالـيــد وال ـخــوف مــن الـعـنــوســة في
معظم املـنــاطــق الـســوريــة ،خصوصًا فــي األري ــاف
ُ
ح ـيــث ت ـ َـع ـ ّـد ال ـف ـت ــاة ال ـت ــي ب ـل ـغــت ال ـثــام ـنــة ع ـشــرة
مــن عـمــرهــا مــن دون أن ت ـتـ ّ
ـزوج عــانـســا» .تضيف
ّ
ال ـع ـم ــري أن «ال ـف ـت ــاة ق ــد ت ــرغ ــب ه ــي نـفـسـهــا في
الزواج مبكرًا إذا كانت ظروف الرجل االجتماعية
ً
أفـضــل مــن ظ ــروف عــائـلـتـهــا .م ـثــا ،إذا كــانــت هي
من بيئة زراعية تضطرها إلى العمل في األرض
لخطبتها شـخــص من
وه ــو أم ــر مـجـهــد ،وت ـق ـ ّـدم
ّ
فالحًا ،فإنها توافق سريعًا
بيئة مختلفة
وليس ّ
ّ
على زواج ــه ،إذ تظن أنها لن تكون مضطرة إلى

غياب اإلحصاءات
ّ
تتوفر إحصاءات عن نسب تسرّب الفتيات من
ال
المدرسة فــي مرحلة التعليم األســاســي ،لدى
مديريات التربية في شمال غربي سورية التي تسيطر
عليها فصائل مسلحة معارضة مدعومة
ّ
لكن مصادر تفيد
من تركيا وفصائل متشددة.
«العربي الجديد» ّ
بأن نسبة تسرّب الفتيات أكبر من
نسبة تسرّب الفتيان.

ّ
تحمل العمل املجهد» .من جهتها ،تعيد الطبيبة
بـتــول خـضــر الـسـبــب الــرئـيـســي لـتــزويــج الفتيات
املـبـكــر أو الـقـســري إل ــى «الـفـقــر وال ـج ـهــل» .وتـقــول
ّ
إن «واقع فتيات كثيرات ّ
سيئ
لـ«العربي الجديد»
ّ
بشكل عام ،إذ يمكن للواحدة منهن أن تنقطع عن
التعليم بسبب ُبعد املدرسة عن مسكنها ،أو عدم
وج ــود إحـســاس بــاألمــان أو االسـتـقــرار ،أو غياب
ج ـهــات م ـســؤولــة ع ــن ضـبــط عـمـلـيــة ال ـت ـسـ ّـرب من
ّ
املــدارس .ولعل السبب األهم هو غياب اإلحساس
ّ
ّ
بمنفعة مــن ج ــراء مـتــابـعــة الـتـعـلـيــم ،فــي حــن أن
املستقبل مجهول».
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السودان :أخبار «نعيم الحياة»
تعقّ د مكافحة الظاهرة

بالنسبة إلى كثيرين كل شيء مجاز لتحقيق أرباح مادية.
حتى أن البعض قد يدرج مكاسب االتّجار بالبشر ضمن
العجلة االقتصادية ،أما حدود المنتفعين فواسعة
جدًا ،وتشمل كل الدول أكانت متقدمة أم فقيرة

االتجار
بالبشر
ناصر السهلي

تـ ـ ــواجـ ـ ــه املـ ـنـ ـظـ ـم ــات ال ـح ـق ــوق ـي ــة
ال ــدولـ ـي ــة وح ـت ــى األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة،
ص ـع ــوب ــات ك ـب ـي ــرة ف ــي اس ـت ـث ـنــاء
ّ
منطقة جغرافية من ظاهرة االتجار بالبشر،
التي يصادف اليوم العاملي ملكافحتها ،اليوم
الجمعة .معظم الــدول أكانت بلدان منشأ أم
عبور الظاهرة ،أم وجهة نهائية للضحايا،
على عالقة بها.
وكانت القضية وصلت عام  ،2010بعد عقود
طويلة من استفحالها واتساع نطاقها ،إلى
أروقــة األمــم املتحدة التي تبنت «خطة عمل
ّ
عاملية ملكافحة االتـجــار بالبشر» ،رغــم أنها
حــاولــت مـنــذ ع ــام  1979لـجــم ه ــذا ال ـنــوع من
«الرق الحديث» ،لكن
ً
دوال أوروب ـ ـيـ ــة ت ــأخ ــرت ع ــن ال ـت ــوق ـي ــع عـلــى
بــروتــوكــول باليرمو ال ــذي وضعته املنظمة
ّ
الــدولـيــة ع ــام  ،2000وع ـ ّـرف ظــاهــرة االت ـجــار
بالبشر ّ
وجرمها وطالب بمعاقبة مرتكبيها،
علمًا أن املحكمة األوروبية ومجلس النواب
األوروبي كانا صادقا على البروتوكول عام
.2005
ّ
ّ
يعرف بروتوكول باليرمو االتـجــار بالبشر
بــأنــه «أي شـكــل مــن أش ـكــال تجنيد شخص
أو نـقـلــه وإخ ـفــائــه أو اسـتـقـبــالــه بــاسـتـخــدام
القوة واإلكــراه ،من خالل الخطف واالحتيال
أو االسـتـغــال الجنسي أو العمل اإلجـبــاري
والعبودية ،ونزع األعضاء البشرية».
ّ
ويـحــدد الـبــروتــوكــول كــل ممارسات االتـجــار
بالبشر ،وبينها على أطفال دون سن ال ــ.18
ويـتـنــاول ظــاهــرة إجـبــار فتيات ونـســاء على
مزاولة الدعارة لتحقيق ربح مالي بتغطية
م ــن ع ـص ــاب ــات ال ـج ــري ـم ــة امل ـن ـظ ـمــة ال ـع ــاب ــرة
للقارات .ويعتبر أن «موافقة الضحية على
االس ـت ـغ ــال ال ت ــؤخ ــذ ف ــي ال ـح ـس ـب ــان» .كـمــا
يجبر الــدول املوقعة ،على األقــل نظريًا ،على
تطوير وسائلها القانونية ملكافحة الظاهرة
وحماية الضحايا ،خصوصًا أولـئــك األكثر
ً
عرضة لها ،وهم األطفال والنساء.
وتقدر املنظمات الدولية ومؤشر العبودية
ال ـ ـعـ ــاملـ ــي أن ح ـ ــوال ـ ــى  40مـ ـلـ ـي ــون ش ـخــص
يعيشون فــي ظــل ظ ــروف عـبــوديــة ،فــي حني
تحدثت تقارير أخرى عن  27مليون ضحية
قبل نحو  10سـنــوات ،مــا يعني أن الظاهرة
ّ
توسعت.

حتى في الدول المتقدمة
إث ــر مـقـتــل األم ـيــركــي األسـ ــود ج ــورج فلويد
عـلــى يــد شــرطــي ع ــام  ،2020ص ـ ّـب مـنــاصــرو
حــركــة «ح ـيــاة ال ـســود مـهـمــة» ج ــام غضبهم
عـلــى تـمــاثـيــل ت ـجــار الــرق ـيــق وال ـع ـب ـيــد ،وأي
شخص اعتقدوا بأنه شارك عبر التاريخ في

الغريب أن البعض بات
اليوم يعتبر االتجار
بالبشر «صفقة رابحة».
العصابات تجني مبالغ
ضخمة ،بينما يسير
المهاجرون والالجئون
إلى فخها مقتنعين
بالفوائد
الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

«العبودية
الحديثة»
تتوسع عالميًا
ّ

العبودية التقليدية التي عرفها البشر خالل
القرون املاضية .وشمل الغضب تمثال تاجر
الرقيق إدوارد كولستون في مدينة بريستول
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ،املـ ـل ــك ل ـي ــوب ــود ف ــي بـلـجـيـكــا،
وتماثيل أخــرى عبر العالم .لكن الغضب ال
ينحصر فــي رم ــوز أح ــداث تاريخية سابقة
ألن «العبودية الحديثة» مستمرة حتى في
ال ـ ــدول امل ـت ـقــدمــة .وب ــن ع ـش ــرات امل ــاي ــن من
املستعبدين تـضــم اململكة املـتـحــدة وحــدهــا
وفق تقديرات تعود إلى عام  ،2018أكثر من
 136ألف مستعبد ،أو متاجر فيهم ،استنادًا
إلى تصنيف بروتوكول باليرمو.
وإذا ك ــان نـصـيــب دول املـنـشــأ ج ـنــوب الـكــرة
األرضـيــة ،مــا زال األكـبــر فــي تقارير مكافحة
ّ
االت ـج ــار بــالـبـشــر ،فـقــد ب ــات ات ـســاع الـظــاهــرة
عامليًا ينافس تجارة املـخــدرات على صعيد
حـجــم األم ـ ــوال امل ـق ــدرة ب ـحــوالــى  150مليار
دوالر س ـنــويــا .ي ـق ــول ال ـبــاحــث االق ـت ـصــادي
فــي «مــركــز كــار لسياسات حقوق اإلنـســان»،
سيدارث كــارا ،إن «أربــاح العبودية الحديثة
ت ـج ــاوزت كـثـيـرًا م ــا درتـ ــه ت ـج ــارة الـ ــرق عبر
التاريخ».
ويفيد مؤشر العبودية العاملي الصادر عام
 ،2018ب ــأن دول مـجـمــوعــة الـعـشــريــن األكـبــر
اق ـت ـصــاديــا ف ــي ال ـعــالــم اسـ ـت ــوردت منتجات

 354مـ ـلـ ـي ــار دوالر يـشــك
تـ ـن ــاه ــز ق ـي ـم ـت ـهــا ُ
مــراق ـبــون فــي أنـهــا «أن ـت ـجــت فــي ظــل ظــروف
استعباد باتت ال تنحصر في دول الجنوب
ال ـف ـق ـي ــرة ،ب ــل ت ـلــك ف ــي الـ ـغ ــرب أيـ ـض ــا ،حيث
تطبق أســوأ شــروط العمل وظ ــروف اإلنتاج
وأدوات ــه ،تكريسًا لنهج االستعباد لتحقيق
أرباح ،والذي يشمل أيضًا االستغالل البشع
ل ـل ـم ـهــاجــريــن وال ــاجـ ـئ ــن ف ــي دول ال ـع ـبــور
والوجهات».
وي ـش ـي ــر هـ ـ ــؤالء امل ــراقـ ـب ــون إل ـ ــى أن ظ ــاه ــرة
العبودية تنتشر في بريطانيا ،على سبيل
املثال ،من خالل العمل القسري واالستغالل
الجنسي ،في حني تفيد تقارير بــأن غالبية
الضحايا فــي اململكة املتحدة تقل أعمارهم
عــن  18عــامــا ،أي أنـهــم أطـفــال وفــق تصنيف
بروتوكول باليرمو.

قصص مروعة
ون ـش ــرت وس ــائ ــل إعـ ــام بــريـطــانـيــة قصصًا
م ــروع ــة ع ــن فـيـتـنــامـيــن وألـ ـب ــان وم ـجــريــن
خ ـط ـفــوا أو ن ـق ـلــوا إلـ ــى بــري ـطــان ـيــا لــدفـعـهــم
إلــى العمل كعبيد فــي م ــزارع وتنفيذ أعمال
أخ ــرى .وتـحــدثــت هــذه الــوســائــل عــن «م ــزارع
ق ـن ــب ت ــدي ــره ــا عـ ـص ــاب ــات إج ــرامـ ـي ــة يـجـبــر
املـسـتـعـبــدون عـلــى الـعـمــل بـهــا ،وه ــي تـجــارة
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تدر نحو  2.6مليار جنيه إسترليني سنويًا،
وأن بني املجبرين على العمل أشخاصًا من
أصول بريطانية وصينيني» .وكشفت أيضًا
أن معظم األجــانــب «ال يجري تسجيلهم في
أنظمة الهجرة البريطانية ،بل ّ
يهربون عبر
موانئ فرنسية في ظروف مزرية .أما القسم
األكبر من اإلناث فقاصرات يدفعن إلى سوق
الــدعــارة في بيوت وحــانــات ،ويشغلن أيضًا
كـعـبــدات فــي بـيــوت خــاصــة دون أي تواصل
مــع الـعــالــم الـخــارجــي ،وتـحــت رقــابــة صارمة
من املتاجرين بهن .ويشارك رجال عصابات
من دول املنشأ في توصيل املتاجر بهم إلى

 12مليونًا

المقدر لعدد األشخاص
هو الرقم
ّ
الذين يعيشون في حالة رق بسوق
العمل حول العالم اليوم.

ّ
ويقدر تقرير
بريطانيا والــدول األوروبـيــة».
رسـمــي أصــدرتــه الـحـكــومــة البريطانية عــام
 2019وجود  13ألف مستعبد في البالد ،لكن
باحثي «مؤشر العبودية العاملي» يصفون
هــذه األرق ــام بــأنـهــا «غـيــر دقـيـقــة» ،مرجحني
أن «حوالى  136ألف شخص يعيشون حياة
عبودية حديثة في اململكة املتحدة».

استعباد لتسديد ديون
وفيما يزداد االهتمام الحقوقي واإلنساني
في دول الشمال باتساع الظاهرة ،بالتزامن
مــع زيـ ــادة تـهــريــب املـهــاجــريــن إل ــى أوروب ــا
والتقارير التي تكشف فظائع االستغالل،
وبـيـنـهــا ت ـلــك ل ـن ـســاء أفــري ـق ـيــات ف ــي ليبيا
وب ـي ــع رج ـ ــال ك ــرق ـي ــق ،ت ـك ـشــف امل ـم ــارس ــات
م ــا ي ـت ـعــرض ل ــه م ــاي ــن ف ــي دول الـجـنــوب
ّ
تحولت العبودية إلى تجارة
األقل ثراء؛ إذ
مربحة ملمارسيها.
وي ـ ـ ــورد «املـ ــؤشـ ــر ال ـع ــامل ــي ل ـل ـع ـب ــودي ــة» أن
«ال ـقــارة الـسـمــراء تحتضن وحــدهــا حوالى
 9م ــاي ــن ش ـخــص ي ـع ـي ـشــون ف ــي ع ـبــوديــة
ح ــديـ ـث ــة» ،ف ــي ح ــن ت ـف ـيــد م ـن ـظ ـمــة ال ـع ـمــل
الدولية التابعة لألمم املتحدة بأن «عبودية
س ــوق الـعـمــل ال ـي ــوم أك ـثــر بـثــاثــة أضـعــاف
مقارنة بـ  350عامًا من تجارة العبيد عبر
األطلسي».
في السياق ،نقلت مجلة «تــايــم» األميركية
عام  2019عن منظمة العمل الدولية قولها

إن «س ــوق الـعـمــل يـضــم حــوالــى  25مليون
مستعبد يعمل بعضهم بهذه الطريقة من
أجل تسديد ديون ،وهي ظاهرة تنتشر في
دول آسـيــويــة بينها الـهـنــد ،وتشمل أيضا
فتيات صغيرات يستعبدن لتسديد ديون
األهل ،علمًا أن هناك  15مليون حالة تزويج
لـ ـق ــاص ــرات أج ـ ـبـ ــرن ع ـل ــى ال ـع ـي ــش ع ـب ــدات
ألش ـخــاص أكـبــر منهن سـنــا ،كـمــا يتعرض
بعضهن لعمليات خطف واسعة.

النموذج النيجيري
لـيــس سـ ـ ّـرًا أن مــدنــا أوروبـ ـي ــة تـعــج بنساء
اس ـت ـع ـبــدن ب ـعــد نـقـلـهــن م ــن دول أفــريـقـيــة،
خصوصًا نيجيريات .وليست أرقام هؤالء
النساء بسيطة ،إذ تشير تقديرات إلى أنها
تتجاوز عشرات اآلالف .ويورد تقرير نشرته
«واش ـن ـطــن بــوســت» ع ــام  2019أن «املــافـيــا
ال ـن ـي ـج ـيــريــة اس ـت ـطــاعــت ب ــن ع ــام ــي 2016
و 2018فقط تهريب  20ألف امرأة وفتاة إلى
أوروبا ،باستخدام خدع مختلفة» .واألدهى
أن املافيا النيجيرية لديها تعاون وثيق مع
املافيا اإليطالية ،وبينها تلك التي تتواجد
ف ــي مــدي ـنــة ص ـق ـل ـيــة ،وال ـت ــي شـكـلــت بــوابــة
الستقبال مهاجرات يستقبلهن نيجيريون
يـعـيـشــون ف ــي ال ـب ــاد ،قـبــل تــوزيـعـهــن على
مختلف املناطق األوروبية.
ويـعـيــد ه ــذا ال ـنــوع مــن الـعـبــوديــة الحديثة
إلــى الــذاكــرة تــاريــخ الــرق الــذي كــان يحصل

تأخرت دول أوروبية
عن توقيع بروتوكول
باليرمو
العبودية تنتشر ببريطانيا
من خالل العمل القسري
واالستغالل الجنسي

أيضًا من خــال وسطاء محليني يخطفون
مواطنيهم من أجل بيعهم إلى تجار الرقيق
البيض ،قبل نقلهم عبر البحر األطلسي.
وي ــاح ــظ تـقــريــر نـشــرتــه «مـنـظـمــة الـهـجــرة
الدولية» عن هذه الظاهرة «زيــادة نسبتها
 600ف ــي امل ــائ ــة خـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات املــاض ـيــة
ف ــي ت ـج ــارة ال ـج ـنــس اإلجـ ـب ــاري لـلـضـحــايــا
القادمات من نيجيريا ،ونسبة  80في املائة
منهن قاصرات».
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

ي ــواج ــه ال ـ ـسـ ــودان م ـن ــذ سـ ـن ــوات تـنــامــي
ظــاهــرة االت ـجــار بــالـبـشــر ،الـتــي يـصــادف
اليوم العاملي ملكافحتها اليوم الجمعة،
خ ـ ــاص ـ ــة بـ ـ ــن الـ ــاج ـ ـئ ـ ـيـ ــن اإلثـ ـي ــوبـ ـي ــن
واإلريـ ـت ــري ــن .ول ــم تـنـجــح ك ــل الـحـمــات
األمنية في إنهاء الظاهرة أو الحد منها.
فـفــي األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،أعـلـنــت الـشــرطــة
أنها حــررت  6فتيات مــن قبضة عصابة
متخصصة فــي ه ــذا ال ـنــوع مــن الـجــرائــم
في والية القضارف (شرق) .وسبقت ذلك
ب ــأي ــام عـمـلـيــة أخـ ــرى شـمـلــت ت ـحــريــر 12
فتاة في الوالية نفسها املحاذية للحدود
مــع إثيوبيا .وكشفت أجـهــزة األم ــن أنها
ح ــررت  62مــن ضحايا عمليات االتـجــار
بالبشر في يوليو /تموز الجاري.
وتـ ـسـ ـتـ ـه ــدف الـ ـعـ ـص ــاب ــات امل ـت ـخ ـص ـصــة
غالبًا الجئني يعبرون الـحــدود الشرقية
ل ـل ـســودان ،تمهيدًا للهجرة إل ــى أوروب ــا،
أو ينتقلون عبر سواحل ليبيا ،أو مصر
من أجل دخول إسرائيل .وال يمر أسبوع
من دون أن تعلن الشرطة أو قوات الدعم
الـســريــع تنفيذها عــدة عمليات لتحرير
م ـج ـمــوعــات ج ــدي ــدة م ــن ال ــره ــائ ــن الــذيــن
ت ـح ـت ـجــزهــم ع ـص ــاب ــات مل ـطــال ـبــة ذوي ـه ــم
بدفع فــدى .وتـعــزو الحكومة السودانية
استمرار الظاهرة إلــى ضعف إمكاناتها
وق ــدرات ـه ــا امل ــادي ــة والـلــوجـسـتـيــة ،وع ــدم
القدرة على ضبط الحدود الواسعة التي
تتشارك فيها الـبــاد مــع عــدد مــن الــدول،
وتشهد هشاشة أمنية كبيرة ،وكذلك إلى
ضيق فرص العمل في الداخل وبالتالي
تضاؤل أحالم الشباب ،فيما يشير خبراء
وم ـت ـخ ـص ـصــون إلـ ــى ض ـعــف تـشــريـعــات
ال ـبــاد فــي الـتـعــامــل مــع ال ـظــاهــرة ،وعــدم
ت ـق ـ ّـي ــد ال ـس ـل ـط ــات ب ـم ـج ـم ــوع ــة ات ـف ــاق ــات
ومعاهدات دولية تعزز وسائل املكافحة.
وتتعدد أهداف جرائم االتجار بالبشر في
السودان بني استخدام الضحايا لتنفيذ
أعـ ـم ــال سـ ـخ ــرة ،والـ ـتـ ـج ــارة ب ــاألع ـض ــاء،
وت ـش ـك ـيــل م ـج ـمــوعــات ل ـج ـمــع امل ـ ــال عبر
ً
ّ
التسول ،وصوال إلى استغاللهم جنسيًا،
وأخذهم كرهائن وطلب فــدى .وقد صدر
أول قانون ملكافحة االتجار بالبشر خالل
حكم الرئيس املعزول عمر البشير ،الذي
ف ــرض عـقــوبــة الـسـجــن مل ــدة أق ـصــاهــا 20
عامًا على املتورطني .ثم ّ
عدلت الحكومة
االن ـت ـقــال ـيــة ال ـحــال ـيــة ال ـقــانــون ف ــي مطلع
الـعــام الحالي كــي يتماشى مــع القوانني
الدولية.
يـطــرح الـقــانــون امل ـعـ ّـدل األخـيــر تـســاؤالت
ع ــدة ،أهمها بـشــأن عــدم تضمنه تعريفًا
واض ـح ــا ل ـجــرائــم االت ـج ــار بــالـبـشــر الـتــي
ي ـمــزج ـهــا ب ـج ــرائ ــم أخ ـ ـ ــرى .ك ـم ــا يــاحــظ
البعض أن التغيير السياسي في البالد
يحتم انشغال أجهزة األمن بأمور أخرى،
م ــا يــؤثــر عـلــى تـنـفـيــذ ال ـق ــان ــون ،وينتقد
آخ ــرون ع ــدم وج ــود إح ـص ــاءات معتمدة
للضحايا وجنسياتهم.
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،يـ ـ ــرى األس ـ ـت ـ ــاذ ال ـج ــام ـع ــي
عـبــد ال ـلــه أونـ ــور ،فــي حــديـثــه لــ«الـعــربــي
الجديد» ،أن «ظاهرة االتجار بالبشر في
السودان ذات أبعاد تاريخية واقتصادية
واج ـت ـمــاع ـيــة وث ـقــاف ـيــة» ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن
«وس ــائ ــل ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي تساهم

أيضًا في زيادة معدالت الشباب الراغبني
فــي الـهـجــرة ،مــن خــال نقل أخـبــار حياة
النعيم التي يعيشها أولئك الذين وصلوا
إلى أوروبا ،ما يدفع الشبان إلى االندفاع
ل ـت ـن ـف ـيــذ الـ ـخـ ـط ــوة ،وي ـج ـع ـل ـهــم ضـحـيــة
البـتــزاز عصابات االتـجــار بالبشر .وفي
حسابات هــذه الظاهرة ،يبحت الجميع
عـ ــن ت ـح ـس ــن أوض ــاعـ ـه ــم االق ـت ـص ــادي ــة
وامل ـع ـي ـش ـيــة ،وك ـســب مــزيــد م ــن األم ـ ــوال،
وبينهم العصابات التي تجمع بالتأكيد
ً
أمواال أكثر».
ويشير إلــى أن «االتـحــاد األوروب ــي الذي
يـعـمــل مل ـس ــاع ــدة ال ـب ـل ــدان ع ـلــى مـكــافـحــة
االتجار بالبشر والهجرة السرية ،ال يملك
نـظــرة عميقة لحل املشكلة ،ويــركــز فقط
عـلــى أهـمـيــة مـعــالـجــة ال ــوض ــع املعيشي
وإنشاء مشاريع منتجة ،مع غض النظر
بالكامل عــن البعد املجتمعي والثقافي
والـ ـف ــوارق بــن دول ال ـعــالــم ،خــاصــة بني
الشمال والجنوب».
مــن الـنــاحـيــة الـقــانــونـيــة ،ي ـقــول املـحــامــي
حــاتــم الـيــاس ،الناشط فــي مـجــال الــدفــاع
ع ــن ال ــاج ـئ ــن ،ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،إن

«قــوانــن ال ـســودان ،خــاصــة قــانــون ،2014
رادعة جدًا ،وال ثغرات في النصوص .أما
املشكلة الحقيقية فتتمثل فــي تطبيقها
فــي ظــل تمدد عصابات االتـجــار بالبشر
ف ــي دول عـ ــدة ،مـثــل الـ ـس ــودان وإثـيــوبـيــا
وإريتريا وتشاد وليبيا ومصر وغيرها».
ّ
ويـتـحــفــظ ال ـيــاس عـلــى طــريـقــة التحقيق
مع أفــراد العصابات بعد اعتقالهم التي
«ت ــؤث ــر ع ـلــى عـ ــدد امل ـح ــال ــن لـلـمـحــاكـمــة،
أو ت ــؤدي إل ــى إص ــدار أح ـكــام مخففة في
حقهم» ،ويطالب بالتحقيق في اإلشاعات
عــن ت ــورط أف ــراد داخ ــل املنظومة األمنية
في عمليات االتجار بالبشر.
أما الخبير الشرطي عمر عثمان ،فيربط،
فــي حــديـثــه ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،تفاقم
ظاهرة االتجار بالبشر «بعائداتها املادية
املرتفعة للمجرمني الذين يستفيدون من
أحالم املهاجرين والالجئني .وقد تأخرت
الـ ــدولـ ــة الـ ـس ــودانـ ـي ــة ك ـث ـي ـرًا ف ــي إصـ ــدار
قانون خاص باالتجار بالبشر حتى عام
 ،»2014مطالبًا بتقوية ق ــدرات عناصر
الـشــرطــة وزيـ ــادة عــددهــم وتــأهـيـلـهــم في
شكل أفضل.

متورطون باالتجار بالبشر قيد االعتقال (إبراهيم حميد /األناضول)

مالحقة المهاجرين أمر صعب (ادواردو سوتيراس /فرانس برس)

تقرير انفجار مرفأ بيروت :انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان وفشل في االستجابة
لم يُحتضن ضحايا انفجار
مرفأ بيروت .بدًال من ذلك،
انتهكت حقوقهم إلى
أقصى الحدود ،كالحق
في الحماية واألمن
والصحة والسكن الالئق
والغذاء ،في وقت
تحدد بعد طبيعة
لم
ّ
االنفجار والمسؤولون
عنه تمهيدًا لمعاقبتهم
متطوعون يُزيلون حطام
البيت الذي تضرر من جراء
االنفجار (حسين بيضون)

بيروت ـ سارة مطر

قبل أيام معدودة من الذكرى السنوية األولى
النفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/
آب  ،2020كشف أول تقرير لبناني رسمي هول
«اإلهمال والفشل الكبير في آليات االستجابة
وحـمــايــة حـقــوق الجميع مــن دون تمييز ،ما
انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان،
أسفر عن
ّ
بما في ذلك الحق في الحياة والحماية واألمن
ّ
والسكن الالئق
الطبية
والصحة واملـســاعــدة
ّ
والـ ـغ ــذاء وامل ـ ــاء وال ـت ـع ـل ـيــم ،وال ـح ــق بالتمتع
بـبـيـئــة صـحـيــة س ـل ـي ـمــة» .وي ــوص ــي الـتـقــريــر
ب ــ«ضــرورة الطلب مــن البلدان التي قــد تكون
لديها معلومات ذات صلة ،تزويدها للحكومة
اللبنانية مــن دون مزيد مــن التأخير ،وطلب
ّ
لتقصي الحقائق تساند لبنان في قضية
بعثةٍ
انفجار املرفأ ،وضمان استقاللية القضاء من
أجل الوصول إلى الحقيقة والعدالة».
التقرير الذي أطلقته الهيئة الوطنية لحقوق
اإلنسان املتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب،

مؤتمر صحافي ُعقد أمس في العاصمة
خالل
ٍ ّ
بيروت ،أظهر أن «االنفجار أضاف طبقة أخرى
ّ
التحديات التي تواجهها الفئات األكثر
إلــى
ضعفًا من النساء واألطفال واألشخاص ذوي
اإلع ــاق ــة ،وك ـب ــار ال ـس ــن ،وامل ـث ـلـ ّـيــات واملـثـلـ ّـيــن
ّ
ومتحولي الهوية
ومــزدوجــي امليل الجنسي
الجنسية ،والعامالت والعاملني في الخدمة
امل ـن ــزل ـي ــة ،والـ ـع ـ ّـم ــال والـ ـع ــام ــات امل ـهــاجــريــن
والــاجـئــن .وقــد تفاقم تأثير الـكــارثــة بسبب
األزم ــات الـتــي تــواجـهـهــا ال ـبــاد ،بـمــا فــي ذلــك
أزمة الالجئني والوضع االقتصادي وجائحة
ك ــوفـ ـي ــد ،19-وال ـش ـل ــل ال ـس ـيــاســي والـ ـح ــوادث
ّ
األمنية».
جهود إغاثية قاصرة

تحت عنوان «رصد انتهاكات حقوق اإلنسان
ف ــي االس ـت ـجــابــة إل ــى ان ـف ـجــار مــرفــأ ب ـي ــروت»،
ّ
يـظـهــر ال ـت ـقــريــر ع ـبــر م ـح ــاوره امل ـت ـشـ ّـع ـبــة ،أن
ّ
ّ
ّ
الوطنية
«الحكومة اللبنانية لم تفعل الخطة ّ
لالستجابة للكوارث عقب االنفجار ،وأنه على

الحكومة اللبنانية أخلّت
بواجبها في الرعاية
وحق الحياة لمواطنيها
في غمضة عين تغيّر
عالمي ،مات زوجي
وسلبت الدولة أطفالي
ّ
ّ
واملحلية
الدولية
الرغم من استجابة الجهات
ّ
ع ـبــر ت ـقــديــم امل ـس ــاع ــدات اإلن ـســان ــيــة ب ـصــورة
ّ
ّ
فورية ،فإن االنفجار أثقل كاهل نظام الرعاية
ّ
الصحية الــذي عانى افتقارًا للموارد الالزمة
لدعم املصابنيَ ،
وع ِجز عن توفير املستلزمات
األس ــاس ـ ّـي ــة لـعــائــاتـهــم ال ـتــي ف ـقــدت مـنــازلـهــا

سيما ّأن االنـفـجــار ّ
وسـبــل عيشها ،ال ّ
تسبب
بخسارة الوظائف نتيجة دمار أماكن العمل.
ّ
ك ـمــا أن امل ـن ـظ ـمــات غ ـيــر ال ـح ـكــومـ ّـيــة املـحـلـيــة
ّ
والدولية سارعت إلى بذل الجهود اإلغاثية،
ّ
غـيــر أن غ ـيــاب الـتـنـسـيــق بــن ه ــذه املنظمات
ومـ ـق ـ ّـدم ــي الـ ـخ ــدم ــات ،إلـ ــى ج ــان ــب ت ـحــديــات
ال ـت ـمــويــل وال ـب ـي ــروق ــراط ـ ّـي ــة وم ـ ــدى إم ـكــانـ ّـيــة
ّ
وشفافيتها ،أعــاق بــدوره
النفاذ للمعلومات
ّ
فعالية مساعدة الضحايا ودعمهم» .وقابلت
الهيئة ،خالل إعداد التقرير ،أفرادًا ومنظمات
مـعـنـ ّـيــة بــاالس ـت ـجــابــة ،بــاإلضــافــة إل ــى قائمة
ّ
تضم  65لبنانيًا وأجنبيًا من
من املساهمني
ّ
خـلـفـ ّـيــات مـخـتـلـفــة ،بـمــا ف ــي ذل ــك املــؤس ـســات
الـحـكــومـ ّـيــة وامل ـ ّ
ـؤس ـس ــات األم ـنـ ّـيــة الـلـبـنــانـ ّـيــة
ونشطاء املجتمع املدني ومحامني .كما عقدت
 43اجتماعًا مع ضحايا االنفجار ّ
ممن فقدوا
ّ
أفرادًا من األسرة أو ّ
تعرضوا ألضرار جسدية
ّ
ّ
أو لـحـقـتـهــم أضـ ــرار م ــادي ــة .وت ـع ــرض معظم
ّ
معنوية
الذين التقت الهيئة بهم إلــى أضــرار
ـدي ــة وم ـ ـ ّ
وجـ ـس ـ ّ
ـادي ـ ــة .ك ـم ــا ق ــاب ـل ــت  43نــاجـيــا

وناجية لتقييم مدى وعيهم بحقوق اإلنسان
ُ
ّ
وبأي حقوق انتهكت نتيجة االنفجار.
عمقت الكارثة
استجابة فوضويّة ّ

ّ
يظهر التقرير أن «إعــان حالة الـطــوارئ بعد
االنفجار ساهم في املشاركة املتزايدة للقوات
املـسـلـحــة الـلـبـنــانـيــة واسـتـخــدامـهــا لألسلحة
ال ـث ـق ـي ـل ــة ،مـ ــا ّأدى إل ـ ــى ارت ـ ـفـ ــاع م ـس ـتــويــات
ال ـع ـن ــف وان ـت ـه ــاك ــات ح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان خ ــال
االح ـت ـج ــاج ــات ،وتـقـيـيــد وان ـت ـه ــاك ال ـحــق في
حرية التعبير املنصوص عليها في القانون
الدوليّ .
وأدى غياب التخطيط االستراتيجي
ّ
ّ
إل ــى جـعــل االسـتـجــابــة فــوضــويــة غـيــر فــعــالــة،
وغ ـيــر مـنـ ّـسـقــة وسـيـ ّئــة االس ـت ـه ــداف بـصــورة
ّ
عامة .ورأى البعض أنه جرى انتهاك الحق في
ُ ّ
ّ
الخصوصية لدى تقييم حاجاته .وقد سلمت
امل ـس ــاع ــدات ال ـطــارئــة مـ ـ ّـرات ع ــدة لــأشـخــاص
أنـفـسـهــم أو إل ــى أش ـخــاص لـيـســوا فــي حاجة
حـقـيـقـ ّـيــةُ ،
وحـ ــرم الـعــديــد مــن امل ـت ـضـ ّـرريــن من
الـحـصــول عـلــى م ــأوى وخ ــدم ــات حـمــايــة .من

هنا ،الحاجة املـ ّ
ـاســة إلــى إنـشــاء هيئة ّ
تنسق
عمل الحكومة ،وإلى رقمنة الحكومة لتسهيل
الـ ــوصـ ــول ل ـل ـم ـع ـلــومــات وت ـ ـبـ ــادل ال ـب ـي ــان ــات،
ّ
واتباع إجراءات ال تستدعي الرشاوى».
ّ
كـمــا يــوضــح الـتـقــريــر أن «احـتـيــاجــات الـنــاس
ُ
لم تلب دائمًا كما ينبغي ،فلم يكن مسموحًا
للمنظمات غير الحكومية ّ توجيه التمويل
نحو املجاالت التي تعتقد أنها ّ
بأمس الحاجة
ّ
ّ
للدعم .كما أن بعض الجهات املانحة ترددت
في السماح لهذه املنظمات بتقديم ُمساعدة
مــالـيــة ّمـبــاشــرة للمستفيدين الــذيــن أج ـبــروا
على تلقي حصتهم عبر املصارف ،وهو ما لم
يكن بــاألمــر السهل نظرًا لــأزمــة االقتصادية
وإج ــراءات املـصــارف .ورفــض بعض الجهات
ّ
املانحة تقديم املساعدة للجئني واألجــانــب،
ّ
فاقتصرت مساعداتهم على اللبنانيني».
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

