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ويف اجل����زء ال���ث���اين م���ن ال���ك���ت���اب ،ت��ت��ن��اول امل���ؤل��ف��ة
م��و���ض��وع ال���ق���وان�ي�ن اجل���ائ���رة ال��ت��ي ت�����س��ود ال��ب�لاد
وامل�����ش��اك��ل امل���ت����أزم���ة ال��ت��ي ت��ت��ع��ل��ق ب��ه��ذه ال��ق��وان�ين
والتعديالت الالزم تنفيذها فيها فورا .بعد كارثة
 11/9انقلبت م��وازي��ن ال��ع��دل والإن�����ص��اف ب�صورة
م��رع��ب��ة .احل���رب على الإره����اب ال��ت��ي �أعلنها بو�ش
ال�صغري -هوالكو القرن الواحد والع�شرين -حتت
قناع احل��رب العادل� ،أنتجت �آث��ارا بالغة اخلطورة
بحيث ت�ضخم �إره��اب الدولة على م�ستوى عاملي.
ع��ق��ب ���س��ق��وط امل��رك��ز ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي يف �أم��ري��ك��ا
عام  2001وبعد �إبرام احللف الدويل حتت �إ�شراف
الأمم املتحدة �ضد الإرهاب ،ت�شكلت قوانني �سوداء
�سلطوية يف كثري من البلدان مما جعل كال منها
دولة بولي�سية بالرغم من وجود نظام دميوقراطي
يف ال�شكل .كانت من امل��ب��ادئ املعرتف بها يف عامل
ال��ق��وان�ين احل�����ض��اري��ة ح��ت��ى ع��ه��د ق��ري��ب �أن املتهم
يجب �أن ُيعترب بريئا حلني �أن يثبت جمرما ،كما �أنه
يتم �إطالق �سراحه على ال�ضمان خالل حماكمته،
وكان يعترب هذا ال�ضمان حق كل معتقل� .أما حتت
القوانني اجلديدة ملكافحة الإره���اب ،فقد انقلبت
هذه املبادئ ر�أ�سا على عقب ب�أن يكون �إثبات الرباءة
واج��ب��ا ع��ل��ى امل��ت��ه��م يف ق�ضية الإره�����اب ،و�أن يكون
حم��روم��ا م��ن ح��ق احل�����ص��ول ع��ل��ى ال�����ض��م��ان ط��وال
ف�ترة حماكمته .ويف ظ��ل ه��ذا ال��ن��ظ��ام ال�سلطوي
الوح�شي ،ت�ستطيع �أجهزة احلكومة ب�سط �أيديها
�أي وق���ت �إىل �أي م��واط��ن ت��ك��ره��ه ،ك��م��ا ت�ستطيع
احلكومة �سوء ا�ستخدام �سلطتها املفرطة على �أي
معار�ض �سيا�سي يحول دون م�صاحلها الذاتية.
ق��ان��ون مكافحة الأع��م��ال غ�ير ال�شرعية يف الهند
ال�����ذي ُي����ع����رف اخ���ت�������ص���ارا ب���ا����س���م (Unlawful
 ،)Activities Prevention Actمن���وذج
جيد لهذه احلالة امل�أ�سوية .ومن الالفت �أن هذه
ال��ق��وان�ين لي�ست ظ��اه��رة ج��دي��دة ب���رزت بعد تويل
«ال��ت��ح��ال��ف ال��دمي��ق��راط��ي ال��وط��ن��ي» ب��ق��ي��ادة «ح��زب
ب��ه��ارات��ي��ي��ا ج��ن��ات��ا» ال��ه��ن��دو���س��ي ال��ف��ا���ش��ي ،ب��ل كانت
م��وج��ودة ح��ت��ى يف ع��ه��د ح��ك��وم��ة «احت����اد التحالف
املرتقي» برئا�سة حزب امل�ؤمتر العلماين العريق.
ووف���ق���ا ل�ل�إح�����ص��ائ��ي��ات ،ف�����إن ال���ك�ث�رة ال��غ��ال��ب��ة من
�ضحية هذا القانون هم الأقلية امل�سلمة .وقد �أوردت
امل�ؤلفة يف �أحد الف�صول حاالت عديدة تبينت براءة
كثري من املتهمني �إثر ف�شل االدعاء العام يف �إثبات
تهمة الإرهاب املوجهة اليهم .الأدهى والأمر �أنهم
ك��ث�يرا م��ا يظلون م�ضطرين لق�ضاء ف�ترة �أط��ول
من فرتة العقوبة املحتملة خلف الق�ضبان �إن ثبتت
تهمتهم ،وذل���ك ب�سبب احل��رم��ان م��ن ح��ق �إط�لاق
���س��راح��ه��م ع��ل��ى ال�����ض��م��ان خ�ل�ال ف�ت�رة امل��ح��اك��م��ة.
وجدير بالذكر �أن ه�ؤالء ال�شباب هم من ال�شرائح
املهنية من املهند�سني والأطباء ومهرة تكنولوجيا
املعلومات �أو الطلبة الذين التحقوا بدورات مهنية
يف م��ث��ل ه���ذه امل��ه��ن؛ مم��ا ي���دل ع��ل��ى �أن م��ا يجري
حتت عنوان مكافحة الإرهاب خطة مدرو�سة تلعب

يف القيام بتلك االنفجارات .فانك�شف لأول مرة يف
تاريخ التحقيقات �أن وراء تلك االنفجارات �شبكة
متطرفة هندو�سية بقيادة بع�ض الروحانيني منهم
مثل الروحاين «ا�سيماناندا» والروحانية «براجنا
�سينج»ُ ،جمعت لهم العبوات املتفجرة من خمزن
اجل��ي�����ش ���ض��اب��ط ب��رت��ب��ة عقيد ا���س��م��ه «ب��وروه��ي��ت».
ومل يرتدد «كاركارا» ب�إلقاء القب�ض عليهم جميعا.
ويف ال�سجن التقى الروحاين «ا�سيماناندا» �صدفة
ب�����ش��اب يهتم ب��ت��ق��دمي خ��دم��ات ل��ه ط��وع��ا ،ف�أعجبه
ح�سن �سلوك ذاك ال�شاب و�س�أله عن �سبب و�صوله
ال�سجن ،وتبني �أن��ه متهم يف االنفجارات املذكورة
�أعاله .وهذا اخلرب وكز �ضمريه الراقد مما دفعه
�إىل ت�سجيل اعرتاف جرميته �أمام القا�ضي بالرغم
من تنبيه القا�ضي بنتيجته الوخيمة .وبالطبع مت
�إط�ل�اق ���س��راح ال�شباب امل�سلمني املتهمني يف تلك
الق�ضية .وق��د خ�ص�صت امل�ؤلفة ف�صال لتفا�صيل
ه����ذه ال���وق���ائ���ع .ول�ل��أ����س���ف مل ت�����س��م��ح ال��ع��ن��ا���ص��ر
امل��ت��ط��رف��ة ل���ذل���ك ال�����ض��اب��ط امل��خ��ل�����ص «ه��ي��م��ان��دا
ك���ارك���ارا» ب����أن ُي ِ
��و���ص��ل ت��ل��ك الق�ضية �إىل نتيجتها
احلتمية ،ف�سرعان ما اغتيل يف ظ��روف غام�ضة.
وقد كُ�شِ ف ع َّمن �شارك يف اغتياله �ضابط متقاعد
من �شرطة مومباي ب�أعلى رتبة ا�سمه «م�شرف» يف
كتابه «من قتل كاركارا؟».
ويف �آخ����ر ك��ل ف�����ص��ل اه��ت��م��ت امل���ؤل��ف��ة ب��دع��م نتائج
بحثها مبراجع موثوقة ووث��ائ��ق معتمدة .يختتم
ال��ك��ت��اب ب���أرب��ع��ة م��ل��ح��ق��ات؛ الأول منها الن�صو�ص
من الر�سائل التي ق��ام بتوفريها املحامي «�شهيد
�أعظم» من املتهمني .وامللحق الثاين ن�ص الر�سالة
التي �أر�سلها املتهم �إر���ش��اد علي من عنرب ال�سجن
امل�شدد �أمنيا �إىل رئي�س وزراء الهند .والثالث منها
الأج��زاء املهمة من حكم حمكمة «�آندهرا بردي�ش»
يف ق�ضية رفعتها اللجنة املدنية للحرية ب�آندهرا
ب��رادي�����ش «���ض��د حكومة �آن��ده��را ب��رادي�����ش» .ال��راب��ع
والأخ��ي�ر منها بع�ض �أج����زاء م��ن ح��ك��م «ف�يري��ن��در
ب���ه���ات» ق��ا���ض��ي حم��ك��م��ة دل��ه��ي يف ق�����ض��ي��ة م�����س��ع��ود
و�آخرين خالف احلكومة.
الكتاب باخت�صار ..درا�سة ق ِّيمة يف مو�ضوع الإرهاب
ووجهه الآخر من الإرهاب امل�ضاد.
---------------- الكتاب�« :أر�ض كافكا»« Kafkaland: Prejudice, Law and
Counterterrorism in India.».
 امل�ؤلف :مني�شا �سيتهي. -النا�شر:

وراءه���ا �أي���اد خفية يف �أج��ه��زة امل��خ��اب��رات واملباحث
العامة يف ال��ق��وات الأم��ن��ي��ة الهندية ال��ت��ي تتواط�أ
م��ع العنا�صر املتطرفة يف منظمات جتتمع حتت
م��ظ��ل��ة الأ����س���رة ال��ه��ن��دو���س��ي��ة ال��ف��ا���ش��ي��ة الرئي�سية
لتدمري حياة الأقلية امل�سلمة التي بد�أت ت�ستنه�ض
م�ؤخرا يف جماالت الدرا�سة العليا ،كما بد�أت حتتل
م��ن��ا���ص��ب حم�ترم��ة يف �سلم ال��وظ��ائ��ف يف القطاع
العام واخلا�ص معا.
اال�ضطرابات الطائفية هي التي كانت تعتمد عليها
املنظمات الهندو�سية املتطرفة مل�ضايقة الأقلية
امل�سلمة من قبل .وملا ا�شتدت موجات الكراهية �ضد
امل�سلمني على امل�ستوى الدويل وخا�صة يف الواليات
املتحدة� ،أتيح لهذه املنظمات فر�صة �سانحة فبدلوا
خطتهم اخلبيثة �إىل القيام باالنفجارات يف �سرية
تامة و�إلقاء التهم على امل�سلمني .وجدوا �أن فائدة
االن��ف��ج��ارات �أك�ثر بكثري من اال�ضطرابات؛ حيث
مي��ك��ن��ه��م م���ن خ�لال��ه��ا ���ض��رب ع�����ص��ف��وري��ن بحجر
واحد .فاختاروا مناطق امل�سلمني لتنفيذ خطتهم،
ثم قاموا بالتواطئ مع العنا�صر املتعاطفة معهم
يف ال�شرطة بتوجيه التهم �ضد امل�سلمني و�إل��ق��اء
ال��ق��ب�����ض ع��ل��ي��ه��م .وه���ك���ذا ح��دث��ت االن���ف���ج���ارات يف
«الأجمري ال�شريف» ويف م�سجد مكة بحيدر�آباد ويف
«ماليجاف» املنطقة املكتظة بامل�سلمني مبومباي،
ويف ال��ق��ط��ار ال�����س��ري��ع «���س��اجم��ه��وت��ا» امل��ت��وج��ه �إىل
باك�ستان .جل من ُقتل يف ه��ذه االن��ف��ج��ارات كانوا
م�����س��ل��م�ين ،م��ث��ل االن���ف���ج���ارات ال�����س��اب��ق��ة ،يف ه��ذه
(Three Essays Collectives, B – 957
االنفجارات �أي�ضا اتهمت ال�شرطة ال�شبان امل�سلمني
ك��م��ا مت اع��ت��ق��ال��ه��م ف����ورا ب����دون �إج�����راء حتقيقات Palmvihar, Gurgaon,Haryana,India)- 2015.
دق��ي��ق��ة .ول��ك��ن ك���ان يف ف��ري��ق ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات �ضباط  -عدد ال�صفحات� 216 :صفحة.
ك��ب��ار م��ث��ل «ه��ي��م��ن��ان��دا ك���اك���ارا» م��ن ذوي ال�ضمري
وال�����ص��دق والأم��ان��ة ،ومب��ا �أن��ه ك��ان رئي�س الفريق
* باحث وم�ستعرب هندي
ات��خ��ذ ق���رارا حا�سما يف �أن يهتم بب�سط التحقيق
�إىل جميع اجل��ه��ات ال��ت��ي ميكن �أن ي��ك��ون لها دور
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«�أر�ض كافكا» ..ملاني�شا �سيتهي
فيالبوراتو عبدالكبري *

كتاب ُمهم وثائقي ملن يريد �أن يدر�س ما يجري وراء الكوالي�س الأمنية يف الهند حتت عنوان مكافحة الإرهاب ..ماني�شا
«�أر�ض كافكا» ( )Kafka Landملاني�شا �سيتهيٌ ،
الأ�ستاذة يف اجلامعة امللية الإ�سالمية بنيودلهي لي�ست جمرد كاتبة ،بل هي ح�ضور بهي وقوي يف جمال حقوق الإن�سان ،خا�صة فيما يتعلق بق�ضايا الأقلية امل�سلمة .ومن
تعد من �أبرز الأعمال يف املدر�سة العبثية ،يجد �أنَّ ت�سمية ماني�شا حا�ضر الهند بـ «�أر�ض كافكا» ت�سمية ُمنا�سبة جدًّ ا؛ حيث العبثية يف
قر�أ رواية كافكا «املحاكمة» التي ُّ
تلك الرواية تنطبق متاما على امل�شهد الهندي الراهن الذي تظهر فيه مالمح �إرهاب الدولة ب�صورة فاح�شةُ ،تخا�صم العقل واملنطق ،وتتحدى كل ما هو معقول .تبد�أ رواية
«املحاكمة» ب�أن يتم اعتقال بطل الرواية «جوزيف.ك» �أمني ال�صندوق الرئي�سي يف �أحد امل�صارف ،يف حفلة عيد ميالده الثالثني ،من قبل رجلني جمهولني ،بناء على تعليمات
جهة غري مرئية .و«ك» رجل �ساذج بريء ت�صيدته ال�شرطة وجعلت منه جمرما كبريا ،في�ضطر �إىل �أن يتعر�ض ال�ستجواب خ�شن يف املحكمة طوال حياته ،بالرغم من عدم
ارتكابه لأي جرمية .ترى مني�شا يف �أكرث من يق�ضي يف �سجون الهند من امل�سلمني املتهمني بالإرهاب �صورة «ك» امل�سكني.

كتاب «�أر�ض كافكا» رحلة مغامرة طويلة تتابع فيها
الكاتبة حالة تلو حالة من االنفجارات التي حدثت
يف خمتلف �أنحاء الهند منذ  ،2005وحتاول حتليلها
بكل دقة و�أمانة ،فتك�شف عن امل�ؤامرة الكبرية التي
يقوم بها الهندو�س املتطرفون بالتواط�ؤ مع العنا�صر
املتعاطفة معهم يف قوات الأمن الهندية .بدال من �أن
تعتمد على تقارير ال�شرطة الأولية �أو ت�صريحاتهم
التي �أدلوا بها لل�صحافة ،جتمع الوثائق البولي�سية
الأخ���رى و�إف���ادات ال�شهود و�أح��ك��ام املحاكم وتقارير
جل��ان التحقيقات وامل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي ح�صلت عليها
مب���وج���ب ق����ان����ون ح����ق احل�������ص���ول ع���ل���ى امل���ع���ل���وم���ات
الر�سمية ،فتغو�ص �إىل �أعماقها ث��م تقوم بتجريد
تناق�ضات هذه املعلومات وطبيعتها العبثية .الكتاب
ُق�سم �إىل ج��ز�أي��ن :ج��زء حت��ت ع��ن��وان «ح��ك��اي��ات من
�أر���ض كافكا» ب�أربعة ف�صول تُعري احلقائق املخفية
يف احلوادث املتعلقة باالنفجارات واالعتقاالت التي
ت��خ��ت��ل��ف ع��م��ا وردت يف و���س��ائ��ل الإع��ل��ام يف حينها،
وك��ذل��ك خم��ت��ل��ف �أن����واع ال��ت��ع��ذي��ب��ات ال��ت��ي متار�سها
اجلهات الأمنية على املتهمني .التعذيبات الوح�شية
ال��ت��ي ت��ع��ر���ض ل��ه��ا امل��ع��ت��ق��ل��ون ظ��ه��رت لأول م���رة يف
ر�سائلهم املتوفرة لدى حماميهم �شاهد �أعظم ،ورد
يف هذه الر�سائل ا�سم طبيبة ت�سمى «ماليني» املديرة
امل�����س��اع��دة يف م��ع��ه��د ال��ت��ح��ل��ي��ل ال��ن��ف�����س��اين اخل���دري
( )Narco Analysis Instiuteب��ـ«ب��ن��ج��ل��ور».
الق�صد بهذا التحليل هو الت�أكد من �صحة �إف��ادات
املتهمني ،وهو عبارة عن م�ساءلة املتهمني بجعلهم
يف حالة ذهول بفعل عقار خمدر .والر�سائل املذكورة
كانت تفيد ب�أن الطبيبة «ماليني» امل�شهورة ب�سمعتها
ال�����س��ي��ئ��ة ب��ا���س��م «ال���دك���ت���ورة ن���ارك���و» ك��ان��ت ت�ستخدم
الأدوي���ة املمنوعة مثل «�سوديوم بينتاتول« بحقنها
ع���دة م���رات يف �أج�����س��اد امل��ت��ه��م�ين ل��ن��زع اع�تراف��ات��ه��م
بارتكاب اجلرمية .كانت هذه الأدوية ت�سبب �أمرا�ضا
خ��ط�يرة ون��وب��ات ق��ل��ب��ي��ة .ومل���ا �أع��ل��ن امل��ح��ام��ي �شاهد
�أعظ َم ه��ذه الر�سائل �أث��ارت �ضجة كبرية يف و�سائل
الإع�ل�ام وات�����ض��ح فيما بعد �أن الأق��را���ص املمغنطة



املحتوية على �إف���ادات املتهمني كانت جلها م��زورة؛
مم��ا �أدى �إىل ع���زل الطبيبة «م��ال��ي��ن��ي» م��ن املعهد
املذكور ب�صورة مهينة .ف�سرعان ما اغتيل املحامي
�شاهد ب�أيدٍ متطرفة هندو�سية .املحامي �شاهد هو
ذات��ه ك��ان �ضحية اجلهات الأمنية بتهمة الإره���اب؛
حيث ا�ضطر �إىل �أن يق�ضي فرتة يف ال�سجن .وخالل
ه���ذه ال���ف�ت�رة ،در�����س ال���ق���ان���ون وح�����ص��ل ع��ل��ى درج���ة
بكالوريو�س يف احلقوق .وبعد خروجه من ال�سجن
ب�إثبات براءته امتهن املحاماة .منذ ذلك احلني ،نذر
حياته مل�ساعدة املتهمني الأبرياء مبرافعة ق�ضاياهم
�إىل املحاكم العدلية .وقد �أنقذ حياة كثري منهم �إىل
بر الأمان مما جعله �شوكة يف حلق العنا�صر الفا�شية
الهندو�سية ودفعهم �إىل قتله .حني نقر�أ يف الكتاب
الأنواع املختلفة من التعذيبات التي تقوم بها قوات
الأمن لل�ضغط على املتهمني لالعرتاف باجلرمية
�ستق�شعر جلودنا.
ودرا���س��ة «ماني�شا» التحليلية ع��ن �إره���اب ال��دول��ة ال
تنح�صر يف الق�ضايا املتعلة بالأقلية امل�سلمة فقط،
بل تتجاوزها �إىل املا�ضي البعيد ،مما واجهت فيه
الأقلية ال�سيخية يف والية «الباجناب» من �إجراءات
ق��م��ع��ي��ة ب��ق��ي��ادة ق��ائ��د ال�����ش��رط��ة �آن�����ذك «ك.ب�������.س.
دهيالن» يف دور حكومة �أنديرا الغاندي ،حتكي فيه
امل�ؤلفة مغامرة املن�ضال اجلريء «جا�سفاند �سينج»
�أحد ن�شطاء حقوق الإن�سان الذي بذل جهدا كبريا
يف ال��ب��ح��ث ع��ن ع��دد املختطفني م��ن ق��ب��ل ال�شرطة
لقتلهم ودفنهم جماعيا ،فيذهب �إىل املقابر العامة
وي��ف��ح�����ص ال�����س��ج�لات ال��ر���س��م��ي��ة ل��ي��ت���أك��د م���ن ع��دد
الأخ�شاب التي ا�ستعملت حلرق �أج�سادهم حتى يتم
ال�ضبط من خالله عدد املقتولني .و�أخ�يرا ا�ضطر
هذا املنا�ضل �إىل �أن يعطي ثمنا بالغا لعمله ،فما كان
قدره �إال �أن اغتيل ب�أياد �سوداء.
ويف الكتاب �أي�ضا درا���س��ة مف�صلة ع��ن الأرب���اح التي
تكت�سبها ال�شركات ال�ضخمة متعددة اجلن�سية من
�صناعة الأجهزة الأمنية التي تُباع للحكومات با�سم
م��ك��اف��ح��ة الإره������اب ،وك��ذل��ك ال��ف�����س��اد ال��ك��ب�ير ال��ذي

يجري خلف هذه ال�صفقات.
كانت حادثة «بيت بتال» ( )Batla Houseالذي
كان ي�سكن فيه طالبان من جامعة الكاتبة هي التي
دف��ع��ت��ه��ا �إىل ب���ذل ج��ه��ده��ا يف ت���أل��ي��ف ه���ذه ال��درا���س��ة
العميقة .يف تلك احلادثةُ ،قتل الطالبان املذكوران
�إث��ر هجوم قامت به �شرطة دلهي �سيئة ال�سمعة يف
منت�صف ال��ل��ي��ل .ادع��ت ال�شرطة �أن الطالبني كانا
م���ن الإره���اب���ي�ي�ن و�أن��ه��م��ا ُق��ت�لا ب��ع��د ت���ب���ادل �إط�ل�اق
ال��ن��ار عند مداهمة ال�شرطة �سكنهما .مل��اذا هجمت
ال�شرطة على �سكنهما يف منت�صف الليل؟ �إن كانت
لدى ال�شرطة معلومات تفيد ب�أعمالهما الإرهابية،
َِ
ل مل تقم ب�إلقاء القب�ض عليهما بالتعاون مع �إدارة
اجل��ام��ع��ة؟ ط��رح��ت �أ�سئلة ك��ث�يرة مثل ه��ذه يف ذلك
الوقت من قبل كثري من منظمات حقوق الإن�سان.
و�إ�ضافة �إىل هذا ،كانت �شهادة ح�سن �سلوك و�سرية
ذل��ك��م��ا ال��ط��ال��ب�ين م���ن م��رك��ز ���ش��رط��ة «�أع���ظ���م ج��ر»
م�سقط ر�أ�سيهما كانت موجودة لدى �شرطة دلهي،
�إمنا التحقا باجلامعة مبوجب تلك ال�شهادة .واملزيد
من ذلك ات�ضح فيما بعد من تقرير الطب ال�شرعي
اخل��ا���ص باملقتولني �أن حكاية ال�شرطة ع��ن تبادل
�إط�ل�اق ال��ن��ار مفربكة وع��اري��ة م��ن ال�صحة .ولهذه
الأ���س��ب��اب و�أ���س��ب��اب �أخ���رى ك��ث�يرة ،ط��ال��ب��ت منظمات
حقوق الإن�سان ال��وزارة الداخلية التابعة للحكومة
املركزية بتعيني جلنة حتقيق الكت�شاف حقيقة تلك
احلادثة ،ولكن احلكومة رف�ضت ذلك الطلب مربرة
�أن حتقيقا مثل هذا �سوف ي�سبب تدحرجا ملعنويات
ال��ق��وات الأم��ن��ي��ة .ويف ���س��ي��اق ه���ذا ،ق��ام��ت جمموعة
من �أ�ساتذة اجلامعة امللية و�أكرثهم من خ��ارج امللة
الإ�سالمية بت�شكيل منظمة با�سم «ت�ضامن �أ�ساتذة
اجلامعة» للدفاع عن حقوق �ضحية �إرهاب الدولة.
والأ���س��ت��اذة ماني�شا ع�ضوة فعالة يف ه��ذه املنظمة.
وجدير بالذكر هنا �أنها يف �أكتوبر املا�ضي قامت بعقد
اجتماع مع جمموعة كبرية كانت متهمة بالتورط
يف ان��ف��ج��ارات ث��م مت �إط��ل�اق ���س��راح��ه��م م��ن �سجون
خمتلفة بعد ثبوت براءتهم يف حماكم العدل.

