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الكويت ــ خالد الخالدي

االجــتــمــاعــيــة  الــــشــــؤون  وزارة  تــســتــهــدف 
والــتــنــمــيــة املــجــتــمــعــيــة فـــي الـــكـــويـــت الــتــي 
تحويل  الخيرية  الجمعيات  على  تــشــرف 
التبرعات الخارجية إلى بلدان في املنطقة والعالم، 
ــيــــا وأفـــريـــقـــيـــا وســــوريــــة  ــــرق آســ ــــى شــ ــدًا إلــ ــديــ وتــــحــ
وفلسطني ولبنان، إلى تبرعات داخلية للمحتاجني 

من الفقراء الوافدين أو »البدون«.  
 لجنة خاصة 

ّ
»العربي الجديد« أن وكشفت مصادر لـ

شكلتها الوزارة قدمت عددًا من االقتراحات لتقليل 
إلى  مسارها  وتحويل  الخارجية  التبرعات  تــدفــق 
داخل الكويت، وأبرزها وضع سقف معني للتحويل 
الخارجي لكل جمعية خيرية أو منظمة، أو تحديد 
كــمــيــة الــتــبــرعــات لــكــل بــقــعــة جــغــرافــيــة، إضــافــة إلــى 

فرض قيود أكثر على التحويل في شكل عام.  
وتـــعـــمـــل جـــمـــعـــيـــات خـــيـــريـــة كـــويـــتـــيـــة كـــثـــيـــرة فــي 
الخارج ساهمت في إكساب الكويت سمعة دولية 
ــدول األكـــثـــر تــقــديــمــا للمنح  ــ بــاعــتــبــارهــا إحــــدى الـ
الــخــيــريــة فـــي الـــعـــالـــم، عــلــمــا أن هــــذه الــجــمــعــيــات 
وصغيرة  ضخمة  مشاريع  على  اإلشـــراف  تتولى 
في قطاعات التعليم والصحة واملياه في أفريقيا 
وشـــرق آســيــا وجنوبها وســوريــة، وفــي مخيمات 
الــاجــئــني الــســوريــني فــي األردن ولــبــنــان وتــركــيــا، 
إضافة إلى أخرى في فلسطني، وتحديدًا في قطاع 

غزة املحاصر من االحتال اإلسرائيلي. ومن أبرز 
الجمعيات الخيرية الكويتية العاملة في الخارج 
أفريقيا  فــي  تعمل  التي  املباشر«  »الــعــون  جمعية 
تحديدًا. وقد أسسها الطبيب الراحل عبد الرحمن 
السميط، الذي يعتبر أحد أشهر جامعي التبرعات 
في الكويت. وتحظى هذه الجمعية بدعم حكومي 
وشــعــبــي غــيــر مـــحـــدود، عــلــى غـــرار لجنة مسلمي 

آسيا، والهيئة الخيرية اإلسامية العاملية.  
ــقـــول الـــنـــاشـــط فــــي الـــقـــطـــاع الـــخـــيـــري عـــبـــد الــلــه  يـ
الــشــمــري لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »نــســمــع شائعات 
كثيرة عن إمكان تقليل وزارة الشؤون االجتماعية 
التي تخرج  التبرعات  املجتمعية حجم  والتنمية 
الداخل،  إلــى  مسارها  لتحويل  تمهيدًا  الباد  من 
لكن هذا أمر مستحيل وغير معقول، ألن جمعيات 
التبرع  فــي  لــغــرض واحـــد يتمثل  أنشئت  مــحــددة 
 مــتــبــرعــني 

ّ
ملــنــطــقــة جـــغـــرافـــيـــة مــــحــــددة، عــلــمــا أن

ُكـــثـــرًا يــفــضــلــون الــتــبــرع لــوجــهــات مــعــيــنــة ولــيــس 
ملشاريع خارجية يجهلونها، فكيف يتم تقويض 
شـــروطـــهـــم، خـــصـــوصـــا أن الـــشـــريـــعـــة اإلســـامـــيـــة 
 شــــرط املــتــبــرع ضـــــروري في 

ّ
ــراف تــقــول إن ــ ــ واألعـ

عملية التبرع، وال تجوز مخالفته«. 
يضيف: »ال نعلم سبب وجــود هــذه االقــتــراحــات، 
مسؤولية  تلقي  جــهــات  هــنــاك  بــأن  أعتقد  لكنني 
ــة فـــــي بــــعــــض جـــــوانـــــب املـــجـــتـــمـــع  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ ــــاب الـ ــيـ ــ غـ
الــتــي تهدف  الــخــارجــيــة  الــتــبــرعــات  الكويتي على 

ــى انـــتـــشـــال شـــعـــوب كــامــلــة مـــن الــفــقــر والـــجـــوع  إلــ
ق مصدر في 

ّ
الــفــرص«. ويعل واألمـــراض وانــعــدام 

املجتمعية  والتنمية  االجتماعية  الــشــؤون  وزارة 
 :

ً
فضل عدم كشف اسمه لـ »العربي الجديد« قائا

»عقدت اجتماعات بناًء على توصيات من جهات 
عليا من أجل بحث موضوع التبرعات الخارجية 
أن يكون عمل  إلــى  التي ال نعاديها لكننا نسعى 
األقربني  أن  بقاعدة   

ً
أواًل، عما الكويت  الخير في 

أولـــى بــاملــعــروف. ونــحــن نــرى أن حجم التبرعات 
الخيري  العمل  ضعف  مع  يتناسب  ال  الخارجية 
داخل الكويت، لذا ال بّد من إخضاعها لتقييم دقيق 
وضبطها، خصوصا أن هناك جهات رسمية تنفذ 
عمليات تمويل خارجية عبر قروض أو منح، مثل 

الصندوق الكويتي للتنمية العربية«.  
والــتــنــمــيــة  االجــتــمــاعــيــة  الــــشــــؤون  وتـــفـــرض وزارة 
في  الخيري  العمل  على  قاسية  املجتمعية شروطا 
املــشــروع املزمع  ، فــي مقدمها تقديم 

ً
ــا الــكــويــت أصـ

إنــشــاؤه في الــخــارج إليها من أجــل تقييمه ودرســه 
ومـــنـــح مــوافــقــتــهــا عــلــيــه. ويــعــقــب ذلــــك مـــراقـــبـــة كل 
التحويات املالية من املتبرعني إلى الجهة الخيرية. 
ــال تــحــويــل إلــــى الـــخـــارج  ــإرســ وفــــي حــــال الـــرغـــبـــة بــ
أن يحصل ذلك  املــشــروع وتدشينه، فيجب  إلنــشــاء 
ــلــــوزارة. أمـــا فـــي حــال  عــبــر الــحــســابــات املــصــرفــيــة لــ
لــم يــتــوفــر نــظــام مــصــرفــي يــمــكــن الــتــعــامــل مــعــه في 
وزارة  فتتدخل  إليها،  التحويل  يجري  التي  الدولة 

الخارجية، وتجري التحويل بنفسها إلى سفاراتها 
أو قنصلياتها.

الــذي يعمل في جمعية إحياء  العنزي  راشــد  يقول 
التراث اإلسامي لـ »العربي الجديد«: »بدأ التضييق 
بحجة  سنوات  منذ  الخارجي  الخيري  العمل  على 
ــوال إلـــى جــمــاعــات  ــ الــتــخــوف مــن تــســّرب بــعــض األمـ
الدولة  فــي  تــراقــب جهات  والــيــوم  مسلحة متطرفة. 
كـــل مــبــلــغ مــالــي يــدخــل ويـــخـــرج مـــن وإلــــى الــجــهــات 
ــرارات جــديــدة لوقف  ــ الــخــيــريــة. لــكــن الــحــديــث عــن قـ

التبرعات الخارجية أو تقليلها غير مقبول«. 

مجتمع
قتل مسلحون سبعة أشخاص على األقل في هجوم استهدف أمس الجمعة مدرسة إسامية في 
مخيم لاجئني الروهينغا على الحدود بني بنغادش وبورما، كما قالت الشرطة. وقال مسؤول في 
شرطة املنطقة إن املهاجمني أردوا بعض الضحايا بالرصاص وطعنوا آخرين بالسكاكني. وجاءت 
عمليات القتل وسط تصاعد التوتر بعد مقتل أحد زعماء الروهينغا في املخيم بالرصاص خارج 
مكتبه قبل ثاثة أسابيع. وقتل أربعة أشخاص على الفور في هجوم الجمعة وتوفي ثاثة آخرون 
)فرانس برس( في مستشفى في مخيم بالوخالي. ولم تحدد الشرطة عدد الجرحى.  

لقيت سائحتان، أملانية وهندية، حتفهما وأصيب أملانيان وهولندية خال عملية إطاق نار يوم 
الخميس في املكسيك، وفق ما أفــادت النيابة العامة. وأوضحت النيابة العامة أن عملية إطاق 
النار حصلت في مدينة تولوم الساحلية )جنوب شرق( على ساحل شبه جزيرة يوكاتان. وكتبت 
النيابة في كوينتانا رو حيث تقع تولوم على تويتر »قتل أجنبيان وأصيب ثاثة بأسلحة نارية 
داخل منشأة«. وقالت إن »مواجهة« حصلت بني مجموعتني متنافستني تبيعان املخدرات، مشيرة 
)فرانس برس( إلى أن واحدة من الضحايا »توفيت على الفور واألخرى في املستشفى«. 

المكسيك: مقتل سائحتين في تبادل إلطالق النارمقتل 7 بإطالق نار في مخيّم لالجئين الروهينغا

إطار  في  الحكومة  أحالت  الماضي،  العام  نهاية 
مساعيها لمحاربة الفساد التي استندت إلى ضبط 
تجمع  شركات   9 المالية،  المخالفات  من  عدد 
وحدد  العامة.  النيابة  إلى  قانونية  غير  تبرعات 
التي  التبرعات  إجمالي  حينها  حكومي  مسؤول 
ظل  في  وديني  إنساني  غطاء  تحت  جمعت 
تدهور األوضاع المعيشية بسبب جائحة كورونا، 

بنحو 650 مليون دوالر.

تبرعات غير قانونية

قــبــل أســابــيــع مـــن انــعــقــاد مــؤتــمــر املـــنـــاخ 26، الـــذي 
مطلع  االســكــتــلــنــديــة،  غــاســكــو  مــديــنــة  تستضيفه 
نشرته  تقرير  أكــد  املقبل،  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
االستخبارات األميركية، أول من أمس الخميس، أن 
العاملي، وتوقع  االحتباس الحراري يهدد االستقرار 
املياه وحركات  النزاعات بسبب قلة  يــزداد خطر  أن 
الهجرة بعد عام 2030. وأورد التقرير، الذي تضمن 

خاصة تحقيقات أجرتها كل أجهزة االستخبارات 
ــيـــة، أن »تـــوتـــر األوضــــــــاع الــجــيــوســيــاســيــة  ــيـــركـ األمـ
ــــدول حــول  ال سيتفاقم، ألن خــافــات ســتــحــدث بــن 
طــريــقــة تقليص انــبــعــاثــات غــــازات الــدفــيــئــة مــن أجــل 
تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ 2015«.  وتابع: 
»يزيد ذوبان الجليد املنافسة االستراتيجية للوصول 
الشمالي، في حن  القطب  الطبيعية في  املـــوارد  إلــى 

يعّرض ارتفاع درجات الحرارة أماكن أخرى لحاالت 
قصوى من تقلبات الطقس، ومعظم البلدان ستواجه 
األرجــح  اقتصادية صعبة وستعتمد على  خــيــارات 
على التقدم التكنولوجي لتقليل انبعاثاتها بسرعة، 
علمًا أن تقنيات الهندسة الجيولوجية التي تتاعب 
تشكل  قــد  تغييرهما  فــي  وتساهم  والبيئة  باملناخ 
بدورها مصادر للنزاعات، فأي دولة قد تختبر في 

شكل أحادي أو تنشر تقنيات للطاقة الشمسية على 
نطاق واسع إذا اعتبرت أن باقي الجهود املبذولة للحد 
من ارتــفــاع درجــة الــحــرارة إلــى 1.5 درجــة مئوية قد 
الدفاع  وزارة  أكــدت  منفصل،  تقرير  وفــي  فشلت«. 
الــهــادئ تظهر  املحيط   - الهند  أن منطقة  األميركية، 

قدرات ضعيفة في مواجهة ارتفاع مستوى املياه.
)فرانس برس(
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ــار 2020.  ــايــــو/أيــ مــ فــــي 25  فـــلـــويـــد  ــــورج  جــ
وتشير الدراسة التي تنشر قريبًا في املجلة 
الغالبية  أن  إلــى  الجريمة،  لعلم  األوروبــيــة 
ــات الـــتـــي تــوجــهــهــا  ــامــ ــهــ ــن االتــ الـــعـــظـــمـــى مــ
ــى أشــــخــــاص مــــن مــجــمــوعــات  ــ الــــشــــرطــــة إلــ
العرقية ال تستند إلى أي أساس،  األقليات 
ــجـــري تــضــمــيــنــهــا فــــي اإلحــــصــــاءات  لـــكـــن يـ
الداخلية، باعتبارها »مؤشرًا الرتفاع التهم 
املوجهة والجرائم التي يرتكبها شبان من 

األقليات«.
وتــــحــــظــــى الــــــدراســــــة بــــاهــــتــــمــــام بــــالــــغ فــي 
الدنمارك الذي يتجه إلى مزيد من التشدد 
ــهــــاجــــرة،  ــات مـــــن أصــــــــول مــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــال األقـ ــ ــيـ ــ حـ
ات التي  ــام اإلحـــصـــاء بــحــســب مــا تــفــيــد أرقــ
تــســلــط الـــضـــوء عــلــى الـــوقـــائـــع والـــحـــوادث 
تتناولها  التي  واملعطيات  تشملهم،  التي 
وسائل اإلعالم وتسهب في الحديث عنها 
وتــســلــيــط الــضــوء عــلــى وقــائــعــهــا، وصـــواًل 
كمواد  لها  تيارات سياسية  استخدام  إلى 

االنتخابية. للدعاية 
والالفت أن هذه الدراسة تعتبر األولى التي 
ط فيها باحثون متخصصون الضوء 

ّ
يسل

الشرطة في  التي توجهها  االتهامات  على 
طول البالد وعرضها، وتهدف، بحسب ما 
إلى محاولة  يقول كليمنت وكريتسانسن، 
الشرطة  تعتمدها  التي  اآللية  إلى  التعرف 
أفــراد مجموعات  إلــى  اتهامات  في توجيه 
ــؤدي فــــي ظـــاهـــرة  ــ ســكــانــيــة مــعــيــنــة، وال تــ

غريبة إلى عقاب في معظم األحيان.

السيطرة األمنية
ال يـــتـــردد الــبــاحــثــان فـــي تــقــديــم تــفــســيــرات 
ــامــــات إلـــى  ــهــ ــبــــاب تـــوجـــيـــه االتــ مــهــنــيــة ألســ
ــة وأفـــريـــقـــيـــة،  ــيـ ــن دول إســـالمـ ــخــــاص مــ أشــ
وفـــــي إثـــــــارة شـــكـــوك حـــــول »مـــيـــل الــشــرطــة 
الدنماركية إلى ممارسة السيطرة والتحكم 
من  أكــثــر  مــحــددة  على مجموعات سكانية 
غيرها«. ويقوالن: »رغم أننا حاولنا توخي 
تفسير  لكننا ال نستطيع  كباحثني،  الحذر 
إخــــضــــاع الـــشـــرطـــة املـــجـــمـــوعـــات الــعــرقــيــة 
لسيطرة متزايدة وإجــراءات تفتيش دقيقة 
ومــالحــقــات مــن دون تــوفــر أســبــاب وجيهة 
غالبًا، وتــؤدي إلــى نشوب مزيد من الجدل 
بــالــتــالــي  أعــمــالــهــا. وال نستطيع  فـــي شـــأن 
أن نزعم أن هــذا األمــر عــادي، وال يخلو من 
العرقي  بالتصنيف  ترتبط  غريبة  عناصر 
الذي يزداد في إطار تصرفات غير مناسبة 
على  األمنية  السيطرة  تحقيق  إلــى  تــهــدف 

الجماعات العرقية«.
ــبـــاط تـــزايـــد أحــكــام  واســتــبــعــد الــبــاحــثــان ارتـ
الـــــبـــــراءة املـــمـــنـــوحـــة لــلــمــتــهــمــني مــــن أصــــول 
مـــهـــاجـــرة مـــقـــارنـــة بـــالـــبـــيـــض الـــدنـــمـــاركـــيـــني 
ــاة. وقـــــال  ــ ــــضـ ــقـ ــ ــل الـ ــاهـ ــتـــسـ واألوروبـــــــــيـــــــــني، بـ
كــريــســتــيــانــســن، فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة 
أدلى بها في الثاني من أكتوبر/تشرين األول 
إلــى  الـــذهـــاب  يــمــكــن أن يستمر  الـــجـــاري: »ال 
، وال نعتقد 

ً
املحاكم في قضايا خاسرة فعال

بأن املدعني يفعلون ذلك، فالقضايا ال تحال 
إلى املحاكم إال استنادًا إلى أدلــة، مع إظهار 

كوبنهاغن ــ ناصر السهلي

ــة  ــ ــرطــ ــ ــشــ ــ تــــــــــواجــــــــــه مـــــــهـــــــمـــــــات الــ
الــدنــمــاركــيــة شــكــوكــًا كــبــيــرة، في 
ظل تكرار اتهام الشبان املنتمني 
ــات عـــرقـــيـــة لـــهـــا بـــالـــتـــركـــيـــز عــلــى  ــيـ ــلـ إلـــــى أقـ
استهدافهم ومالحقتهم، وبينهم مهاجرون 
ــرق األوســـــط  ــشــ ــي الــ ــدان فــ ــلــ ــن بــ ــــون مــ ــادمـ ــ قـ
وأفريقيا، أو املصنفون بأنهم من »أصحاب 
مــرات،  توقيفهم  وبتعّمد  الداكنة«،  البشرة 
أوامر  إلى  اتهامات لهم ال تستند  وتوجيه 

وأحكام قضائية. 
ــا بـــاحـــثـــان فــي  ــ ــراهـ ــ وتــســتــنــتــج دراســــــــة أجـ
ــال(  ــ ــمــ ــ ــة ألــــــــبــــــــورغ )شــ ــنــ ــديــ ــمــ ــتــــني بــ ــعــ ــامــ جــ
املئوية  النسبة  أن  كوبنهاغن،  والعاصمة 
إلى أحكام قضائية  التي تؤدي  لالتهامات 
لـــدى الدنماركيني  تــصــل إلـــى 92 فــي املــائــة 
الــبــيــض، فــي حــني ال تــتــجــاوز 79 فــي املــائــة 
لــدى »داكــنــي البشرة«، مثل األشــخــاص من 
أصل صومالي. ويقول معدا الدراسة؛ عاِلم 
الجريمة وأستاذ علم االجتماع في جامعة 
واملحاضر  كليمنت،  كريستيان  »ألــبــورغ« 
بــكــلــيــة الــقــانــون فـــي جــامــعــة »كــوبــنــهــاغــن« 
»االتهامات  إن  كريتسانسن،  يارلي  ميكال 
كبير ضد  بشكل  تــتــكــرر  أدلـــة حقيقية  بــال 
ــرة، مـــا يجعلهم  ــاجـ ــهـ شـــبـــان مـــن أصـــــول مـ
يــحــتــلــون مــرتــبــة مــتــقــدمــة فـــي إحـــصـــاءات 
الجرائم«،  ارتكاب  بتهم  الخاصة  الدنمارك 
عــلــمــًا أن الــــدراســــة تــســتــنــد إلــــى نــحــو 1.7 
مــلــيــون اتـــهـــام وجــهــتــه الـــشـــرطـــة مــنــذ عــام 
املشترك  النمط  توضيح  وتستهدف   ،1998
ــنــــاس مــن  ــى الــ لـــالتـــهـــامـــات الـــتـــي تـــوجـــه إلـــ

مختلف الخلفيات اإلثنية.

تصنيف إثني
ويــجــد الــبــاحــثــان الـــلـــذان يــوضــحــان أنهما 
اعــتــمــدا »مــهــنــيــة عــالــيــة« فــي قــــراءة األرقــــام 
تنتهج  الشرطة  أن  وتحليلها،  واالتهامات 
ســيــاســة »تصنيف إثــنــي«. ويــتــحــدثــان في 
املرتكز  النمط  توضيح  محاولتهما  إطـــار 
عــلــى أحـــكـــام مــســبــقــة تــجــاه ذوي »الــبــشــرة 
الداكنة«، عن أن »شابًا ذا أصول صومالية 
أكثر عرضة للتوقيف واالتهام من شاب أو 
ســيــدة مــن الــبــيــض الــدنــمــاركــيــني، فــي حني 
أنــــه يــمــلــك نــســبــة نــجــاح أقــــل فـــي الــحــصــول 
أدلــة، وهو  إلــى  على حكم قضائي استنادًا 
أمر غير وارد في حقوق املوقوف األبيض، 
في  العرقي منتشر  التصنيف  أن  يعني  ما 
كـــل حــيــثــيــات عــمــل الــشــرطــة الــدنــمــاركــيــة«، 
ــدل كــبــيــر حــــول مــمــارســاتــهــا  الـــتـــي أثـــيـــر جــ
والعرق،  اللون  على  ترتكز  التي  التمييزية 
خــصــوصــًا بــعــد مــوجــة االحــتــجــاجــات التي 
شهدتها البالد بعد مقتل األميركي األسود 

األمن 
العرقي

شرطة الدنمارك 
ُتخِضع األقليات

كشفت أول دراسة في الدنمارك تتناول االتهامات التي 
العرقية،  المجموعات  أفراد  ضد  الشرطة  توجهها 
على  للسيطرة  وسائل  تطبيق  األمن  عناصر  تعّمد 

هؤالء األفراد، ما يربط مهماتهم بتمييز عرقي

الشبان من أصول مهاجرة 
في مقدمة إحصاءات 

التهم بارتكاب الجرائم

الدراسة أوردت أّن »التصنيف 
العرقي منتشر في كّل 

حيثيات عمل الشرطة«

1819
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مــهــنــيــة عــالــيــة فـــي الــتــعــامــل مــعــهــا. مـــن هنا 
تسقط التهم حني تغيب أسبابها املوجبة«.

دخان من بارود 
الدراسة  يتفق كريستيانسن مع زميله في 
اإلشكالية بني ممارسات  أن  كليمنت، على 
جـــهـــاز الــشــرطــة الـــدنـــمـــاركـــي واملــجــمــوعــات 
أنــه توجد حالة »دوران في حلقة  العرقية، 
مفرغة«. ويقول كليمنت الذي شغل منصب 
عـــالـــم فـــي الــجــريــمــة بـــــــوزارة الــــعــــدل: »حــني 
ألقيت نظرة دقيقة على اإلجراءات امليدانية 

التي تتخذها الشرطة في مجالي التفتيش 
ــدًا وجـــــــود مــشــكــلــة  ــيــ والــــبــــحــــث، أدركـــــــــت جــ
فـــي الــعــالقــة بـــني عــنــاصــرهــا واملــجــمــوعــات 
كمية  عــن  ناتج  دخــان   

ً
فعال العرقية. هناك 

ــة كــثــيــرة عــلــى أن  ــ كــبــيــرة مـــن الــــبــــارود، وأدلـ
األمور ليست كما ينبغي«.

ويرى كليمنت أن »نتائج الدراسة تشير إلى 
مجموعات  على  الــزائــد  الــشــرطــة  تركيز  أن 
ــّرض أفـــــرادهـــــا إلـــــى مـــزيـــد مــن  ــعــ ــددة يــ ــحــ مــ
ــات، وأن الــتــعــمــق فــــي الـــبـــحـــث قــد  ــامــ ــهــ االتــ
يكشف مزيدًا من املخالفات وربما الجرائم«. 
يـــضـــيـــف: »صـــحـــيـــح أن نــســبــة املــحــكــومــني 
ــفــــوف األقــــلــــيــــات مـــرتـــفـــعـــة، لــكــنــهــم  ــــي صــ فـ
يــتــعــرضــون أيـــضـــًا إلــــى مـــزيـــد مـــن ســيــطــرة 
الشرطة، رغــم أنهم ليسوا أكثر إجــرامــًا من 
جماعات أخرى«. ويكشف الباحثان أن عدد 
حاالت املخالفات القانونية أو الجرائم التي 
ترتكبها سيدة بيضاء أقل بكثير من حاالت 
ــيــــارة تـــضـــم شـــبـــانـــًا مــــن أصــــول  تـــوقـــيـــف ســ
كريستيانسن  يصفه  مــا  وهـــو  صــومــالــيــة، 
بأنه »تمييز واضــح ال غبار عليه«، مشيرًا 
ــاع املــجــمــوعــات  ــرار إخــــضــ ــمــ ــتــ إلـــــى أن »اســ
العرقية إلجــراءات السيطرة والتفتيش في 
الــســنــوات الــعــشــريــن الــتــالــيــة ســيــرفــع أرقـــام 
االتهامات التي تؤدي إلى أحكام باتهامات 

تفتقر إلى أسس واضحة ومؤكدة«.
أنـــه خــلــص في  إلـــى  ويــشــيــر كريستيانسن 
األقليات  أن مجموعات  إلــى  دراســـة سابقة 

تتعرض إلى توقيفات أكثر من غيرها تدرج 
فـــي إحــــصــــاءات الـــجـــرائـــم املــرتــكــبــة والــتــهــم 

املوجهة إلى أبناء وأحفاد املهاجرين.

رد الشرطة 
الدنماركية فرفضت خالصات  أما الشرطة 
ــة، وأي كــــالم عـــن اســتــهــدافــهــا فئة  ــ ــــدراسـ الـ
حق  فــي  تمييز  أي  وارتكابها  غيرها،  دون 
ــم أن الـــجـــدل تـــكـــرر في  ــنـــي الـــبـــشـــرة، رغــ داكـ
التصنيف  ممارسات  حــول  عــدة  مناسبات 
البيض.  غــيــر  فــي حــق  لعناصرها  الــعــرقــي 
وقال مدير االتصاالت في جهازها املركزي 
ــــدرس فـــرانـــدســـن: »تــرفــض  بــكــوبــنــهــاغــن، أنـ
الشرطة التمييز وتحرص على عدم التفرقة 
بني العرق والجنس والدين، في حني تنفذ 
ــى أســس  تــدخــالتــهــا املــيــدانــيــة اســـتـــنـــادًا إلــ
عناصرها  يــلــتــزم  قــانــون  يــحــددهــا  مهنية 
بــتــنــفــيــذه«. ويــتــابــع: »ال شــك فــي أن بعض 
الــحــوادث واملــواقــف تــوفــر أســبــابــًا منطقية 
لـــزيـــادة الــشــرطــة الــتــركــيــز عــلــى مجموعات 
عن  بعيد  الــعــرقــي  التصنيف  لكن  مــحــددة، 

تصرفات الشرطة وممارساتها«.
ــات إلــــــى أن الــــشــــكــــاوى مــن  ــانــ ــيــ وتـــشـــيـــر بــ
الدانمارك  في  زادت  العنصرية  التصرفات 
بنحو 17 في املائة بني عامي 2018 و2019، 
ــاركــــي لــحــقــوق  ــمــ ــدنــ ــز الــ ــ ــركـ ــ فـــيـــمـــا يـــفـــيـــد املـ
اإلنسان بأن »الحاالت كثيرة، وال تسجلها 
اإلحصاءات، ألن املعتدى عليهم يئسوا من 

الشكوى في ظل عدم تقديم الشرطة القضايا 
»الدنمارك  أن  املركز  ويعتبر  املحاكم«.  إلــى 
تحتاج إلى وضع خطة عمل ملكافحة جرائم 
السياسيني   

ّ
لــكــن والــعــنــصــريــة«.  الــكــراهــيــة 

ــلــــى أن »شــــــكــــــاوى وحـــــــــوادث  عــ يــــــصــــــّرون 
العنصرية ال تعكس الصورة األكثر شمواًل 
مقارنة  الــدنــمــارك  فــي  املتسامح  للمجتمع 
بــدول أخـــرى«. وتــكــرر رئيسة الــــوزراء ميتا 
فريدركسن بأن »الدنمارك للجميع، وتخلو 
من مشكلة عنصرية«، وهو ما يؤيده وزير 
الــهــجــرة والــدمــج، مــاتــيــاس تيسفايا، الــذي 
يــــردد أنــــه »مــــن املـــحـــزن ســمــاع قــصــص عن 

حوادث العنصرية«.

كوبنهاغن

المانيا

الدنماركالسويد

تحقيق

تونس ــ مريم الناصري

شهدت بعض محطات عربات املترو في 
منذ  باملسافرين  اكتظاظًا  أخــيــرًا  تــونــس 
ــى، مــا أزعـــج عــددًا  ســاعــات الــصــبــاح األولــ
كبيرًا منهم بسبب تأخرهم عن االلتحاق 
بالعمل أو املدارس، وأبدوا استياءهم من 
عـــدم الــتــزام الــعــربــات بــاملــواعــيــد املــحــددة 
لــرحــالتــهــا، وقــلــة عـــددهـــا. وبــــررت شركة 
املترو بتعّرض  النقص في عربات  النقل 
بعضها إلـــى عــمــلــيــات تــخــريــب، عــلــمــًا أن 
العمومي  النقل  االعــتــداءات على وسائل 
ــدة فــــي تــــونــــس، إذ  ــديــ ــرة جــ ــاهــ لــيــســت ظــ
الحديث عن استهداف  النقل  تكرر وزارة 
الـــحـــافـــالت وعـــربـــات املـــتـــرو والـــقـــطـــارات، 
قدراتها  واستنزاف  عملها  إربــاك  بهدف 
في تأمني استمرار مرافق النقل العمومي، 
عــلــمــًا أن الـــشـــركـــة تــشــكــو مـــن صــعــوبــات 
ــادرة عــلــى إصــالح  مــالــيــة جعلتها غــيــر قــ
ــتـــي تـــتـــعـــّرض لــلــتــخــريــب  الـــتـــجـــهـــيـــزات الـ
واألعـــطـــال خـــالل وقـــت قــصــيــر. وواجــهــت 
خالل شهر واحد فقط عام 2018 خسائر 

قّدرت بنحو 70 ألف دوالر.

اعتداءات متكررة 
املــاضــي،  أيــلــول  و26 سبتمبر/   25 لــيــل 
ُرشقت ست عربات مترو نفذت الرحالت 
املـــســـائـــيـــة بـــحـــجـــارة حــطــمــت لــوحــاتــهــا 
ر تسييرها لفترة الحقًا، 

ّ
ورية، فتعذ

ّ
البل

الــالزمــة  التصليحات  إجـــراء  انتظار  فــي 
الــتــي اســتــوجــبــت اتــخــاذ تــدابــيــر إداريــــة 
ورية 

ّ
البل اللوحات  مخزون  نفاد  بسبب 

من املخازن، مع توالي عمليات التهشيم 
ــض ذلـــك عــدد 

ّ
ــيـــرة. وخــف فــي الــفــتــرة األخـ

الــرحــالت، وحـــرم املــواطــنــني مــن مجموع 
72 ســفــرة يــومــيــًا تــتــوزع بــني 36 ذهــابــًا 
و36 إيــابــًا. وأشـــارت وزارة النقل إلــى أن 
»عمليات التخريب التي تطاول أسطول 
ــقــــل الــــعــــمــــومــــي تـــتـــســـبـــب بـــخـــســـائـــر  ــنــ الــ
قيمتها 350 ألف دوالر سنويًا، علمًا أن 
هــذا الــرقــم قــد يرتفع مــع تصاعد وتيرة 
عقوبات  القانون  ويفرض  االعــتــداءات«. 
تصل إلى السجن مع دفع غرامات مالية 
كــبــيــرة عــلــى كــل مــن يــعــتــدي عــلــى أمــالك 
عــامــة بــيــنــهــا وســـائـــل الــنــقــل. وفــــي حــال 
يتحمل  التخريب  عمليات  قّصر  ارتكب 
أولـــيـــاء أمـــورهـــم الـــعـــقـــوبـــات، خــصــوصــًا 
على صعيد توفير التعويض املادي عن 
الضرر الذي ينّص عليه القانون. ودعت 
أولــيــاء  فــي بياناتها  مـــرات  النقل  شــركــة 
ــى تــوعــيــة أبــنــائــهــم بــخــطــورة  ــور إلــ ــ األمــ
ــتـــداء عــلــى وســائــل الــنــقــل العمومي  االعـ
وتبعاته على صعيد العقوبات املطبقة، 
التخريب  عمليات  غالبية  أن  خصوصًا 
ينفذها أطــفــال قــّصــر تــتــراوح أعــمــارهــم 

بني 10 سنوات و18 سنة. 

اضطراب الرحالت
وتـــــحـــــدث املــــــســــــؤول فـــــي شــــركــــة الـــنـــقـــل 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«  مــحــمــد الــشــمــلــي لــــ
عــن »أن ظــاهــرة االعـــتـــداءات عــلــى النقل 
الــعــمــومــي زادت فــي الــســنــوات األخــيــرة، 
خــصــوصــًا تــلــك الــتــي تــســتــهــدف عــربــات 
املــتــرو وحــافــالت الــقــطــار، مــا تسبب في 
اضطراب في عدد الرحالت ومواعيدها، 
ــول  ــطــ ــي أســ ــ ــاك نـــقـــصـــًا فــ ــ ــنـ ــ عـــلـــمـــًا أن هـ

اكتظاظ  مقابل  في  والحافالت  العربات 
غــيــر عـــادي عــلــى خــدمــات وســائــل النقل 
»عـــمـــلـــيـــات  أن  ــــح  ــــوضـ ويـ ــيــــة«.  الــــعــــمــــومــ
علمًا  أحيانًا،  أسبوعًا  تتطلب  اإلصــالح 
أن عــمــلــيــات الــتــخــريــب تـــطـــاول خــطــوط 
ــواء تــلــك  ــ ــ الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة أيــــضــــًا، سـ
ما  الــقــطــارات، وهــو  أو  باملترو  الخاصة 
حــصــل أخــيــرًا فــي نــقــاط عـــدة بــاملــدن، ما 
جعل رحالت النقل بينها غير منتظمة«. 
ويشير إلى أن »غالبية عمليات التخريب 
األولــى وشباب  بالدرجة  صر 

ُ
ق يرتكبها 

بدرجة أقل. وقررت الشركة تشكيل فريق 
املحطات  لتأمني  أمني يضم 60 عنصرًا 
ــات الــنــقــل بــالــتــنــســيــق مـــع وزارة  ــربــ وعــ
الداخلية، خصوصًا خالل أوقات الذروة 

.»
ً
صباحًا، والساعات املتأخرة ليال

غياب التوعية
مـــن جــهــتــه، يــشــيــر ســائــق إحــــدى عــربــات 
املترو سيف الدين ضيف الله، في حديثه 
لـ »العربي الجديد«، إلى معاناة السائقني 
الـــذيـــن يتسببون  الــقــصــر  تــصــرفــات  مـــن 
بـــفـــوضـــى ويـــعـــطـــلـــون حــــركــــة الـــعـــربـــات 

خالل وقوفها في املحطات، كما ينفذون 
املقاعد،  تشمل  داخلها  تخريب  عمليات 
الــعــربــة لتعطيل  ويــتــعــمــدون شــّد مكابح 
الــعــربــات بحجارة  الــرحــالت. أمــا رشقهم 
فظاهرة يومية تتسبب أحيانًا في إصابة 
سائقني وعاملني في شركة النقل أو حتى 
مواطنني بتأثير تحطم الزجاج. ويحتاج 
إصــالح الــزجــاج عــادة بني يومني وثالثة 
أيام، فيما يستغرق إصالح أعطال أخرى 
ــادة عــربــة  ــ أكــثــر مـــن أســـبـــوع، تــمــهــيــدًا إلعـ
العمل  إلــى نسق  القطار  أو حافلة  املترو 
الـــــعـــــادي«. ويـــكـــشـــف أن »بـــعـــض أولـــيـــاء 
األمور ال يعون خطورة ما يفعله أبناؤهم، 
فــي وقـــت ال تــوعــيــة فــيــه بــمــخــالــفــات هــذه 
ــــؤالء األولـــيـــاء  الـــظـــاهـــرة الـــتـــي عـــّرضـــت هـ
إلى عقوبات مالية فرضتها شركة النقل 
عــلــيــهــم، مـــن أجــــل تــعــويــض األذى الـــذي 
تسبب به أبناؤهم وأعمال التخريب التي 
ارتــكــبــوهــا واســتــهــدفــت غــالــبــيــة وســائــل 
قــدرت  املــاضــي،  العمومي«. والــعــام  النقل 
 250 بـــ  السنوية  خسائرها  النقل  شــركــة 
املــالــي  مــلــيــون دوالر، وحــــــددت عــجــزهــا 

بأكثر من 300 مليون دوالر.

تونس: اعتداءات 
على النقل العمومي

انتظار قدوم عربة المترو قد يطول )العربي الجديد(

ر يربكون حركة وسائل النقل في تونس )العربي الجديد(  بعض الُقصَّ

شرطي يعتقل مهاجرًا في كوبنهاغن )دافوت كوالك/ األناضول(

1.7 مليون
الرقم الذي شملته الدراسة المتعلق 

بعدد االتهامات التي وجهتها 
الشرطة منذ عام 1998

يتعرض النقل العمومي 
في تونس لخسائر 

سنوية بماليين الدوالرات. 
والغريب أن الُقصر 

يساهمون في هذه 
الخسائر عبر تعطيل 

رحالت، وتخريب عربات 
وحافالت

يغدو التوجه إلى ألعاب 
الفيديو العنيفة واقعًا 

حتميًا ألطفال الشمال 
السوري، كونها تنقل 

مشاهد محيطة بهم، 
وتدخلها في فسحات 

تسليتهم. وإذا تغيّرت 
هذه المشاهد ستختلف 

األلعاب

أطفال شرقي سورية إلى »فسحات العنف«
ابتعد األطفال عن األلعاب 
الشعبية المألوفة لحساب 

ألعاب الحرب

انشغل األطفال بما 
يتحدث به الكبار أمامهم 

عن القصف والسرقات

عبد اهلل البشير

أثـــــّرت ظــــروف الـــحـــرب مــبــاشــرة عــلــى أطــفــال 
مناطق شمال شرقي سورية، خصوصًا على 
صعيد توجههم إلى ألعاب الفيديو العنيفة 
التي تعتمد على القتل واستخدام األسلحة، 
وال تــتــنــاســب مـــع أعـــمـــارهـــم. وهــــذه األلــعــاب 
املباشر حيث  البث  تتيح لألطفال استخدام 
يـــتـــبـــادل الـــالعـــبـــون ألـــفـــاظـــًا نـــابـــيـــة، عــلــمــًا أن 
بعض األطفال قد يمضون الوقت في اللعب 

بمعزل عن أهلهم في صاالت.
تــتــحــدث ملــى مــحــمــد، وهـــي أم ألربــعــة أطــفــال 
التقليدية  األلعاب  عن  القامشلي،  مدينة  من 
الــتــي كــانــت رائـــجـــة فـــي املــنــطــقــة قــبــل دخـــول 
الجديد«:  »العربي  لـ  وتقول  الفيديو،  ألعاب 
ــتـــعـــدوا عـــن األلـــعـــاب  ــال ابـ ــفــ »أالحــــــظ أن األطــ
الشعبية املألوفة لحساب ألعاب الحرب التي 
الواقع. يحاولون تقليد  نشهدها على أرض 
بالستيكية،  بمسدسات  اللعب  عبر  الــحــرب 
ــة.  ــمـ ــل املـــالكـ ــثـ ــنـــف مـ ــعـ ــــاب الـ ــعـ ــ ومــــمــــارســــة ألـ

وأرى أن الـــظـــروف أقــــوى مــنــي ومــــن الــواقــع 
»يتأثر  بــهــم«. تضيف:  ويــؤثــر  نعيشه  الـــذي 
األطــــفــــال بــمــحــيــطــهــم، فـــخـــالل فـــتـــرة وجــــود 
تنظيم داعش في املنطقة، استنسخ األطفال 
صورًا عنه، وتحدثوا عن قطع رؤوس وأنهم 
سيصبحون أمــراء حــرب، وطلبوا ارتــداء زي 
عسكري وحمل مسدس للدفاع عن الوطن. لم 
حق  مــن  لكن  املستقبل،  أو  باملدرسة  يفكروا 
الطفل أن يلعب ويدرس. الحرب أثّرت بشكل 
كبير في أوالدنا، علمًا أننا كنا نلهو صغارًا 
بألعاب بسيطة جدًا، أما حاليًا فكل األلعاب 

ضمن جو إلكتروني عنيف وإجرامي«. 
الواقع  العمر، على  ق كريمة 

ّ
من جهتها، تعل

الجديد«:  »العربي  لـ الحالي لألطفال بالقول 
كــان األطفال يلعبون بالحجلة  املاضي  »فــي 
والــســبــع حــجــرات وغــيــرهــا مــن األلــعــاب التي 
الشارع  أقرانهم في  تجعلهم يتواصلون مع 
ويبذلون جهدًا بدنيًا. أما اليوم فابتعدوا عن 
أجـــواء هــذه األلــعــاب والــتــواصــل مــع الباقني، 
وانــشــغــلــوا بــمــا يــتــحــدث بـــه الــكــبــار أمــامــهــم 

بألعاب  وباالهتمام  والسرقات،  القصف  عن 
الــفــيــديــو الــتــي تعتمد عــلــى الــقــتــل والــحــرب. 
يسألني أطفالي دائما حني نخرج من املنزل 
عــن املــشــرديــن الــصــغــار الــذيــن يــبــحــثــون عن 
الكرتون في الشارع، فأعجز عن تقديم إجابة 
للحظات، ثم أقول لهم إن الظروف أجبرتهم 

الذي يتلهون بألعاب ملموسة يتعلقون بها، 
الكبار يتحدثون في مجالسهم  في حني كان 
ــــالم. أمـــا الــيــوم فيتابع  عــن أشــيــاء عــاديــة وأفـ
ــبــــار والــتــحــلــيــالت الــســيــاســيــة.  الــجــمــيــع األخــ
وبمجرد دخول األطفال مرحلة الوعي يجدون 
أنفسهم أمام أصوات قذائف املدافع ورصاص 
الطائرات، ويشرعون في  الرشاشات وقصف 
تقليد هذه األشياء، وحني يحملون الهواتف 
الـــخـــلـــويـــة يــبــحــثــون فــيــهــا عــــن ألــــعــــاب عــنــف، 
الخيالية  الشخصيات  تقليد  إلى  ويتطلعون 
ــة كـــي يـــخـــرجـــوا مـــن فــســحــة األجـــــواء  ــارقـ الـــخـ
الــواقــع«.  عــن  ويبتعدوا  فيها،  يعيشون  التي 
يــضــيــف: »إذا أردنــــا إخــــراج أطــفــالــنــا مــن هــذا 
الوضع الرديء يجب أن تنتهي الحرب. حينها 
ستظهر أساليب حياة في تعاطيهم مع الواقع 
لديهم.  ممارستها  روحية  وتختلف  واللعب، 
وستلعب املنظمات سواء كانت تابعة للدولة 
أو غيرها دورًا إيجابيًا في حل هذه املشاكل، 
وجعل األطفال يتجاوزون محنة العصر«. من 
النفس،  فــي علم  االخــتــصــاصــي  يــؤكــد  جهته، 

 اإلعالم 
ّ
»العربي الجديد« أن شفان إبراهيم، لـ

األطفال  توجيه  فــي  غالبًا  سلبيًا  دورًا  يلعب 
الذين قد يشاهدون أفالمًا تحتوي على عنف 
مع أهلهم، إلى جانب مظاهر العنف اليومية 
الــتــلــفــزيــون ويــمــكــن أن تظهر  الـــتـــي يــنــقــلــهــا 
التي تجعل  الحرب  الــواقــع بسبب  على أرض 
 مــكــان. وتقليد األطفال 

ّ
الــســالح يظهر فــي كــل

أبــطــال األفـــالم الــذيــن يطلقون الــرصــاص على 
بعضهم البعض يؤثر عليهم وعلى سلوكهم 
واليوم  املستقبل.  فــي  وأخالقهم  وتوجيههم 
املـــدارس،  فــي  عنيفة  ألعابًا  التالميذ  يــمــارس 
ويــتــداولــون عــبــارات تــدل على أنهم يحبذون 
الـــســـالح أكـــثـــر مـــن الــســلــم واألمــــــــان، فـــي حني 
ال مــنــهــج ملــســاعــدتــهــم فــي الــتــخــلــص مــن هــذه 
الــحــاالت. أمــا األطــفــال فــي املــرحــلــة االبتدائية 
السالح  فمشاهدتهم  األضــعــف،  الحلقة  وهــم 
التلفزيون أو الشارع أو حتى في متاجر  في 
العسكرية تطبع صــورًا عنيفة  البيع واملراكز 
ألــعــاب  إلـــى  يميلون  ذاكــرتــهــم، وتجعلهم  فــي 

الحرب والقتال«.

ــقــــال إلـــى  ــتــ ــم«. وبــــاالنــ ــهــ ــلــ ــلـــى مــــســــاعــــدة أهــ عـ
األطفال نفسهم، يقول جوان عبد الرحمن، من 
الفيديو  بألعاب  املهووس  القامشلي،  مدينة 
»العربي الجديد«: »تستهويني هذه األلعاب  لـ
أكــثــر مــن مــمــارســة كـــرة الــقــدم مــع أصــدقــائــي 
أو ألــعــاب أخـــرى أعتقد أنــهــا انــقــرضــت. أحب 
األلــعــاب القتالية الــتــي أمــارســهــا حــني أذهــب 
إلى صالة التمارين الرياضية ألنها تستلهم 
ــواء الـــحـــروب الــتــي تبعث الــحــمــاس لــدي،  أجــ
فأندمج فيها وأشعر بالسعادة. لم نعد نهتم 
باأللعاب التقليدية التي انتهت صالحيتها، 

فنحن نحب ألعاب األكشن«.
ق املدّرس عزام بركو، على وضع األطفال 

ّ
ويعل

فــي منطقة شــرق ســوريــة، ويربطه بالظروف 
الــتــي دفــعــتــهــم إلـــى االهــتــمــام بــألــعــاب العنف 
ــمـــارس عــبــر االحـــتـــكـــاك أو  ــواء تــلــك الـــتـــي تـ ســـ
»الــعــربــي الــجــديــد«:  ألــعــاب الــفــيــديــو، ويــقــول لـــ
ابــــن واقـــعـــه وبيئته  ــان  ــسـ اإلنـ  

ّ
أن فـــي  »ال شـــك 

 شيء منها. في 
ّ

التي يتأقلم معها ويأخذ كل
أكــثــر بساطة لألطفال  الحياة  كــانــت  املــاضــي، 

ألعاب تستلهم 
العنف )محمد 
)Getty /الرفاعي
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فالشمجتمع

اإلكوادور في مواجهة تجارة المخدرات
حالة الطوارئ

يصح القول إن أكثر البالد 
إنتاجًا للمخدرات هي 

أكثرها تأثرًا بتجارتها، 
لكن ذلك ال ينفي مقدار تأثر البالد 

املستقبلة سلبًا، وبينها اإلكوادور التي 
تشهد منذ سنوات ضبط سلطاتها 
أطنانًا من املخدرات. وحتم ذلك زج 
آالف من أفراد العصابات الناشطة 

في السجون، وصواًل إلى خلق مشكلة 
اكتظاظ كبير داخلها أفضت إلى 

اضطرابات ال تتوقف، وأسفرت عن 
مقتل العشرات وربما املئات. 

في عام 2015، ضبطت سلطات 
اإلكوادور 79.2 طنًا من املخدرات، 

غالبيتها من الكوكايني، بينها 63 طنًا 
كانت موجّهة إلى الخارج، علمًا أنها 

تعتبر، في ظل موقعها الجغرافي بني 
البيرو وكولومبيا، نقطة عبور رئيسية 

لشحنات املخدرات املتوجهة إلى 
الواليات املتحدة وأوروبا. وبني يناير/ 
كانون الثاني وأغسطس/ آب املاضيني، 
وضعت السلطات يدها على نحو 116 

طنًا من املخدرات، علمًا أنها كانت 
صادرت 128 طنًا عام 2020.

ويجعل ذلك الفكرة السائدة منذ سنوات 
تتمحور حول أن هذا البلد األميركي 

الجنوبي غير قادر على مكافحة تجار 
املخدرات، علمًا أن سيناريو أعمال 
العنف املتكررة في سجونه يوحي 

أيضًا بأن أجهزته ال تتعامل بجدية 
كبيرة ورصانة مع متطلبات فرض 

األمن داخلها، أو ربما تتعمد املساهمة 
في االنفالت األمني لتعزيز التصفيات 

بني العصابات. وهذا األسبوع، أعلن 
الرئيس اإلكوادوري غييرمو السو 

حالة الطوارئ في أنحاء البالد، وأمر 
بنشر وحدات الشرطة والجيش في 

الشوارع ملواجهة موجة أعمال العنف 
املرتبطة بتجارة املخدرات. وقال: »هناك 
عدو واحد فقط في الشوارع هو تجارة 

املخّدرات«.
)العربي الجديد(
)Getty/الصور: فرانس برس(

إجراءات أمن ليليةتفتيش دراج في شارع خاٍل

امرأة وولدان أمام مشهد األمن الصارم

مطلوب قيد االعتقال

عسكري داخل باص

في مواجهة إضرابات السجون
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