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المكسيك :مقتل سائحتين في تبادل إلطالق النار

لقيت سائحتان ،أملانية وهندية ،حتفهما وأصيب أملانيان وهولندية خالل عملية إطالق نار يوم
الخميس في املكسيك ،وفق ما أفــادت النيابة العامة .وأوضحت النيابة العامة أن عملية إطالق
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 ثالثة 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».

قتل مسلحون سبعة أشخاص على األقل في هجوم استهدف أمس الجمعة مدرسة إسالمية في
مخيم لالجئني الروهينغا على الحدود بني بنغالدش 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 ثالثة أسابيع .وقتل أربعة أشخاص على الفور في هجوم الجمعة وتوفي ثالثة آخرون
(فرانس برس)
في مستشفى في مخيم بالوخالي .ولم تحدد الشرطة عدد الجرحى.

أميركا تحذر من نزاعات االحترار
قـبــل أســاب ـيــع م ــن ان ـع ـقــاد مــؤتـمــر امل ـن ــاخ  ،26ال ــذي
تستضيفه مــديـنــة غــاسـكــو االسـكـتـلـنــديــة ،مطلع
نوفمبر /تشرين الثاني املقبل ،أكــد تقرير نشرته
االستخبارات األميركية ،أول من أمس الخميس ،أن
االحتباس الحراري يهدد االستقرار العاملي ،وتوقع
أن يــزداد خطر النزاعات بسبب قلة املياه وحركات
الهجرة بعد عام  .2030وأورد التقرير ،الذي تضمن

خالصة تحقيقات أجرتها كل أجهزة االستخبارات
األم ـي ــرك ـي ــة ،أن «ت ــوت ــر األوضـ ـ ــاع الـجـيــوسـيــاسـيــة
سيتفاقم ،ألن خــافــات سـتـحــدث بــن ال ــدول حــول
طــريـقــة تقليص انـبـعــاثــات غ ــازات الــدفـيـئــة مــن أجــل
تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ  .»2015وتابع:
«يزيد ذوبان الجليد املنافسة االستراتيجية للوصول
إلــى امل ــوارد الطبيعية في القطب الشمالي ،في حني

ّ
يعرض ارتفاع درجات الحرارة أماكن أخرى لحاالت
قصوى من تقلبات الطقس ،ومعظم البلدان ستواجه
خـيــارات اقتصادية صعبة وستعتمد على األرجــح
على التقدم التكنولوجي لتقليل انبعاثاتها بسرعة،
علمًا أن تقنيات الهندسة الجيولوجية التي تتالعب
باملناخ والبيئة وتساهم فــي تغييرهما قــد تشكل
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 ارتـفــاع درجــة الـحــرارة إلــى  1.5درجــة مئوية قد
فشلت» .وفــي تقرير منفصل ،أكــدت وزارة الدفاع
األميركية ،أن منطقة الهند  -املحيط الـهــادئ تظهر
قدرات ضعيفة في مواجهة ارتفاع مستوى املياه.

(فرانس برس)

(ديبيانكشو ساركار /فرانس برس)

الكويت تدرس تقليل «العون الخارجي»
الكويت ــ خالد الخالدي

ت ـس ـت ـهــدف وزارة ال ـ ـشـ ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة
وال ـت ـن ـم ـيــة املـجـتـمـعـيــة ف ــي ال ـك ــوي ــت الـتــي
تـشــرف على الجمعيات الخيرية تحويل
التبرعات الخارجية إلى بلدان في املنطقة والعالم،
وتـ ـح ــديـ ـدًا إل ـ ــى ش ـ ــرق آسـ ـي ــا وأف ــريـ ـقـ ـي ــا وس ــوري ــة
وفلسطني ولبنان ،إلى تبرعات داخلية للمحتاجني
من الفقراء الوافدين أو «البدون».
ّ
وكشفت مصادر لـ«العربي الجديد» أن لجنة خاصة
شكلتها الوزارة قدمت عددًا من االقتراحات لتقليل
تــدفــق التبرعات الخارجية وتحويل مسارها إلى
داخل الكويت ،وأبرزها وضع سقف معني للتحويل
الخارجي لكل جمعية خيرية أو منظمة ،أو تحديد
كـمـيــة الـتـبــرعــات لـكــل بـقـعــة جـغــرافـيــة ،إضــافــة إلــى
فرض قيود أكثر على التحويل في شكل عام.
وت ـع ـم ــل ج ـم ـع ـي ــات خ ـي ــري ــة ك ــوي ـت ـي ــة ك ـث ـي ــرة فــي
الخارج ساهمت في إكساب الكويت سمعة دولية
بــاعـتـبــارهــا إحـ ــدى ال ـ ــدول األك ـث ــر تـقــديـمــا للمنح
ال ـخ ـيــريــة ف ــي ال ـع ــال ــم ،ع ـل ـمــا أن هـ ــذه الـجـمـعـيــات
تتولى اإلش ــراف على مشاريع ضخمة وصغيرة
في قطاعات التعليم والصحة واملياه في أفريقيا
وش ــرق آسـيــا وجنوبها وســوريــة ،وفــي مخيمات
الــاجـئــن الـســوريــن فــي األردن ولـبـنــان وتــركـيــا،
إضافة إلى أخرى في فلسطني ،وتحديدًا في قطاع

غزة املحاصر من االحتالل اإلسرائيلي .ومن أبرز
الجمعيات الخيرية الكويتية العاملة في الخارج
جمعية «الـعــون املباشر» التي تعمل فــي أفريقيا
تحديدًا .وقد أسسها الطبيب الراحل عبد الرحمن
السميط ،الذي يعتبر أحد أشهر جامعي التبرعات
في الكويت .وتحظى هذه الجمعية بدعم حكومي
وشـعـبــي غـيــر م ـح ــدود ،عـلــى غ ــرار لجنة مسلمي
آسيا ،والهيئة الخيرية اإلسالمية العاملية.
ي ـق ــول ال ـن ــاش ــط ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـخ ـي ــري ع ـب ــد ال ـلــه
الـشـمــري ل ـ «الـعــربــي ال ـجــديــد»« :نـسـمــع شائعات
كثيرة عن إمكان تقليل وزارة الشؤون االجتماعية
والتنمية املجتمعية حجم التبرعات التي تخرج
من البالد تمهيدًا لتحويل مسارها إلــى الداخل،
لكن هذا أمر مستحيل وغير معقول ،ألن جمعيات
مـحــددة أنشئت لـغــرض واح ــد يتمثل فــي التبرع
ّ
مل ـن ـط ـقــة ج ـغ ــراف ـي ــة م ـ ـحـ ــددة ،ع ـل ـمــا أن مـتـبــرعــن
ُ
ك ـث ـرًا يـفـضـلــون ال ـت ـبــرع لــوج ـهــات مـعـيـنــة ولـيــس
ملشاريع خارجية يجهلونها ،فكيف يتم تقويض
ش ــروطـ ـه ــم ،خ ـص ــوص ــا أن ال ـش ــري ـع ــة اإلس ــام ـي ــة
ّ
واألع ـ ــراف ت ـقــول إن ش ــرط امل ـت ـبــرع ض ـ ــروري في
عملية التبرع ،وال تجوز مخالفته».
يضيف« :ال نعلم سبب وجــود هــذه االقـتــراحــات،
لكنني أعتقد بــأن هـنــاك جـهــات تلقي مسؤولية
غ ـ ـيـ ــاب ال ـ ـعـ ــدالـ ــة ف ـ ــي بـ ـع ــض ج ـ ــوان ـ ــب امل ـج ـت ـم ــع
الكويتي على الـتـبــرعــات الـخــارجـيــة الـتــي تهدف

إل ــى ان ـت ـش ــال ش ـع ــوب كــام ـلــة م ــن ال ـف ـقــر وال ـج ــوع
ّ
واألم ــراض وان ـعــدام ال ـفــرص» .ويعلق مصدر في
وزارة الـشــؤون االجتماعية والتنمية املجتمعية
ً
فضل عدم كشف اسمه لـ «العربي الجديد» قائال:
«عقدت اجتماعات ً
بناء على توصيات من جهات
عليا من أجل بحث موضوع التبرعات الخارجية
التي ال نعاديها لكننا نسعى إلــى أن يكون عمل
ً
ً
الخير في الكويت أوال ،عمال بقاعدة أن األقربني
أول ــى بــاملـعــروف .ونـحــن نــرى أن حجم التبرعات
الخارجية ال يتناسب مع ضعف العمل الخيري
داخل الكويت ،لذا ال ّ
بد من إخضاعها لتقييم دقيق
وضبطها ،خصوصًا أن هناك جهات رسمية تنفذ
عمليات تمويل خارجية عبر قروض أو منح ،مثل
الصندوق الكويتي للتنمية العربية».
وتـ ـف ــرض وزارة الـ ـش ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة والـتـنـمـيــة
املجتمعية شروطًا قاسية على العمل الخيري في
ً
الـكــويــت أص ــا ،فــي مقدمها تقديم امل ـشــروع املزمع
إنـشــاؤه في الـخــارج إليها من أجــل تقييمه ودرســه
وم ـن ــح مــواف ـق ـت ـهــا ع ـل ـيــه .وي ـع ـقــب ذلـ ــك م ــراق ـب ــة كل
التحويالت املالية من املتبرعني إلى الجهة الخيرية.
وفـ ــي حـ ــال ال ــرغ ـب ــة ب ــإرس ــال ت ـحــويــل إلـ ــى ال ـخ ــارج
إلنـشــاء املـشــروع وتدشينه ،فيجب أن يحصل ذلك
عـبــر ال ـح ـســابــات املـصــرفـيــة لـ ـل ــوزارة .أم ــا ف ــي حــال
لــم يـتــوفــر ن ـظــام مـصــرفــي يـمـكــن الـتـعــامــل مـعــه في
الدولة التي يجري التحويل إليها ،فتتدخل وزارة

تبرعات غير قانونية
نهاية العام الماضي ،أحالت الحكومة في إطار
مساعيها لمحاربة الفساد التي استندت إلى ضبط
عدد من المخالفات المالية 9 ،شركات تجمع
تبرعات غير قانونية إلى النيابة العامة .وحدد
مسؤول حكومي حينها إجمالي التبرعات التي
جمعت تحت غطاء إنساني وديني في ظل
تدهور األوضاع المعيشية بسبب جائحة كورونا،
بنحو  650مليون دوالر.

الخارجية ،وتجري التحويل بنفسها إلى سفاراتها
أو قنصلياتها.
يقول راشــد العنزي الــذي يعمل في جمعية إحياء
التراث اإلسالمي لـ «العربي الجديد»« :بدأ التضييق
على العمل الخيري الخارجي منذ سنوات بحجة
الـتـخــوف مــن ت ـسـ ّـرب بـعــض األمـ ــوال إل ــى جـمــاعــات
مسلحة متطرفة .والـيــوم تــراقــب جهات فــي الدولة
كــل مـبـلــغ مــالــي يــدخــل وي ـخ ــرج م ــن وإل ــى الـجـهــات
الـخـيــريــة .لـكــن الـحــديــث عــن قـ ــرارات جــديــدة لوقف
التبرعات الخارجية أو تقليلها غير مقبول».
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تونس :اعتداءات
على النقل العمومي

كشفت أول دراسة في الدنمارك تتناول االتهامات التي
توجهها الشرطة ضد أفراد المجموعات العرقية،
تعمد عناصر األمن تطبيق وسائل للسيطرة على
ّ
هؤالء األفراد ،ما يربط مهماتهم بتمييز عرقي

األمن
العرقي
كوبنهاغن ــ ناصر السهلي

تـ ـ ـ ـ ــواجـ ـ ـ ـ ــه مـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـم ـ ـ ــات ال ـ ـش ـ ــرط ـ ــة
الــدنـمــاركـيــة شـكــوكــا كـبـيــرة ،في
ظل تكرار اتهام الشبان املنتمني
إل ـ ــى أقـ ـلـ ـي ــات ع ــرق ـي ــة ل ـه ــا ب ــال ـت ــرك ـي ــز عـلــى
استهدافهم ومالحقتهم ،وبينهم مهاجرون
قـ ــادمـ ــون م ــن بـ ـل ــدان ف ــي الـ ـش ــرق األوس ـ ــط
وأفريقيا ،أو املصنفون بأنهم من «أصحاب
ّ
وبتعمد توقيفهم مــرات،
البشرة الداكنة»،
وتوجيه اتهامات لهم ال تستند إلى أوامر
وأحكام قضائية.
وت ـس ـت ـن ـتــج دراسـ ـ ـ ــة أجـ ــراهـ ــا ب ــاحـ ـث ــان فــي
جـ ــام ـ ـع ـ ـتـ ــن ب ـ ـمـ ــدي ـ ـنـ ــة أل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــورغ (ش ـ ـم ـ ــال)
والعاصمة كوبنهاغن ،أن النسبة املئوية
لالتهامات التي تؤدي إلى أحكام قضائية
تـصــل إل ــى  92فــي املــائــة ل ــدى الدنماركيني
الـبـيــض ،فــي حــن ال تـتـجــاوز  79فــي املــائــة
لــدى «داكـنــي البشرة» ،مثل األشـخــاص من
عالم
أصل صومالي .ويقول معدا الدراسة؛ ِ
الجريمة وأستاذ علم االجتماع في جامعة
«أل ـبــورغ» كريستيان كليمنت ،واملحاضر
بـكـلـيــة ال ـقــانــون ف ــي جــامـعــة «كــوبـنـهــاغــن»
ميكال يارلي كريتسانسن ،إن «االتهامات
بــا أدل ــة حقيقية تـتـكــرر بشكل كبير ضد
ش ـب ــان م ــن أص ـ ــول م ـه ــاج ــرة ،م ــا يجعلهم
ي ـح ـت ـلــون مــرت ـبــة م ـت ـقــدمــة ف ــي إحـ ـص ــاءات
الدنمارك الخاصة بتهم ارتكاب الجرائم»،
ع ـل ـمــا أن الـ ــدراسـ ــة تـسـتـنــد إلـ ــى ن ـحــو 1.7
م ـل ـيــون اتـ ـه ــام وج ـه ـتــه ال ـش ــرط ــة م ـنــذ عــام
 ،1998وتستهدف توضيح النمط املشترك
ل ــات ـه ــام ــات الـ ـت ــي ت ــوج ــه إل ـ ــى الـ ـن ــاس مــن
مختلف الخلفيات اإلثنية.

تصنيف إثني
وي ـجــد الـبــاحـثــان ال ـل ــذان يــوض ـحــان أنهما
اعـتـمــدا «مـهـنـيــة عــالـيــة» فــي قـ ــراءة األرق ــام
واالتهامات وتحليلها ،أن الشرطة تنتهج
سـيــاســة «تصنيف إث ـنــي» .ويـتـحــدثــان في
إط ــار محاولتهما توضيح النمط املرتكز
ع ـلــى أح ـك ــام مـسـبـقــة ت ـجــاه ذوي «ال ـب ـشــرة
الداكنة» ،عن أن «شابًا ذا أصول صومالية
أكثر عرضة للتوقيف واالتهام من شاب أو
س ـيــدة مــن الـبـيــض الــدن ـمــارك ـيــن ،فــي حني
أن ــه يـمـلــك نـسـبــة ن ـجــاح أق ــل ف ــي الـحـصــول
على حكم قضائي استنادًا إلــى أدلــة ،وهو
أمر غير وارد في حقوق املوقوف األبيض،
ما يعني أن التصنيف العرقي منتشر في
ك ــل حـيـثـيــات عـمــل ال ـشــرطــة الــدن ـمــارك ـيــة»،
ال ـت ــي أث ـي ــر جـ ــدل كـبـيــر حـ ــول مـمــارســاتـهــا
التمييزية التي ترتكز على اللون والعرق،
خـصــوصــا بـعــد مــوجــة االحـتـجــاجــات التي
شهدتها البالد بعد مقتل األميركي األسود

يتعرض النقل العمومي
في تونس لخسائر
سنوية بماليين الدوالرات.
والغريب أن ُ
القصر
يساهمون في هذه
الخسائر عبر تعطيل
رحالت ،وتخريب عربات
وحافالت
تونس ــ مريم الناصري

شهدت بعض محطات عربات املترو في
تــونــس أخـيـرًا اكتظاظًا باملسافرين منذ
ســاعــات الـصـبــاح األول ــى ،مــا أزع ــج عــددًا
كبيرًا منهم بسبب تأخرهم عن االلتحاق
بالعمل أو املدارس ،وأبدوا استياءهم من
ع ــدم ال ـتــزام الـعــربــات بــاملــواعـيــد املـحــددة
لــرحــاتـهــا ،وق ـلــة ع ــدده ــا .وبـ ــررت شركة
ّ
بتعرض
النقل النقص في عربات املترو
بعضها إل ــى عـمـلـيــات تـخــريــب ،عـلـمــا أن
االعـتــداءات على وسائل النقل العمومي
ل ـي ـســت ظ ــاه ــرة ج ــدي ــدة ف ــي ت ــون ــس ،إذ
تكرر وزارة النقل الحديث عن استهداف
ال ـح ــاف ــات وع ــرب ــات امل ـت ــرو وال ـق ـط ــارات،
بهدف إربــاك عملها واستنزاف قدراتها
في تأمني استمرار مرافق النقل العمومي،
عـل ـمــا أن ال ـش ــرك ــة ت ـش ـكــو م ــن ص ـعــوبــات
مــالـيــة جعلتها غـيــر ق ــادرة عـلــى إصــاح
ال ـت ـج ـه ـي ــزات ال ـت ــي ت ـت ـع ـ ّـرض لـلـتـخــريــب
واألع ـط ــال خ ــال وق ــت قـصـيــر .وواج ـهــت
خالل شهر واحد فقط عام  2018خسائر
ّقدرت بنحو  70ألف دوالر.

شرطة الدنمارك
ُت ِ
خضع األقليات

ج ـ ــورج ف ـل ــوي ــد ف ــي  25م ــاي ــو/أي ــار .2020
وتشير الدراسة التي تنشر قريبًا في املجلة
األوروب ـيــة لعلم الجريمة ،إلــى أن الغالبية
ال ـع ـظ ـم ــى م ــن االتـ ـه ــام ــات الـ ـت ــي تــوجـهـهــا
الـ ـش ــرط ــة إل ـ ــى أش ـ ـخـ ــاص مـ ــن م ـج ـمــوعــات
األقليات العرقية ال تستند إلى أي أساس،
ل ـك ــن يـ ـج ــري تـضـمـيـنـهــا ف ــي اإلح ـ ـصـ ــاءات
الداخلية ،باعتبارها «مؤشرًا الرتفاع التهم
املوجهة والجرائم التي يرتكبها شبان من
األقليات».
وتـ ـحـ ـظ ــى الـ ـ ــدراسـ ـ ــة ب ــاهـ ـتـ ـم ــام بـ ــالـ ــغ فــي
الدنمارك الذي يتجه إلى مزيد من التشدد
ح ـ ـيـ ــال األق ـ ـل ـ ـيـ ــات م ـ ــن أصـ ـ ـ ــول مـ ـه ــاج ــرة،
بـحـســب مــا تـفـيــد أرق ــام اإلح ـص ــاء ات التي
تـسـلــط ال ـض ــوء ع ـلــى ال ــوق ــائ ــع والـ ـح ــوادث
التي تشملهم ،واملعطيات التي تتناولها
وسائل اإلعالم وتسهب في الحديث عنها
ً
وتـسـلـيــط ال ـضــوء عـلــى وقــائـعـهــا ،وص ــوال
إلى استخدام تيارات سياسية لها كمواد
للدعاية االنتخابية.
والالفت أن هذه الدراسة تعتبر األولى التي
ّ
يسلط فيها باحثون متخصصون الضوء
على االتهامات التي توجهها الشرطة في
طول البالد وعرضها ،وتهدف ،بحسب ما
يقول كليمنت وكريتسانسن ،إلى محاولة
التعرف إلى اآللية التي تعتمدها الشرطة
في توجيه اتهامات إلــى أفــراد مجموعات
س ـكــان ـيــة م ـع ـي ـنــة ،وال تـ ـ ــؤدي ف ــي ظ ــاه ــرة
غريبة إلى عقاب في معظم األحيان.

اﻟﺴﻮﻳﺪ

اﻟﺪﻧﻤﺎرك
ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﻏﻦ

السيطرة األمنية
ال ي ـت ــردد ال ـبــاح ـثــان ف ــي ت ـقــديــم تـفـسـيــرات
م ـه ـن ـيــة ألسـ ـب ــاب ت ــوج ـي ــه االتـ ـه ــام ــات إل ــى
أشـ ـخ ــاص م ــن دول إس ــامـ ـي ــة وأف ــري ـق ـي ــة،
وف ـ ــي إث ـ ـ ــارة شـ ـك ــوك ح ـ ــول «مـ ـي ــل ال ـشــرطــة
الدنماركية إلى ممارسة السيطرة والتحكم
على مجموعات سكانية مـحــددة أكـثــر من
غيرها» .ويقوالن« :رغم أننا حاولنا توخي
الحذر كباحثني ،لكننا ال نستطيع تفسير
إخ ـ ـضـ ــاع الـ ـش ــرط ــة املـ ـجـ ـم ــوع ــات ال ـعــرق ـيــة
لسيطرة متزايدة وإجــراءات تفتيش دقيقة
ومــاحـقــات مــن دون تــوفــر أسـبــاب وجيهة
غالبًا ،وتــؤدي إلــى نشوب مزيد من الجدل
ف ــي ش ــأن أع ـمــال ـهــا .وال نستطيع بــالـتــالــي
أن نزعم أن هــذا األمــر عــادي ،وال يخلو من
عناصر غريبة ترتبط بالتصنيف العرقي
الذي يزداد في إطار تصرفات غير مناسبة
تـهــدف إلــى تحقيق السيطرة األمنية على
الجماعات العرقية».
واسـتـبـعــد ال ـبــاح ـثــان ارت ـب ــاط ت ــزاي ــد أحـكــام
الـ ـ ـب ـ ــراءة امل ـم ـن ــوح ــة ل ـل ـم ـت ـه ـمــن مـ ــن أصـ ــول
مـ ـه ــاج ــرة مـ ـق ــارن ــة ب ــال ـب ـي ــض ال ــدن ـم ــارك ـي ــن
واألوروبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــن ،ب ـت ـس ــاه ــل ال ـ ـق ـ ـضـ ــاة .وق ـ ــال
كــري ـس ـت ـيــان ـســن ،ف ــي ت ـصــري ـحــات صـحــافـيــة
أدلى بها في الثاني من أكتوبر/تشرين األول
ال ـج ــاري« :ال يـمـكــن أن يستمر ال ــذه ــاب إلــى
ً
املحاكم في قضايا خاسرة فعال ،وال نعتقد
بأن املدعني يفعلون ذلك ،فالقضايا ال تحال
إلى املحاكم إال استنادًا إلى أدلــة ،مع إظهار
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مـهـنـيــة عــال ـيــة ف ــي ال ـت ـعــامــل م ـع ـهــا .م ــن هنا
تسقط التهم حني تغيب أسبابها املوجبة».

دخان من بارود
يتفق كريستيانسن مع زميله في الدراسة
كليمنت ،على أن اإلشكالية بني ممارسات
ج ـه ــاز ال ـشــرطــة ال ــدن ـم ــارك ــي وامل ـج ـمــوعــات
العرقية ،أنــه توجد حالة «دوران في حلقة
مفرغة» .ويقول كليمنت الذي شغل منصب
ع ــال ــم ف ــي ال ـجــري ـمــة ب ـ ـ ــوزارة الـ ـع ــدل« :حــن
ألقيت نظرة دقيقة على اإلجراءات امليدانية

 1.7مليون

الرقم الذي شملته الدراسة المتعلق
بعدد االتهامات التي وجهتها
الشرطة منذ عام 1998

اﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

التي تتخذها الشرطة في مجالي التفتيش
وال ـ ـب ـ ـحـ ــث ،أدرك ـ ـ ـ ــت جـ ـيـ ـدًا وج ـ ـ ــود مـشـكـلــة
ف ــي ال ـعــاقــة ب ــن عـنــاصــرهــا واملـجـمــوعــات
ً
العرقية .هناك فعال دخــان ناتج عــن كمية
كـبـيــرة م ــن الـ ـب ــارود ،وأدلـ ــة كـثـيــرة عـلــى أن
األمور ليست كما ينبغي».
ويرى كليمنت أن «نتائج الدراسة تشير إلى
أن تركيز الـشــرطــة الــزائــد على مجموعات
مـ ـح ــددة يـ ـع ـ ّـرض أف ـ ــراده ـ ــا إل ـ ــى م ــزي ــد مــن
االتـ ـه ــام ــات ،وأن ال ـت ـع ـمــق ف ــي ال ـب ـح ــث قــد
يكشف مزيدًا من املخالفات وربما الجرائم».
ي ـض ـي ــف« :ص ـح ـي ــح أن ن ـس ـبــة امل ـح ـكــومــن
فـ ــي صـ ـفـ ــوف األق ـ ـل ـ ـيـ ــات م ــرتـ ـفـ ـع ــة ،لـكـنـهــم
ي ـت ـعــرضــون أي ـض ــا إل ــى م ــزي ــد م ــن سـيـطــرة
الشرطة ،رغــم أنهم ليسوا أكثر إجــرامــا من
جماعات أخرى» .ويكشف الباحثان أن عدد
حاالت املخالفات القانونية أو الجرائم التي
ترتكبها سيدة بيضاء أقل بكثير من حاالت
ت ــوق ـي ــف سـ ـي ــارة ت ـض ــم ش ـب ــان ــا م ــن أص ــول
صــومــالـيــة ،وه ــو مــا يصفه كريستيانسن
بأنه «تمييز واضــح ال غبار عليه» ،مشيرًا
إل ـ ــى أن «اسـ ـتـ ـم ــرار إخـ ـض ــاع امل ـج ـمــوعــات
العرقية إلجــراءات السيطرة والتفتيش في
ال ـس ـنــوات الـعـشــريــن الـتــالـيــة سـيــرفــع أرق ــام
االتهامات التي تؤدي إلى أحكام باتهامات
تفتقر إلى أسس واضحة ومؤكدة».
ويـشـيــر كريستيانسن إل ــى أن ــه خـلــص في
دراس ــة سابقة إلــى أن مجموعات األقليات

تتعرض إلى توقيفات أكثر من غيرها تدرج
ف ــي إحـ ـص ــاءات ال ـج ــرائ ــم املــرت ـك ـبــة والـتـهــم
املوجهة إلى أبناء وأحفاد املهاجرين.

رد الشرطة
أما الشرطة الدنماركية فرفضت خالصات
الـ ــدراسـ ــة ،وأي كـ ــام ع ــن اس ـت ـهــداف ـهــا فئة
دون غيرها ،وارتكابها أي تمييز فــي حق
داك ـن ــي ال ـب ـش ــرة ،رغ ــم أن ال ـج ــدل ت ـك ــرر في
مناسبات عــدة حــول ممارسات التصنيف
الـعــرقــي لعناصرها فــي حــق غـيــر البيض.
وقال مدير االتصاالت في جهازها املركزي
بـكــوبـنـهــاغــن ،أنـ ــدرس ف ــران ــدس ــن« :تــرفــض
الشرطة التمييز وتحرص على عدم التفرقة
بني العرق والجنس والدين ،في حني تنفذ
تــدخــات ـهــا امل ـيــدان ـيــة اس ـت ـن ــادًا إلـ ــى أســس
مهنية ي ـحــددهــا قــانــون يـلـتــزم عناصرها
بـتـنـفـيــذه» .وي ـتــابــع« :ال شــك فــي أن بعض
ال ـحــوادث واملــواقــف تــوفــر أسـبــابــا منطقية
ل ــزي ــادة الـشــرطــة الـتــركـيــز عـلــى مجموعات
م ـحــددة ،لكن التصنيف الـعــرقــي بعيد عن
تصرفات الشرطة وممارساتها».
وتـ ـشـ ـي ــر بـ ـي ــان ــات إلـ ـ ــى أن ال ـ ـش ـ ـكـ ــاوى مــن
التصرفات العنصرية زادت في الدانمارك
بنحو  17في املائة بني عامي  2018و،2019
ف ـي ـم ــا ي ـف ـي ــد املـ ــركـ ــز ال ــدنـ ـم ــارك ــي ل ـح ـقــوق
اإلنسان بأن «الحاالت كثيرة ،وال تسجلها
اإلحصاءات ،ألن املعتدى عليهم يئسوا من

الشبان من أصول مهاجرة
في مقدمة إحصاءات
التهم بارتكاب الجرائم
الدراسة أوردت ّ
أن «التصنيف
العرقي منتشر في ّ
كل
حيثيات عمل الشرطة»

الشكوى في ظل عدم تقديم الشرطة القضايا
إلــى املحاكم» .ويعتبر املركز أن «الدنمارك
تحتاج إلى وضع خطة عمل ملكافحة جرائم
ّ
الـكــراهـيــة والـعـنـصــريــة» .ل ـكــن السياسيني
ي ـ ـ ـصـ ـ ـ ّـرون عـ ـل ــى أن «ش ـ ـ ـكـ ـ ــاوى وح ـ ـ ـ ــوادث
ً
العنصرية ال تعكس الصورة األكثر شموال
للمجتمع املتسامح فــي الــدنـمــارك مقارنة
بــدول أخ ــرى» .وتـكــرر رئيسة ال ــوزراء ميتا
فريدركسن بأن «الدنمارك للجميع ،وتخلو
من مشكلة عنصرية» ،وهو ما يؤيده وزير
الـهـجــرة والــدمــج ،مــاتـيــاس تيسفايا ،الــذي
يـ ــردد أن ــه «م ــن امل ـح ــزن س ـمــاع ق ـصــص عن
حوادث العنصرية».

اعتداءات متكررة
لـيــل  25و 26سبتمبر /أي ـلــول املــاضــي،
ُرشقت ست عربات مترو نفذت الرحالت
امل ـس ــائ ـي ــة ب ـح ّـج ــارة ح ـط ـمــت لــوحــات ـهــا
ّ
البلورية ،فتعذر تسييرها لفترة الحقًا،
فــي انتظار إج ــراء التصليحات الــازمــة
ال ـتــي اسـتــوجـبــت ات ـخــاذ تــدابـيــر إداري ــة
ّ
بسبب نفاد مخزون اللوحات البلورية
عمليات التهشيم
من املخازن ،مع توالي ّ
فــي الـفـتــرة األخ ـي ــرة .وخــفــض ذل ــك عــدد
الــرحــات ،وح ــرم املــواطـنــن مــن مجموع
 72س ـفــرة يــومـيــا ت ـتــوزع بــن  36ذهــابــا
و 36إيــابــا .وأش ــارت وزارة النقل إلــى أن
«عمليات التخريب التي تطاول أسطول
الـ ـنـ ـق ــل الـ ـعـ ـم ــوم ــي ت ـت ـس ـب ــب ب ـخ ـســائــر
قيمتها  350ألف دوالر سنويًا ،علمًا أن
هــذا الــرقــم قــد يرتفع مــع تصاعد وتيرة
االع ـتــداءات» .ويفرض القانون عقوبات
تصل إلى السجن مع دفع غرامات مالية
كـبـيــرة عـلــى كــل مــن يـعـتــدي عـلــى أمــاك
عــامــة بـيـنـهــا وس ــائ ــل ال ـن ـقــل .وف ــي حــال
ارتكب ّ
قصر عمليات التخريب يتحمل
أولـ ـي ــاء أم ــوره ــم ال ـع ـقــوبــات ،خـصــوصــا
على صعيد توفير التعويض املادي عن
الضرر الذي ّ
ينص عليه القانون .ودعت
شــركــة النقل م ــرات فــي بياناتها أولـيــاء
األم ـ ــور إل ــى تــوع ـيــة أب ـنــائ ـهــم بـخـطــورة
االع ـت ــداء عـلــى وســائــل الـنـقــل العمومي
وتبعاته على صعيد العقوبات املطبقة،
خصوصًا أن غالبية عمليات التخريب
ينفذها أط ـفــال قـ ّـصــر ت ـتــراوح أعـمــارهــم
بني  10سنوات و 18سنة.
اضطراب الرحالت
وتـ ـ ـح ـ ــدث امل ـ ـ ـسـ ـ ــؤول ف ـ ــي شـ ــركـ ــة ال ـن ـق ــل
م ـح ـمــد ال ـش ـم ـلــي لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»
عــن «أن ظــاهــرة االعـ ـت ــداءات عـلــى النقل
الـعـمــومــي زادت فــي الـسـنــوات األخ ـيــرة،
خـصــوصــا تـلــك ال ـتــي تـسـتـهــدف عــربــات
امل ـتــرو وحــافــات الـقـطــار ،مــا تسبب في
اضطراب في عدد الرحالت ومواعيدها،
عـ ـلـ ـم ــا أن ه ـ ـنـ ــاك نـ ـقـ ـص ــا ف ـ ــي أسـ ـط ــول

العربات والحافالت في مقابل اكتظاظ
غـيــر ع ــادي عـلــى خــدمــات وســائــل النقل
الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة» .ويـ ــوضـ ــح أن «ع ـم ـل ـي ــات
اإلصــاح تتطلب أسبوعًا أحيانًا ،علمًا
أن عـمـلـيــات ال ـت ـخــريــب ت ـط ــاول خـطــوط
ال ـس ـك ــك ال ـح ــدي ــدي ــة أي ـ ـضـ ــا ،س ـ ــواء تـلــك
الخاصة باملترو أو الـقـطــارات ،وهــو ما
حـصــل أخ ـي ـرًا فــي نـقــاط ع ــدة بــاملــدن ،ما
جعل رحالت النقل بينها غير منتظمة».
إلى أن «غالبية عمليات التخريب
ويشير ُ
يرتكبها قصر بالدرجة األولــى وشباب
بدرجة أقل .وقررت الشركة تشكيل فريق
أمني يضم  60عنصرًا لتأمني املحطات
وع ــرب ــات ال ـن ـقــل بــالـتـنـسـيــق م ــع وزارة
الداخلية ،خصوصًا خالل أوقات الذروة
ً
صباحًا ،والساعات املتأخرة ليال».

غياب التوعية
م ــن جـهـتــه ،يـشـيــر ســائــق إحـ ــدى عــربــات
املترو سيف الدين ضيف الله ،في حديثه
لـ «العربي الجديد» ،إلى معاناة السائقني
م ــن ت ـصــرفــات ال ـق ـصــر ال ــذي ــن يتسببون
بـ ـف ــوض ــى ويـ ـعـ ـطـ ـل ــون حـ ــركـ ــة الـ ـع ــرب ــات

خالل وقوفها في املحطات ،كما ينفذون
عمليات تخريب داخلها تشمل املقاعد،
ويـتـعـمــدون شـ ّـد مكابح الـعــربــة لتعطيل
الــرحــات .أمــا رشقهم الـعــربــات بحجارة
فظاهرة يومية تتسبب أحيانًا في إصابة
سائقني وعاملني في شركة النقل أو حتى
مواطنني بتأثير تحطم الزجاج .ويحتاج
إصــاح الــزجــاج عــادة بني يومني وثالثة
أيام ،فيما يستغرق إصالح أعطال أخرى
أك ـثــر م ــن أس ـب ــوع ،تـمـهـيـدًا إلعـ ــادة عــربــة
املترو أو حافلة القطار إلــى نسق العمل
الـ ـ ـع ـ ــادي» .وي ـك ـش ــف أن «ب ـع ــض أول ـي ــاء
األمور ال يعون خطورة ما يفعله أبناؤهم،
فــي وق ــت ال تــوعـيــة فـيــه بـمـخــالـفــات هــذه
ال ـظ ــاه ــرة ال ـتــي ع ـ ّـرض ــت هـ ــؤالء األول ـي ــاء
إلى عقوبات مالية فرضتها شركة النقل
ع ـل ـي ـهــم ،م ــن أج ــل ت ـعــويــض األذى ال ــذي
تسبب به أبناؤهم وأعمال التخريب التي
ارت ـك ـبــوهــا واس ـت ـهــدفــت غــالـبـيــة وســائــل
النقل العمومي» .والـعــام املــاضــي ،قــدرت
شــركــة النقل خسائرها السنوية ب ـ 250
م ـل ـيــون دوالر ،وحـ ـ ــددت ع ـجــزهــا املــالــي
بأكثر من  300مليون دوالر.

بعض ُ
صر يربكون حركة وسائل النقل في تونس (العربي الجديد)
الق َّ

انتظار قدوم عربة المترو قد يطول (العربي الجديد)

أطفال شرقي سورية إلى «فسحات العنف»
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

ألعاب تستلهم
العنف (محمد
الرفاعي)Getty /

عبد اهلل البشير

أث ـ ـ ّـرت ظـ ــروف ال ـح ــرب م ـبــاشــرة ع ـلــى أط ـفــال
مناطق شمال شرقي سورية ،خصوصًا على
صعيد توجههم إلى ألعاب الفيديو العنيفة
التي تعتمد على القتل واستخدام األسلحة،
وال تـتـنــاســب م ــع أع ـم ــاره ــم .وهـ ــذه األل ـعــاب
تتيح لألطفال استخدام البث املباشر حيث
ي ـت ـب ــادل ال ــاع ـب ــون أل ـف ــاظ ــا ن ــاب ـي ــة ،عـلـمــا أن
بعض األطفال قد يمضون الوقت في اللعب
بمعزل عن أهلهم في صاالت.
تـتـحــدث ملــى مـحـمــد ،وه ــي أم ألرب ـعــة أطـفــال
من مدينة القامشلي ،عن األلعاب التقليدية
ال ـتــي كــانــت رائ ـج ــة ف ــي املـنـطـقــة قـبــل دخ ــول
ألعاب الفيديو ،وتقول لـ «العربي الجديد»:
«أالحـ ـ ــظ أن األطـ ـف ــال اب ـت ـع ــدوا ع ــن األل ـع ــاب
الشعبية املألوفة لحساب ألعاب الحرب التي
نشهدها على أرض الواقع .يحاولون تقليد
الـحــرب عبر اللعب بمسدسات بالستيكية،
ومـ ـمـ ــارسـ ــة أل ـ ـعـ ــاب ال ـع ـن ــف م ـث ــل امل ــاك ـم ــة.

وأرى أن ال ـظ ــروف أقـ ــوى م ـنــي وم ــن الــواقــع
ال ــذي نعيشه ويــؤثــر بـهــم» .تضيف« :يتأثر
األط ـ ـفـ ــال ب ـم ـح ـي ـط ـهــم ،فـ ـخ ــال فـ ـت ــرة وج ــود
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
يفكروا باملدرسة أو املستقبل ،لكن مــن حق
الطفل أن يلعب ويدرس .الحرب ّ
أثرت بشكل
كبير في أوالدنا ،علمًا أننا كنا نلهو صغارًا
بألعاب بسيطة جدًا ،أما حاليًا فكل األلعاب
ضمن جو إلكتروني عنيف وإجرامي».
ّ
من جهتها ،تعلق كريمة العمر ،على الواقع
الحالي لألطفال بالقول لـ«العربي الجديد»:
«فــي املاضي كــان األطفال يلعبون بالحجلة
والـسـبــع حـجــرات وغـيــرهــا مــن األل ـعــاب التي
تجعلهم يتواصلون مع أقرانهم في الشارع
ويبذلون جهدًا بدنيًا .أما اليوم فابتعدوا عن
أج ــواء هــذه األلـعــاب والـتــواصــل مــع الباقني،
وان ـش ـغ ـلــوا بـمــا يـتـحــدث ب ــه ال ـك ـبــار أمــامـهــم

ابتعد األطفال عن األلعاب
الشعبية المألوفة لحساب
ألعاب الحرب
انشغل األطفال بما
يتحدث به الكبار أمامهم
عن القصف والسرقات

عن القصف والسرقات ،وباالهتمام بألعاب
الـفـيــديــو ال ـتــي تعتمد عـلــى الـقـتــل وال ـحــرب.
يسألني أطفالي دائما حني نخرج من املنزل
عــن امل ـشــرديــن ال ـص ـغــار الــذيــن يـبـحـثــون عن
الكرتون في الشارع ،فأعجز عن تقديم إجابة
للحظات ،ثم أقول لهم إن الظروف أجبرتهم

ع ـل ــى مـ ـس ــاع ــدة أهـ ـلـ ـه ــم» .وب ــاالنـ ـتـ ـق ــال إل ــى
األطفال نفسهم ،يقول جوان عبد الرحمن ،من
مدينة القامشلي ،املهووس بألعاب الفيديو
لـ«العربي الجديد»« :تستهويني هذه األلعاب
أكـثــر مــن مـمــارســة ك ــرة ال ـقــدم مــع أصــدقــائــي
أو ألـعــاب أخ ــرى أعتقد أنـهــا انـقــرضــت .أحب
األلـعــاب القتالية الـتــي أمــارسـهــا حــن أذهــب
إلى صالة التمارين الرياضية ألنها تستلهم
أج ــواء ال ـحــروب الـتــي تبعث الـحـمــاس لــدي،
فأندمج فيها وأشعر بالسعادة .لم نعد نهتم
باأللعاب التقليدية التي انتهت صالحيتها،
فنحن نحب ألعاب األكشن».
ّ
ويعلق ّ
املدرس عزام بركو ،على وضع األطفال
فــي منطقة شــرق ســوريــة ،ويربطه بالظروف
ال ـتــي دفـعـتـهــم إل ــى االه ـت ـمــام بــألـعــاب العنف
سـ ــواء ت ـلــك ال ـت ــي ت ـم ــارس ع ـبــر االح ـت ـك ــاك أو
ألـعــاب الـفـيــديــو ،ويـقــول لــ«الـعــربــي الـجــديــد»:
ّ
«ال ش ــك ف ــي أن اإلن ـس ــان اب ــن واق ـع ــه وبيئته
ّ
التي يتأقلم معها ويأخذ كل شيء منها .في
املــاضــي ،كــانــت الحياة أكـثــر بساطة لألطفال

الذي يتلهون بألعاب ملموسة يتعلقون بها،
في حني كان الكبار يتحدثون في مجالسهم
عــن أش ـيــاء عــاديــة وأفـ ــام .أم ــا ال ـيــوم فيتابع
ال ـج ـم ـيــع األخـ ـب ــار وال ـت ـح ـل ـيــات الـسـيــاسـيــة.
وبمجرد دخول األطفال مرحلة الوعي يجدون
أنفسهم أمام أصوات قذائف املدافع ورصاص
الرشاشات وقصف الطائرات ،ويشرعون في
تقليد هذه األشياء ،وحني يحملون الهواتف
ال ـخ ـلــويــة ي ـب ـح ـثــون ف ـي ـهــا ع ــن ألـ ـع ــاب عـنــف،
ويتطلعون إلى تقليد الشخصيات الخيالية
ال ـخ ــارق ــة ك ــي ي ـخ ــرج ــوا م ــن ف ـس ـحــة األج ـ ــواء
التي يعيشون فيها ،ويبتعدوا عــن الــواقــع».
يـضـيــف« :إذا أردنـ ــا إخـ ــراج أطـفــالـنــا مــن هــذا
الوضع الرديء يجب أن تنتهي الحرب .حينها
ستظهر أساليب حياة في تعاطيهم مع الواقع
واللعب ،وتختلف روحية ممارستها لديهم.
وستلعب املنظمات سواء كانت تابعة للدولة
أو غيرها دورًا إيجابيًا في حل هذه املشاكل،
وجعل األطفال يتجاوزون محنة العصر» .من
جهته ،يــؤكــد االخـتـصــاصــي فــي علم النفس،

ّ
شفان إبراهيم ،لـ«العربي الجديد» أن اإلعالم
يلعب دورًا سلبيًا غالبًا فــي توجيه األطفال
الذين قد يشاهدون أفالمًا تحتوي على عنف
مع أهلهم ،إلى جانب مظاهر العنف اليومية
ال ـت ــي يـنـقـلـهــا ال ـت ـل ـفــزيــون وي ـم ـكــن أن تظهر
على أرض الــواقــع بسبب الحرب التي تجعل
ّ
الـســاح يظهر فــي كــل مـكــان .وتقليد األطفال
أبـطــال األفــام الــذيــن يطلقون الــرصــاص على
بعضهم البعض يؤثر عليهم وعلى سلوكهم
وتوجيههم وأخالقهم فــي املستقبل .واليوم
يـمــارس التالميذ ألعابًا عنيفة فــي امل ــدارس،
ويـتــداولــون عـبــارات تــدل على أنهم يحبذون
الـ ـس ــاح أك ـث ــر م ــن ال ـس ـلــم واألمـ ـ ـ ــان ،ف ــي حني
ال مـنـهــج ملـســاعــدتـهــم فــي الـتـخـلــص مــن هــذه
ال ـحــاالت .أمــا األط ـفــال فــي املــرحـلــة االبتدائية
وهــم الحلقة األضـعــف ،فمشاهدتهم السالح
في التلفزيون أو الشارع أو حتى في متاجر
البيع واملراكز العسكرية تطبع صــورًا عنيفة
فــي ذاكــرت ـهــم ،وتجعلهم يميلون إل ــى ألـعــاب
الحرب والقتال».
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مجتمع فالش

حالة الطوارئ

امرأة وولدان أمام مشهد األمن الصارم

اإلكوادور في مواجهة تجارة المخدرات

خال
تفتيش دراج في شارع
ٍ

مطلوب قيد االعتقال

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 ،وصوال إلى خلق مشكلة
اكتظاظ كبير داخلها أفضت إلى
اضطرابات ال تتوقف ،وأسفرت عن
مقتل العشرات وربما املئات.
في عام  ،2015ضبطت سلطات
اإلكوادور  79.2طنًا من املخدرات،
غالبيتها من الكوكايني ،بينها  63طنًا
ّ
موجهة إلى الخارج ،علمًا أنها
كانت
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  128طنًا 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
ّ
املخدرات».
(العربي الجديد)
(الصور :فرانس برس)Getty/
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