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وحتــول الــدم بــشــكل فــعّــال إلى
.O النوع

وهــنــاك  4أنــواع أســـاســيــة من

BوA وAB  :مـجـمــوعـات الـدم
وO. ويـتـمـيــز كل مـنـهـا بـوجـود
أنــتــجــيــنــات وهي الــســكــريــات
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الــتي أدخـلــهــا عـلى الــعــديـد من
األعمال السينمائية الناجحة .
وحــصل ســيــمــون عــلـى جــائـزة
بـــولــــيـــتـــزر في عـــام 1991 إلى
جانب 3 جـوائـز إبـداعـيـة قـيـمـة
مـــثل جــوائـــز (تــونـي) وجــائــزة
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حـذرت مـنـظمـة الـعـفو الـدولـية
»أمنـستي «من أن الروبـوتات
القاتلة ستـخلق كابوساً مرعباً
إذا مـا سـمح لــهـا بـالــقـتل كـمـا
تـشـاء ونـاشـدت مـنـظـمـة األ
ــتــحـدة حــظــرهــا قــبل فـوات ا
األوان في سبـيل منع عمـليات
الـــقــــتل غــــيـــر الــــقــــانـــونــــيـــة
واإلصــــابــــات وغــــيــــرهــــا من

انتهاكات حقوق اإلنسان.
وقــــالت رشـــا عـــبــــد الـــرحـــيم
ـسـتــشـارة في مـجــال الـذكـاء ا
االصـطـنـاعي وحـقـوق اإلنـسان
في منظـمة العفـو الدولية: »إن
الروبوتات القاتلة لم تعد مادة
خـيـال عـلـمي حـيـث إن الـتـقدم
الــــتـــكــــنـــولــــوجي في مــــجـــال
األسلـحة يـفوق بـكثـير الـقانون
ا في ذلك الـطـائرات الـدولي 
ـــعــتـــمــدة عــلى بـــدون طــيــار ا
ـدافع الـذكــاء االصــطــنـاعـي وا
ــكن أن تــخــتـار اآللــيـة الــتي 

أهدافها اخلاصة.«
وأضافت كـما نـقل عنـها موقع
الــبــوابــة الـــعــربــيـــة لألخــبــار
ــكـن لــلـــحــظــر الــتــقـــنــيــة: »
فروض عـلى أنظمـة األسلحة ا
ـستـقلـة ذاتيـة احلكم الـفتـاكة ا
مــنع بــعض الــسـيــنــاريــوهـات
اخملــيــفــة مــثل ســبــاق تـســلح
جديد عـالي التقنـية ب القوى
الــعـظـمى في الــعـالم الـذي من
شــأنه أن يـتـســبب في انـتـشـار
ـستـقـلة عـلى نـطاق األسـلـحة ا
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لإلجناز اخلاص وجـائزة  مارك
توين للكومـيديا.. ورشح الكاتب
ـســرحي الـراحل ألربـع جـوائـز ا
ســيـنــمــائـيــة دون أن يـفــوز بـأي
مــنــهــا لـكــنه كــان أحــد أعــضـاء

تميزين. مركز كنيدي للفنون ا

واسع ونــــحن نــــدعــــو الـــدول
وجودة في جنيف حالياً إلى ا
الـعـمل بـاإلحلاح الـذي تـتـطـلبه
هــــذه الـــقــــضــــيــــة واخلـــروج
ـــعــاجلــة بـــتــفـــويض طـــمــوح 
اخملاطـر العديدة الـتي تشـكلها
األسلحـة ذاتية احلكم .«ودعت
ـــتــحــدة إلى ــنـــظــمــة األ ا ا
وضع قــيـــود صــارمــة جــديــدة
عـلى تـطـويـر أنـظـمـة األسـلـحـة
ستقلة قبل مفاوضات رئيسة ا
فـي جـــنــــيف هــــذا األســــبـــوع
ويأتي ذلك بعـد انتشـار تطوير
األسلحة اآللية على مدى العقد
اضي من قبل عدد من الدول ا
تـحـدة وفـرنـسا ـمـلـكـة ا مـثل ا
ـــــــتـــــــحـــــــدة والـــــــواليــــــــات ا
السـتـخدامـها ضـمن الـعـملـيات
كن لـهذه الـعسـكـرية بـحـيث 
األســـلـــحـــة انـــتـــقـــاء األهــداف
والقضاء عليها دون إسهام من
اإلنسـان. وتقول مـنظمـة العفو
الـــدولــيـــة إن عــلى الـــبــشــر أن
يـــظــلـــوا في صـــلب الـــقــرارات
احلاسمـة بشأن اسـتخدام هذه
ميتة مثل النوعية من الـقوة ا
اخــتـيـار األهــداف. وتـأتي هـذه
الــدعـــوة قــبل اجــتـــمــاع فــريق
ــعـني اخلـبــراء احلـكــومــيـ ا
باتـفـاقـية األسـلـحـة الـتقـلـيـدية
بشـأن أنظـمة األسـلحـة الفـتاكة
ذاتـيـة التـشـغـيل الذي يـجـتمع
فـي جـنــيف مــنـذ أمـس وحـتى

 31من الشهر اجلاري.
وتناقش الـدول خالل االجتماع
ــعــاجلـة ــتــوفـرة  اخلــيـارات ا

حتـــديــــات حــــقـــوق اإلنــــســـان
والــــتـــحــــديـــات اإلنــــســـانــــيـــة
واألخالقـــيـــة واألمـــنـــيــة الـــتي
تـطـرحـهـا الـروبـوتـات الـقـاتـلة
حـيث شـددت أغـلـبـيـة الدول الـ

األعــــضــــاء إلى فــــرض حــــظـــر
ــا فـي ذلك الــنــمــســا شــامل 
والــبــرازيل ومـصــر كــمـا دعت
الــصـ إلـى وضع بـروتــوكـول
جــديـــد التـــفــاقـــيـــة األســلـــحــة

الـتـشـغـيل الـذي عـقـد فـي شـهر
أبــريل عـلى أهـمــيـة االحـتـفـاظ
بـسـيـطـرة الـبـشـر عـلى أنـظـمـة

األسلحة.
ودعت  26دولـــــــة مـن الـــــــدول

 120األعـــــــضــــــاء خالل آخــــــر
اجـــتــــمـــاع لـــفــــريق اخلـــبـــراء
ـعـني بـاتـفـاقـيـة احلـكـومـيـ ا
األســلــحــة الـتــقــلــيـديــة بــشـأن
أنظـمة األسـلحـة الفـتاكـة ذاتية

الـتــقـلـيـديــة يـحـظــر اسـتـخـدام
أنظمة األسلحة ذاتية التشغيل
بــالـكـامل لــكن عـدداً من الـدول
الـرئـيسـة تـعارض فـرض حـظر

قانوني ملزم.
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hassanalnawwab@yahoo.com
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fatihabdulsalam@hotmail.com

أسـمعُ جعجعة ثل القائل  اليوم بـالصدفة علـمت أنّ ا
وال أرى طحيـناً هو مثـل اسباني . كنتُ أظـنه عربياً 
حـيث هدروا ثـروات كـبـيرة ومشـتـقـاً من حال الـعـرب 
من دون أن يؤسـسوا لنـظام صناعـي وزراعي تتوافر
بـ أيديـهم شـروطه االسـاسـيـة لـيتـحـكـمـوا بـاألسواق
وليـتفرغوا يـة أو ليكـتفوا ذاتـياً  االقـليمـية وربّما الـعا

سحوقة . لتحقيق رفاهية شعوبهم ا
ــراحل مـخــتـلـفــة  في الـعـقــود األخـيـرة مــرّ الـعـرب 
اخلـمــسـة أو الـســتـة من حـروب الــشـعـارات وحـروب
االحقاد الشخصيـة وحروب االوهام  وكانت جميعها
حـروبـاً لإلسـتـهالك احملـلي من أجل صـرف الـشـعوب
أين تذهب ثروتنا وكم نسبة دائماً عن سؤال احلكام 
استئثار األسر واالحـزاب احلاكمة من الدخل القومي
ـكن أن حتدث في أية بلدان للبلـدان  وهي مقارنة ال

قراطية وتعددية. فيها بصيص د
في الـعـراق مـثالً بــعـد خـمـسـة عـشـر عـامـاً من تـفـاقم
انـية مشـكلـة الكـهـرباء يـفكـرون بالـتـعاقـد مع شركـة أ
ـنـكـوب. طـبعـا ال أحـد يـحق له لـتـأهـيل هـذا الـقـطـاع ا
قراطـية العـراقية الـشهيـرة ان يسأل حتت سقف الـد
اذا لم تـتعـاقدوا قبل عـام أو خمـسة أو ثمـانية. كل
يوم تقـلب صفحـته تقلب معه سـيئاته من دون التـفكير
بالـتكفـير عنـها . وهكـذا يظنـون أنّ القافـلة تمر  وهي
قــد ظــلت طــريـقــهــا مــنــذ زمـان بــعــيــد. األن نــريـد أن
يصـارحـوا الشـعب بـالضـمـانات الـتي حتـمي التـعـاقد
ـدة اجلــديــد من الـفــسـاد أوالً  وكم تــبــلغ الـكــلـفــة وا
ـــشــروع  هل هـــو حل جــذري أم وكــيف ســـيــكــون ا

ترقيعي حتى تعبر العاصفة?.
الـعواصـف في بالدي ليس لـهـا توقـيت مـعلـوم  كأني

أقول مثالً من دون أن أدري 

d U  …U²  V¹cFðË »UB²ſ≈ WOC  w  ÎUB ý ±≤ WIŠö  ∫»dG*«

 ÊU e «–  „—u¹uO½

تـــوفـي نــيـل ســـيـــمــون الـــكـــاتب
سـرحي األمـريكي احلـائـز على ا
جــائــزتـي نــوبل وبــولــيــتــزر في
اآلداب عـن عــــمــــر نــــاهـــز الـ 91
عــامـــا. وكـــان ســـيـــمـــون غـــزيــر
اإلنـــتــاج وحــظـــيت الــعـــديــد من
مـسـرحـيـاته بـنـجـاح جـمـاهـيـري
ونــــقــــدي واسـع الــــنـــــطــــاق في
مـقـدمـتـهـا مـسـرحـة احلـافيـة في
احلديـقـة شروق الـشـمس شاطئ
الــــذكـــريـــات  الـــتي جــــعـــلت من
الـــعــــديـــد مـن فـــنــــاني مــــســـرح
بـرودواي جنـومـا مـتـوج عـلى
ـــســرح. ولـم تــقـــتـــصــر عـــرش ا
سرحي الراحل موهبة الـكاتب ا
ـسـرحي عـلى مـجـال الـتـألـيف ا
ا بل امتدت إلعداد السيناريو 
في ذلـك الــتــعــديالت الــنــاجــحــة
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ــــــوجـــــودة فـي خـاليــــــا الـــــدم ا
احلــمــراء. وكل أنـتــجــ يــحـمل

اسم فصيلة الدم اخلاصة به.

سؤول على إمكانياتهِم في بالدنا; نادراً ما يعتمدُ أبنـاء ا
الذاتية في بناءِ شخصيَّتهِم ومـستقبلهِم بلْ جندهم يلهثون
ـعــونَ عـلى خــلفَ مـغــريــاتِ ســلــطـةِ ونــفــوذ آبــائـهـم; ويـتــربـَّ
ــكـاتب اإلداريـةِ الــفـخـمــةِ. وبـنـظـرةٍ ةِ في ا الـكـراسي الــثـريـَّ
سـؤول الذين تـبوؤوا منـاصبَ رفيعـةً لسدَّةِ سريعـةٍ على ا
لك فيصل األول احلكم في العصر احلديث جند أنَّ ابن ا
استلم العـرش بالوراثـة ثُمَّ قُتلَ في مجـزرةٍ بشعةٍ يـندى لها
ان حكمه الـقصـير مثـلبـةً ضدَّه كأنْ اجلب ولم تـسجَّل إبـَّ
ـملـكة العـراقيـة أو تصرَّف استغلَّ مـنصـبهُ بسـرقةِ أموال ا
خالفـاً لـلـقـانـونْ بـيـنـمـا قـام “صـباح ”ابن رئـيس الوزراء
ـخاطرٍ قاتـلةٍ كانتْ حديث غامرةٍ مـحفوفةٍ  نوري سعيـد 
البالد بـأسـرها في ذلك الـوقت حـ عبـر بـطائـرة أمـريكـية
ـصوّر الـبغدادي من حتت جسـر األحرار بـعد اتـفاق مع ا
“أرشاك ”الذي جنح بالتقاط أكثر من صورة لذلك احلدث
النادر وح عرض تلك الصور النادرة أمام أنظار الباشا
نوري سعـيد; آمالً بحـصولهِ عـلى مكافـأة سخيَّـة لم يتوقَّع
إنَّهُ سيـتـلـقَّى سـيل صـفعـاتٍ عـلى وجـههِ من رئـيس الوزراء
الذي أصبح بـثورة غضبٍ عـارمةٍ إذْ اعـتبر مـا قام به ولدهُ
صباح فعالً مشيناً واسـتهتاراً في أموال الدولة واستغالالً
ـنـصب أبـيه وأصـدرَ قـراراً عـاجالً إلى مـدرسـة الـطـيـران
ــوجـبـه ولـده صــبــاح من الــطــيــران وإيــقـاف راتــبه ــنع 
ـدة سنـة. أمّا في زمن رئـاسة الـبكـر فلم نـسمع الشـهري 
مـتـلـكـات الـدولـة أو تـصـرفـاتٍ مـشـيـنةٍ عن أبـنـائهِ سـرقـات 
ـسـؤولــ ألبـنــائـهم بـدأ بـحق الــشـعب; في حــ إِنَّ دالل ا
بـشـكل فـاضحٍ ومـقـزّزٍ في زمن الـطـاغـيـة حـ ترك احلـبل
عـلى الــغـارب لــولـديهِ; يــعـيــثـون بــالـبالد مــجـونــاً وفـسـاداً
وخاصـة ولـده األرعن الذي جتـاوز بـغـرورهِ واستـهـتارهِ كل
األخالقـيــات واألعــراف ويـبــدو أنَّ هــذا الـدالل الــســخـيف
وغـيــر األخالقي قــد انــتـقــلتْ عــدواهُ بـشــكلٍ واضحٍ ألبــنـاء
ـسـؤولــ في الـوقـت احلـاضـر حــيث سـمــعـنــا أكـثـر من ا
ــسـؤولــ الـكــبـار; روايـةٍ عن فــسـادِ وغــطـرســةِ ابن أحـد ا
والذي تـسنَّم والـدهُ عدَّةِ مـنـاصب سيـادية; وكـان هذا االبن
ـبـاشـر عن كل العـمـوالت والصـفـقات ـسؤول ا دلَّل هـو ا ا
في مكـتب أبـيهِ احلاج والـتي من جـرّائـها أصـبح من كـبار
ـية األثريـاء; حتى بـلـغتْ أرصدة حـسـاباته في الـبنـوك الـعا
ملـيـارات الـدوالرات وفق إحصـائـيـات رسمـيـة مـوجودة في
ة ـسؤولـ بـجـر موقع غـوغل في حـ اعـتـقل ابن احـد ا
بيع اخملدّرات; وأعـلنتْ جمـيع الفضـائيات عن هـذه الواقعة
ُـخـزيَّـة بـيـنــمـا رأيـنـا عـلى مـوقـع الـيـوتـيـوب ابن مـسـؤولٍ ا
; يـشـتـرى رقم لـوحـة سـيارة ـنـصبٍ إداري حـسـاس جـداً
ئات اآلالف من الدوالرات تكفي إلشباع عددٍ في األردن 
ال يـســتـهـان بـهِ من الـعــوائل الـفــقـيـرة. وابـن مـسـؤول رابع
يـطش آالف الـدوالرات عـلى رؤوس الـراقـصـات في مالهي
لـبــنـان وابن رجل ديـن يـجــلس في الـصــوف األمـامــيـة من
ركبـتهِ الفاخرة مقاعد مـجلس النـوّاب; يتبخـترُ ولده الـغر 
بشـوارع مـديـنـة أوربيـة; وغـيـرهم الـكثـيـر الـكثـيـر ولـو كان
دن سـؤول قد اشتركوا فـي معارك حترير ا أبناء هؤالء ا
ـا أقدم أحـد منـهم على العـراقيـة التي اغـتصـبتـها داعش? 
هذه التصرفات الصبيانـية والطائشة? ثُمَّ من أين جاء أبناء
ـسـؤولـ بـكل هـذه األمــوال الـطـائـلـة; والـتي تـفـوق هـؤالء ا
رواتب الرئاسات الثالث? هل ثمَّة رواتب سرّية يتمُّ صرفها
ـسـؤول بـقـانـونٍ خاص ال يـعـلم بهِ الـشعب? أم أنَّ ألبنـاء ا
سـؤولـ اجـتهـدوا بـطـريقـة سـحـرية; وتـفـوَّقـوا على أوالد ا
ار بــذكــائـهـم اخلـارق; وحــصــلـوا عــلى جــمـيع بـاقـي الـتُــجـَّ
ــلــيـارات الــصــفــقــات االســتــثــمـاريــة الــتـي تــدرُّ عــلـيــهـم 
الدوالرات? اجلـواب بالـتأكـيد لـدى احلكـومة الـقادمـة والتي
; ولـكن يـا تُرى رفعـتْ شعـار مـكـافـحـة الـفسـاد كـمـا زعـمتْ
مـتى نـســمعُ ذلك اجلـواب مـنــهـا بـتـصــريحٍ جـريءٍ يـتـَّصفُ
بشـفافـيَّة وعـدلٍ وحِيـاد? فعـسى أنْ يتـخلَّص
العباد من هـذا الفساد ومن اسـتهتار
ــمـتــلــكـات ـســؤولــ  وعـبـث أوالد ا

الدولة وخيرات البالد.

{ لندن  –وكاالت- حول كرنفال
نـوتــيـنك هـيل الــشـهـيـر شـوارع
العـاصمة الـبريـطانيـة لندن إلى
بــــحــــر من األلــــوان واألصـــوات
ـاضي مع مشـاركة آالف األحد ا
في أحـد أكـبـر االحـتـفـاالت الـتي
تقـام في الـهواء الـطلق بـأوروبا
عــلى الــرغـم من هــطــول أمــطـار
غزيـرة على الـعاصـمة. وتـضمن
الكـرنـفال فـرقا مـوسيـقيـة وفرق
رقـص ومــــنــــصــــات ضــــخــــمــــة
مـكـشــوفـة ومـتـحـركـة مع تـبـادل
كـــــثــــيــــريـن الــــرشق بـــــالــــطالء
ــلـــونـــة أثـــنــاء ـــســـاحــيـق ا وا

الرقص في شوارع لندن.
وتعود جـذور هذا الكـرنفال إلى
مـوكب شـهـدته لـنـدن عام 1964
لـلـجــمع بـ الـنـاس عـلى الـرغم
ـــا كــان يـــشـــوب احلـــيــاة من 
الـــيـــومـــيـــة في ذلـك الـــوقت من

عنصرية وانعدام الفرص.
ونـــشــــرت الـــشـــرطــــة بـــوابـــات
ـواجــهـة ــعــادن  لــلــكـشف عن ا
احــــتـــمــــاالت ارتــــكـــاب جــــرائم
باستـخدام سكـاك و منـحها
ســلـــطــات إضـــافــيـــة لــوقف أي
شــخص وتــفــتــيــشه بــنــاء عـلى
مـــعــلـــومـــات مـــخــابـــرات خالل
كرنفـال هذا العـام وبعد سـلسلة

من جــرائم الـعــنف الــتي وقـعت
في لندن خالل األسبوع األخير.
الى ذلك  قـال مـنـظـمـو مزادات (
ـــــركــــــبـــــات إن مــــــزادا عـــــلـى ا
والـــدعـــائم والـــقـــطـع الـــفـــنـــيــة
ــتــنــزه ديـزنـي النـد اخلــاصــة 
الــتــرفــيــهي الــذي أصـبـح أحـد
ــقــاصــد فـي لــوس اجنــلـوس ا
حـــقـق أكـــثـــر من  8.3مـــلـــيـــون

دوالر).
وقـالت دار فـان إيتـون جـالـيـريز
للمزادات (إن لعبة سيارات على
هيئة دامبو الـفيل الطائر بيعت
مـقابل 483 ألف دوالر وهـو ما
يـزيــد عن أربـعـة أمــثـال الـسـعـر
ــزاد الــذي كـــان مــقـــدرا قـــبل ا
بينما اسـتطاع الساحـر الشهير
ديفيـد كوبرفـيلد اقـتناص حرف
(دي) من فــــنـــــدق ديــــزني النــــد

مقابل مبلغ 86250 دوالرا).
ــعــروضـة وكــانـت اجملــمــوعــة ا
لــلــبــيع والـتـي تـتــألف من 900
قطعة كبيرة إلى احلد الذي دفع
قـتنيات زاد وجامع ا منظـمي ا
الفنـية واألثرية ريـتشارد كرافت
إلى تنظـيم معرض بـعنوان هذا
من ديــزنـي النــد اســتــمــر طـوال
شـــهــــر آب في مـــتــــجـــر ســـابق
لــلــمــنــتــجــات الــريــاضــيـة زاره

عــشـــرات اآلالف. وأقــام زوجــان
زفافهما هناك.وبدأ كرافت وهو
وكــــيل فـي هــــولــــيــــوود جــــمع
قتنيات قبل 25 عاما مدفوعا ا
بـحـنـ للـزيـارات الـتي قـام بـها
مع شـقيـقه الراحـل لديـزني الند

في جنوب كاليفورنيا. 
ـقـتـنـيـات واحـتـفظ بـكـثـيـر من ا
ومن بينها لعـبة سيارات دامبو
في بـيـتـه.وقـال كـرافت في بـيـان
زاد الـذي اسـتـمـر يـوم بـعـد ا
في مـطــلع األسـبـوع (ال أزال في
حالة صدمة ألن دامبو والببغاء
الــــنـــاطـق جـــوزيـه وصـــنــــاديق
القمامة من ديزني الند جعلتني
أشـــعــر كــمــا لــو أنــني فــزت في

اليانصيب).
وبـيـع الـبـبـغــاء الـنـاطق جـوزيه
مـــقــابل 425 ألف دوالر وحــطم
زاد عددا من األرقام الـقياسية ا
ــلـصــقـات والفــتـات بـالــنـســبـة 

ديزني الند.
وقـــــــال كــرافت (إنه ســـيــتــبــرع
ــنـــظــمــتــ بــجــزء مـن الــدخل 
تخدمـان األطفال الـذين يعانون
مــــــثـل ابــــــنـــــتــــه ديــــــزي (أربع
سـنـوات) من خــلل جـيـني نـادر
وذوي االحــتــيــاجــات اخلــاصــة

األخرى).
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كشف بـاحثـون أميـركيـون تقـنية
مـوثــوقـة يـسـتـخــدم فـيـهـا إنـز
بكـتيري لـتحـويل أي فصـيلة من
توافقة مع الدم إلى فصيلة O ا
جــمــيع فــصــائـل الــدم تــقــريــبـاً
ـــكن حـــقـــنــهـــا في جـــسم أي و

مريض.
وذكـرت  صـحـيـفـة »ديـلي مـيل«
الــبـريـطــانـيــة أنه في االجــتـمـاع
الـــوطـــني الـ25 لــــلـــجـــمــــعـــيـــة
األميركية للكيمياء وصف فريق
من الــــبـــاحــــثــــ من جــــامــــعـــة
كـيف بــريـــتــيـــــش كــولــومــبــيــا 
ات تمـكنـوا من استـخدام اإلنـز
شـــــــــــــتـقة من الـبكتـيريا في ا
األمعاء الـبشريـة إلزالة مؤشرات
من الـدم تـدعى األنــتـجـيـنـات من
BوA AB فـــــــصـــــــائـل الـــــــدم

عاما) تـعرضهـا لالحتجـاز نحو
شــهـــرين تـــعــرضـت خاللــهـــمــا
لالغــتــصـــاب والــتــعــذيب بــعــد
اخــتـطـافـهــا من أمـام بـيت أحـد
أقــاربـهــا فـي بــلــدة أوالد عــيـاد
نطقة الفقيه بنصالح (وسط)
مــنـــتــصف حـــزيــران/يـــونــيــو.
وأثــارت الــقــضـــيــة صــدمــة في
غرب وحـملة تـضامن واسعة ا

معها.
وقال مصدر مقرب من التحقيق
لـوكــالـة فــرانس بـرس إن وكـيل
ــلك في مــحـكـمــة االسـتــئـنـاف ا
ببني مالل (وسط) وجه لـلمتهم
الــرئـيــسي الـذي لم يــكـشف عن
إســــمــــــه اتــــهــــامــــات إجتـــار
بــالــبـــشــر والــتــهــديــد بــالــقــتل
والــــتـــــعــــذيـب واالخــــتـــــطــــاف

واالحتجاز وإغتصاب قاصر.
ووجهت االتـهامـات نفـسها الى
عـــــشــــرة أشـــــخــــاص آخـــــرين
وأضـيــفت الــيــهـا تــهــمـتــا عـدم
التبـليغ عن جنايـة وعدم تقد
ــسـاعــدة لــشــخص فـي حــالـة ا

خطر. 
فـــيـــمـــا يالحق شـــخـص واحــد
بـاالتـهـامـ األخـيريـن فقط وال
يــزال الــبـحث جــاريــا عن ثالثـة

شبان آخرين.
ـصـدر إلى أن الـنـيـابـة وأشـار ا
الــعـــامــة ســتالحق أي شــخص
علم بـاحتجـاز خديجـة ولم يبلغ

السلطات.
ـتــهـمـون ال 12الـذين وأحــيل ا
تـتـرواح أعـمـارهم بـ  18و28
ســنــة الـى قــاضي حتــقــيق في

ـكن أن تتـغير حالـة اعتـقال. و
ــتـهــمـ الئـحــة االتــهـامــات وا
تــبـعــا لــنــتــائج األبــحــاث الـتي
يـــتــوالهـــا قــاضي الـــتــحـــقــيق
ويــنــتــظــر أن يــبــدأ االســتــمـاع
إلــــــيـــــــهـم في الـــــــســـــــادس من
أيلول/سبتمبر بحسب إبراهيم
حـــــشـــــان وكـــــيل الـــــدفـــــاع عن

خديجة.
ونــقــلت وســائل إعالم مــحــلــيـة
تـهم تشـكيك عائالت بـعض ا
فـي روايـة الــضـحــيـة مــؤكـدين
أنـــهـــا كـــانـت "تـــرافق شـــبـــانـــا

حض إرادتها".
إال ان احملامي حشان شدد على
أن مـــوكــلـــته "قــاصـــر تــعـــتــبــر
مــــســــلــــوبــــة اإلرادة في نــــظـــر
القانون" متسائال "هل يعقل أن

ترافق  12شخصا? حتى لو
افــتـرضـنـا أنــهـا رافـقت أحـدهم
برضاها فإن ذلك يعتبر تغريرا

بقاصر يعاقب عليه القانون".
وكـشــفت خــديـجــة في مــقـابــلـة
مــصـورة أجــراهـا مــعـهــا مـوقع
اخباري محلي في وقت سابق
نـــدوبــــا ووشــــومــــا حــــفــــرهـــا
خـاطفـوها عـلى أجـزاء مخـتلـفة
من جـسـدهـا وقـالت بـاكـيـة "لن

أسامحهم أبدا لقد دمروني".
وتــــــواصـــــلـت رســـــائـل الـــــدعم
والـــتــضـــامـن مع خـــديــجـــة في
مــواقـع الـتــواصـل االجـتــمــاعي
وعــــلـى أرض الــــواقـع وقــــالت
لــــبـــنـى اجلـــود عـن جـــمــــعـــيـــة
"انـصات" لـوكالـة فـرانس برس
إنها تلقت عشرات العروض من

أطــبــاء مــتــطـوعــ إلزالــة تــلك
الوشوم.

وأضافت "ال تزال خـديجة حتت
وقـع الـصــدمـة ولــو أنـهــا تـبـدو
صــامـــدة" بـــيــنـــمـــا حــالـــتـــهــا
الـصــحــيــة "جــيــدة وقــد أكـدت
الفـحوص الـطبـية الـتي أجريت
لـها االثـنـ عدم إصـابـتهـا بأي

مرض".
وسـجل تـقـريـر لـلنـيـابـة الـعـامة
تزايد قـضايا جـرائم االغتصاب
ـغـرب إذ ـاضــيـة في ا الــسـنـة ا
جتـاوز عــددهـا  1600 في ح
كـــانـت بـــحــدود 800  قـــضـــيــة
ـاضـية. سـنويـا خالل األعـوام ا
وأشــار الــتـقــريـر إلـى تـســجـيل
أكــثــر من 290 قــضـــيــة خــطف

قاصرين خالل 2017.

{ الـــربــاط - (أ ف ب)   قــررت
الــنـيــابــة الــعــامــة مالحــقـة 12
شــابـــا في قــضـــيــة اغـــتــصــاب
وتعذيب فتاة قاصر هزت الرأي
ـــغــرب وتــراوحت الـــعــام في ا

ـوجـهـة إلـيهـم ب االتـهـامـات ا
اإلجتــار بـالــبـشــر واالغـتــصـاب
ومحـاولة الـقتل وعـدم مسـاعدة

شخص في خطر.
وكـــشــفت خــديــجــة اوقــرو (17


