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{  واشـــــنــــطن (أ ف ب) -  أوصت
جلـنــة شـكــلـهــا الـرئـيـس األمـريـكي
دونالـد ترامب بعـد إطالق النار في
مـدرسة ثـانـوية بـواليـة فلـوريدا في
شباط/فبراير امس بنشر مزيد من
ــدارس ــســـلــحـــة في ا الـــطــواقـم ا
ومـــزيــد مـن اجلــنـــود الـــســـابـــقــ
والــعـودة إلى إجـراءات االنــضـبـاط

ة. القد
—U½ ‚öÞ«

وأدرجت الـــلــجــنــة الــتي تــرأســهــا
وزيرة الـتربـية بـيتـسي ديفوس في
تـــقــريــرهــا عــددا مـن الــتــوصــيــات
ــؤســـســات لـــتــحـــســ األمـن في ا
ـتـحـدة الـتـعـلـيـمــيـة في الـواليـات ا
الــتي تــشــهــد بــاســتــمــرار حـوادث

إطالق نار.
وبـــعــــد إطالق الـــنـــار في مـــدرســـة
باركالنـد الثـانوية حـيث قتل طـالبا
 17شــخـصــا فـي يـوم عــيــد احلب
تـظـاهر مـلـيـون أمـريـكي لـلـمـطـالـبة
بقواعد أكثـر صرامة حول األسلحة
النارية خصوصا لشرائها من قبل

صغار السن.
لـكن مــعـدي الـتــقـريـر رفــضـوا هـذا
اخلــيـار مــشــيـريـن إلى أن "مــعـظم
مــنــفــذي حـــوادث إطالق الــنــار في
ـدارس حـصـلـوا عـلى الـسالح من ا

عائالتهم أو أصدقائهم".
ــــؤلف من 180 وفي تــــقــــريــــرهم ا
صـفــحـة يــكـتـفي أعــضـاء الـلــجـنـة
بـــالـــدعــــوة إلى اتــــخـــاذ إجـــراءات
ـصادرة أسـلـحة األشـخـاص الذين

يعتبرون خطيرين بسهولة أكبر.
ــقـــابل رأت الــلــجـــنــة أنه من في ا
ـــنــاسب تــســـلــيح طـــواقم بــعض ا
ـناطق ـدارس -- خصـوصـا في ا ا
ـدرسـ ــا في ذلك ا الــريـفـيـة -- 

لـيـتـمـكنـوا من "الـتـصدي بـسـهـولة"
ألي هــــجـــوم بــــانــــتـــظــــار وصـــول
الـشــرطـة. ويــدعـو مـعــدو الـتــقـريـر
ـــدارس الـــواليـــات إلى "حتـــديـــد" ا

الـتي حتـتـاج إلى ذلـك. كـمـا يـدعون
إلى تــســهــيل تــوظـيف عــســكــريـ
سـابـقـ أو رجـال شــرطـة سـابـقـ
ـكن أن يـكـونـوا مـعلـمـ فـاعـل "
جدا".وتطلب اللجنة أيضا التراجع
عن تــعــديـل إلجــراءات االنــضــبــاط
أدخـل في  2014مـن قــــــــــبـل إدارة

الرئيس السابق باراك أوباما.
وكـانـت إدارة أوبـامـا اسـتـنـدت إلى
معطيات تفيد أن السود والناطق
بـاالســبـانـيـة هم في أغـلب األحـيـان
الــــذيـن يـــطــــردون مـن مـــدارســــهم

دارس وضع بدائل. وطلبت من ا
ورأى معدو التقرير أن هذا اإلجراء

{ دبي (أ ف ب) -  حـذّر الــتـحـالف
الـعسـكري بـقـيادة الـسعـودية امس
األربـعاء من احـتمـال انهـيار اتـفاق
وقف اطـالق الــــنـــار فـي احلــــديـــدة
بغرب اليـمن في حال تأخرت اال
ـتحـدة في التـدخل لالشـراف على ا
الــــهـــــدنـــــة والـــــعـــــمـل عـــــلى وقف

. تمردين احلوثي "خروقات" ا
ـفـتـرض أن تـصل إلى الـيمن ومن ا
ـقـبـلــة بـعـثـة من خالل الـسـاعــات ا
ــــتـــحــــدة لــــتـــرؤس جلــــنـــة اال ا
ـثـل عن الـقوات عـسكـريـة تضم 
ـدعــومـة من ــوالـيــة لـلـحــكـومــة ا ا
ـتـمـردين احلـوثـيـ الــتـحـالف وا

ــــراقـــبــــة وقـف اطالق الــــنــــار في
احلديدة.

وقال مصدر في التحالف العسكري
ـتـمردين لـوكـالـة فـرانس بـرس إن ا
خرقوا االتفاق في  21مناسبة منذ
بـدء سـريـانه مـنـتـصف لـيـل االثـن
الــــثالثــــاء مـــعــــتـــبــــرا ان "هـــنـــاك
مؤشـرات على االرض بـان اختاروا

أن يتجاهلوا االتفاق".
ــصـــدر الـــذي طـــلـب عــدم وتـــابـع ا
الـــكـــشـف عن هـــويـــته أن الـــقـــوات
احلـكومـيـة الـيـمـنيـة الـتي يـدعـمـها
"تـــرد لــلـــدفــاع عن نـــفــســـهــا عـــنــد
الــــضــــرورة وحــــ حتــــصل عــــلى

مـوافـقة بـذلك" مـضـيفـا "سـنواصل
ـرحلـة لكن ضبـط النـفس في هذه ا

ؤشرات االولية غير مطمئنة". ا
وحــذّر من أن االتــفــاق قـد "يــفــشل"
بــسـبب هــذه اخلـروقــات وفي حـال
ـتحدة في بدء تأخرت بـعثة اال ا

عملها على االرض.
وأوضح "في حـــال اســـتـــلــزم اال
ــتـحـدة وقت طــويل لـلـدخـول إلى ا
مـسـرح (الـعمـلـيات) فـانـهـا ستـفـقد
هــذه الـفـرصـة وسـيـفـشل االتـفـاق"
ـــواصــلــة احلــوار داعـــيــا إيــاهــا "
والـــضــغط عـــلى قــادة احلـــوثــيــ

رحلة". خالل هذه ا

ــــتـــمـــردون من جــــهـــتـــهـم اتـــهم ا
ــــدعـــومـــون من إيـــران الـــقـــوات ا
ـوالــيـة لـلـحــكـومـة بــخـرق اتـفـاق ا
الـــهـــدنـــة. وقــــالت وكـــالـــة "ســـبـــأ"
ــتــحــدثـــة بــاســمـــهم ان الــقــوات ا
احلـكومـيـة قصـفت "أحيـاء سـكنـية"
في عـــدة مــديــريــات في مــحــافــظــة
احلــــديــــدة وأطــــلــــقـت "صــــواريخ
مـوجـهـة وقـذائف مـدفـعيـة مـدفـعـية
وقذائف الهـاون" على أهداف داخل

مدينة احلديدة.
دخل اتفـاق وقف اطالق الـنار حـيز
الــتــنــفـيــذ مــنــتــصف لــيـل االثــنـ
الــثالثـــاء لــكـن مــديـــنــة احلـــديــدة
ســرعــان مـــا شــهــدت اشـــتــبــاكــات
اسـتـمـرت لـسـاعـات. واالربـعـاء قال
ـطلة على البحر دينة ا سكان في ا
االحـمـر لـوكـالــة فـرانس بـرس عـبـر
ــسـاء الـهــاتف انــهم سـمــعـوا في ا
أصــوات طــلــقـــات مــدفــعـــيــة لــكن

دينة اليوم. الهدوء يعم ا
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وبــعــد أكــثــر من أربع ســنــوات من
احلرب تـوصّلت احلكـومة اليـمنية
ــــتـــمـــرّدون في مــــحـــادثـــات في وا
الــــســــويــــد اســـتــــمــــرت ألســــبـــوع
واخــتــتــمـت اخلــمــيس إلى اتّــفــاق
ـقـاتـلة من مـديـنة لـسـحب الـقوات ا
احلـديـدة ومـيـنائـهـا احلـيـوي الذي
يـعــتــمــد عــلـيـه ماليــ الـيــمــنــيـ
ـؤن ووقف إطالق الـنار لـلـتزوّد بـا

في احملافظة.
كما اتّفق طرفـا النزاع على التفاهم
حــيـــال الـــوضع في مـــديـــنــة تـــعــز
(جنـوب غرب) الـتي تسـيطـر علـيها

الــقـوات احلــكـومــيـة ويــحـاصــرهـا
ـتـمـرّدون وعـلى تـبـادل نـحـو 15 ا
ألف أسـيـر وكـذلك أيضـاً عـلى عـقد
جــولـة مــحــادثـات جــديــدة الـشــهـر
ـقــبل لــوضع األطــر التّــفـاق سالم ا

ينهي احلرب.
ويـرى مـحـللـون أنّ االتـفـاقـات التي
ّ الـتــوصل إلـيــهـا هي األهـمّ مـنـذ
بـدايـة احلـرب لوضع الـبـلـد الفـقـير
عـلى ســكّـة الـسالم لــكنّ تـنــفـيـذهـا
عــلى األرض تـعــتــرضه صــعــوبـات
كـبــيـرة بـيـنــهـا انـعـدام الــثـقـة بـ

االطراف.
ويـنص اتفـاق احلديـدة على إنـشاء
جلــنـــة مـــشــتـــركـــة بــرئـــاســة األ
ـراقـبـة وقف إطـالق الـنار ـتـحـدة  ا
دينة التي وعملية االنسـحاب من ا
الي السكان تعتبـر شريان حيـاة 
إذ تــمــر عــبــر مــيــنــائــهــا غــالــبــيــة

واد الغذائية. ساعدات وا ا
ـــتـــحــدة وأكّـــد مـــصـــدر فـي األ ا
لـفــرانس بـرس الــثالثـاء أن "جلــنـة
ؤلفة من تنسـيق إعادة االنتشـار" ا
ـثـلـ عن طرفـي النـزاع الـيـمني
ســتــبـدأ عــمــلـهــا في مــراقــبـة وقف
اطالق الــنــار في احلــديــدة (غــرب)

خالل  24ساعة.
وجب االتفاق ستـشرف اللجنة و
عـــلى "عــمــلــيـــات إعــادة االنــتــشــار
ـراقـبــة. وسـتـشـرف أيــضـاً عـلى وا
عــمــلــيــة إزالــة األلــغــام من مــديــنـة
احلــــــديـــــدة ومــــــوانئ احلــــــديـــــدة
والــــصــــلــــيف ورأس عــــيــــسى" في

احملافظة الواقعة في غرب اليمن.
ـــفــتـــرض أن يـــقـــوم رئـــيس ومـن ا

الـلجـنـة بـتـقـد تقـاريـر أسـبـوعـية
حول امتثال األطراف بالتزاماتها.
بــدأت حــرب الـيــمن في  ?2014ثم
تــــصـــاعــــدت حــــدّتـــهــــا مع تــــدخّل
الــســعــوديــة عــلى رأس الــتــحــالف
الــعــسـكــري في آذار/مـارس 2015
ـعـترف بـهـا بـعد دعمـاً لـلـحكـومـة ا
ـتمـردين احلـوثـيـ على سـيـطـرة ا

مناطق واسعة بينها صنعاء.
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وقتل نـحـو عشـرة آالف شخص في
الـنـزاع الـيـمـنـي مـنـذ بـدء عـمـلـيـات
التحالف بينـما تهدّد اجملاعة نحو

 14مليوناً من سكان البالد.
إلى جانب وقف اطالق النـار يقول
الــــتـــحـــالـف انه بــــحـــسـب اتـــفـــاق
ـــتــمـــردين الـــســويـــد فـــإن عـــلى ا
االنــســحــاب من مــوانـئ مــحــافــظـة
احلـــديـــدة (احلــديـــدة والـــصـــلــيف
ورأس عـيـسى) بـحـلـول نـهـايـة يوم

 31كانون االول/ديسمبر.
ــتــمـردين كـمــا أنّه يــتــوجب عـلى ا
ــوالـــيـــة لـــلــحـــكـــومــة والـــقـــوات ا
دينة بحلول نهاية االنسحاب من ا
قبل. يوم  7كانون الثاني/يناير ا
ويـأمل السـكان فـي مديـنة احلـديدة
بــأن يــصــمــد اتـفــاق الــهــدنــة أمـام
ــتــبــادلــة لــتــتـجــنب االتـهــامــات ا
مـديــنـتــهم حـرب شــوارع قـد تـؤدي
إلى تــعـطــيل الــعـمل فـي مـيــنـائــهـا

احليوي.
وقـال أمـ مـحـمـد عـوض "نـأمل أن
تـتم الـهـدنـة عـلى خـيـر وأن تـنـتهي
هــذه احلــرب الن الــشـعـب الــيـمــني

تعب من هذه احلرب اخلبيثة".

كــان لـه أثــر "ســـلــبـي كــبـــيـــر عــلى
ــدارس وأمـنــهـا". االنـضــبـاط في ا
ودانت مـنظـمة الـدفاع عن احلـقوق
دنـية بشـدة هذا االقـتراح. وقالت ا
ــآسي إن "إدارة تــرامـب تـســتــغل ا
لــتـبــريـر إلــغـاء إجــراءات حلـمــايـة
حقوق األطفال مع أن ال عالقة ب
إجــــراءات االنــــضـــبــــاط وحـــوادث

دارس". إطالق النار في ا
وتــفـيــد أرقـام نــشـرتــهـا صــحـيــفـة
واشنطن بـوست أن أكثر  214ألف
طالب شهـدوا حادث إطالق نار في

البالد منذ .1999
ووافق مـجـلس الـشـيـوخ األمـريـكي

مسـاء الثالثـاء علـى مشـروع قانون
فــــدرالـي حــــول إصالح الــــقــــضـــاء
اجلــنـــائي مــا يــفـــتح اجملــال أمــام
حتــقــيـق أهم تــغــيــيــر في الــنــظــام

القضائي األمريكي منذ عقود.
 UÐuIŽ nOH ð

و"قــانـون اخلــطــوة األولى" (فـرست
ســتــيب أكت) هــو مــشــروع قــانـون
يــلــقى تــأيــيــد احلــزبـ  وضــعه
بـصـعـوبـة ويـهـدف خـصـوصـاً إلى
تـخــفـيف الـعــقـوبـات الــشـديـدة عن
مرتـكبي بـعض اجلُنح وإلـى إعطاء
مزيد من احلرية للقضاة في حتديد
الـعـقـوبـات على اجملـرمـ الـصـغار

ـــصــادقــة عــلــيه حـــيث يُــفــتــرض ا
بسرعة.

وصرّح رئـيس مجـلس النـواب بول
راين أنه "يــنـتــظــر بـفــارغ الـصــبـر"
إرسـال مشـروع القـانون إلى مـكتب

ترامب.
ولن يــشـــمل مــشــروع الــقــانــون إال
عتقـل الفدراليـ األمريكي أي ا
 180ألـفا و 789شـخـصـاً بـحسب

األرقام الرسمية األخيرة.
وفـي أواخـــــــر الــــــعــــــام  ?2016
احـــتــجـــاز أكـــثــر من  2,1مـــلـــيــون
ـتحدة وفق شخص في الـواليات ا

احصاءات اإلدارة األمريكي.

ŒuOý∫ جانب من جلسة مجلس الشيوخ االمريكي
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وإلـى حتـــســـ ظـــروف احـــتـــجــاز
النساء.

وكـتب الــرئــيس األمـريــكي دونــالـد
ـصادقـة علـى مشروع ترامب بـعد ا
الـقـانــون في تـغـريــدة "أمـيـركـا هي
أفـضل دولـة في الـعـالم وعـمـلي هو
ـواطـن الـكـفـاح من أجل جـمـيع ا

حتى أولئك الذين ارتكبوا أخطاء".
وأضــاف "أهـنىء مـجــلس الـشـيـوخ
لــتــبــني احلـزبــ مــشــروع قــانـون
تاريخي إلصالح القضاء اجلنائي".
و تـبــني مـشــروع الـقــانـون بـ87
صـوتـاً مـقابل  12صـوتـاً مـعـارضاً
وسيُطـرح اآلن أمام مجـلس النواب

 Âd²×Ôð ÆÆ Âd²Š≈

 يـبدو أن الـناس احملـتـرم والـذين يـحتـرمون الـوقت لم يـتعـظوا
ــهـني وســيـكــونـون ضــحـيــة الـنــصب والـكــذب وعـدم اإللــتـزام ا
ؤتمر أو واخلُلُقي الذي يجب أن تتحلى به اجلهات التي تدعوك 
ـعـقّدون) من أمـثـالـنا ـنـاسـبـة ما  إذ أصـبح (ا نـدوة أو جـلـسة 
ا عـرضة للضحك لتـزمون بالوقت احملدد شـواذ القاعدة ور وا
واإلسـتـهـزاء ألنـنـا حـضــرنـا بـالـوقت الـذي حـددته الـدعـوة وقَـبلَ
ـنـظـمـ أحـيـانـا .. في أشـهـر اإلحـتالل األولى حـضـر احلـاكم ا
ـؤتمرات وبـدأ حديثه ر مـؤتمرا صـحافيـا في قصر ا ـدني بر ا
بـاإلعــتــذار وهـو يــنــظـر الى ســاعــته ألنه تــأخـر أربـع دقـائق عن
ـؤتـمـر  أمـا مـســؤولـنـا احملـتـرم الـذي يـشـتم احملـتل إن تـأخـر ا
ساعـة عن مؤتمـر فهـذا طبـيعي جدا ويـكون مـتفـضال إذا حضر
ـوعد ولـم يحـدث هـذا قط على األقل في بعـد نـصف ساعـة من ا
ئات .. مفرح أن ناسـبات الرسمية الـتي حضرتها أنـا وهي با ا
نظم أنه ـدعو يحضر ليمأل القـاعة ولكن لينذر ا ترى اجلمهور ا
ـوعـد ولـيس بــانـتـظـار الـراعي الـذي لم يـقـدم يـجــلس بـانـتـظـار ا
ؤتـمر اال مـباركـته باسـمه وكأنه تـخويل إلهي أو للـمهرجـان أو ا
ـقــدسـة  ــسـتـه ا ـراســيم اال بــحــضـوره و دسـتــوري وال تــتم ا
فالـتاسعـة في عرفـنا هي الـعاشرة والـرابعـة هي اخلامـسة حتى
أصبحت ظـاهرة عـامة وبصـراحة  فـإن جيلـنا لم يـتعود ذلك ألن
تربـيتنا مـختلفة بـعض الشيء في إحتـرام الزمن والوقت وعودَنا
صـلب جـدا أمام أي تـغـييـر ويـاليـته في صـالح الـتحـضـر بل هو
ــلـقي ومــهـني وســيـنــشـأ عــلى أسـاسه جــيل يـصل عــمـله تـردٍ خُ
بــســرعــة الــســلــحـــفــاة إذا وصل الــعــالم الى الــتــنــقل بــســرعــة

الفهــــــــــــد .
 إنهـا حـقا ظـاهرة مـعيـبة بـحق العـراق أمام ضـيوف الـعراق وال
نـظمـون لضـيوفـهم كل مرة وكـيف يعـتذرون ـاذا يبـرّر ا أعرف 
سؤول ولن تزول أو نظم للراعي وا عن التأخير  إنها عـبودية ا
ـثــقــفـون ـبــادرة شــعـبــيــة يـقــودهــا ا تــخف هــذه الـظــاهــرة اال 
ـوعـد ـغــادرة الـقــاعـة بـعــد خـمس دقـائـق من ا ـتـحــضـرون  وا
احملدد فقط إن لم تبدأ فعاليات أي مؤتمر أو ملتقى أو جتمع أو
ندوة أو جلسة أو مـهرجان مهما كان حجـمه وأهمية الفخامة أو
نظم درسا في التحضر سؤول وا عالي كي يلقنوا ا الدولة أو ا
والـنظـام وإحـتـرام زمن الـناس فـكـلـهم بشـر يـلـتـزمون مـثـلـنا في
إحـترام الـتزاماتـنا وإال فال داعٍ للـحضـور معهم .. الـزمن يهرب
منـا ألنـنا ال نـعيـر له أهمـيـة وسوف يـنبـذنا إن لم
نحترمه كما الشعوب احملترمة . مجرد تنظير
وشــعــارات تــخــدر الــشـــعب في وقت يــلــهف
شاريع كبيرها وصغيرها ..). سؤول كل ا ا
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ــركـز الـوطــني لالعالم الــعـراقي  ذكـر عـلـى هـامش اجـتــمـاع ا
ـتحـدث بـاسم سمـاحة الـسيـد مقـتدى الـشيخ صالح الـعبـيدي ا
ـتلك وسـطـية مـهنـية الـصدر : (انـنـا بحـاجة الى اعالم مـحـايد 
ومقبولية من الـفضاء الوطني العام  –على مصطلح السياسي
سـاعد على حتريك وتسـير عجلة  –يكون هـذا االعالم كالزيت ا
ليء شـهد الـعراقي ا ـتوقـفة او الـثقيـلة  سـيمـا في ا اكـنات ا ا
ناكفات ) . موضحا بان مثل هذا االعالم بااللغام والتوقفات وا
سـيكون قـادر على التـشخيص بـدقة ومن ثم يـقدم حلـول تساعد
طبات واالخـتناقات  الكـتل واهل القرار عـلى احلركة وجتـاوز ا
عنـدها سـنـكون جـميـعا قـادرين على وضع اقـدامنـا بأول الـسلم
ـعـنـى ان يـكـون أعالم ابـيض بـنـاء وعـلى الـطـريـق الـصـحـيح  

وليس اصفر هـــدام).
 الـندوة تمحـورت حول االختنـاقات السـياسية بـشكل عام وازمة
الـفـاسـد التـي جتثم عـلى صـدر الـبلـد   ثم عـرج الـعبـيـدي نـحو
ـشكـلة اخلـدمـات العـامة وإمـكانـية إيـجاد وذج  رور كـا ازمـة ا
احللول لـها  وطرح مبادرة مـا يسمى باخلطـوط الشريانية  مع
ــا هــمس بـعـض الـضــيــوف : ( ان الــعـراق شــرح مــفــصل . ر
يعـاني مـن اختـنـاقـات سـيـاسـيـة اخـطـر ) . اال اني رئـيت مـجرد
طرح ازمة خدمـاتية ما  ومحاولة إيـجاد حل جذري لها من قبل
ثل تقدم واضح ينبغي مباركته وتشجيعه واحلث سلطة عليا  

عليه .
 ذكر احدهم : ( وفقـا إلحصائيات رسمـية  ان ما  استيراده
مـن ســيــارات في الـــعــراق من عــام  1923 حــتى  2003 بــلغ
مـليـون ونـصف  فيـمـا ارتفع الـعـدد الى الضـعف بـعد . 2003
وهنـا ارقام تـؤشر وتـوثق مالحظـة مهـمة   وحـدها كـفيـلة شرح
صـلحـيـة والفـساد زاجـيـة وا ابعـاد العـشـوائيـة والشـخـصيـة وا
ـا االجنداتية وان كانت حتت الذي يحـيط بالقضيـة العراقية ور

ملف تضخيم عدد السيارات وخلق االزمات .
على خالف ما يشاع باالعالم ويتناقله العامة بان هناك عداوات
ـشــهـد وتــاثـر عــلى سـيــر الـعــلـمــيـة شــخـصــيـة كــبـيــرة حتـكـم ا
السياسيـة  حتدث الشيخ العبيـدي ضمنا عن جزء من حسنات
الكـي و السيد العبادي .. في لغة حكومتي ما سـماها بالسيد ا
ـكنـة ان حتـدث خرقـا مـدويـا كبـيـرا في جدار سـيـاسيـة اراهـا 

االختناقات السياسية الضاربة بعمق البلد .
ـرحلـة وهل هو مـسـتقل حـقا هـدي  رجل ا : ( هل عادل عـبـد ا
وقــرار تـســمـيـتـه عـراقي بــحت ?) هـكــذا وجه سـؤال لــلـشـيخ او
بـصورة قريـبة منه  فـقال: ( كانت رؤيـتنا في سـائرون ان يكون
ـرشح قاضي قوي مسـتقل ذو خبـرة حياتيـة ميدانيـة طويلة ... ا
 لــكن بــســبب االخــتــنــاقـات الــتي حــدثـت من اول يــوم في قــبـة
ـان الــذي لم تــكـن فــيه قــائــمــة قـادرة لــوحــدهــا ان حتـقق الــبــر
امـنيـاتـها ورؤاهـا  وبـسـبب الـتـدخالت اخلارجـيـة  وكي ال نقع
ـرجـعـيـة وانـسـحـاب في جـلــطـة سـيـاسـيـة  وتـمـاشـيـا مع راي ا
ـهدي العـبـادي والعـامري من سـباق الـرئـاسة طـرح عادل عـبد ا
وفــقــا السس و شــروط مــنــهــا  –ان ال يــات بــوزيــر حــزبي وان
يــحــارب الــفــسـاد وان تــكــون احلــقـائـب االمـنــيــة في ايــاد غــيـر

حـــزبيـة ) .
في مداخـلـتي قلت ان مـا يحـدث من مـناكـفات واخـتـــــــنـاقات 
تـعد طـبـيـعيـة وتـنـسجم تـمـامـا مع انتـهـاء عـهد سـمي دكـتـاتوري
ـقراطـيـة  ومـا نـحتـاجه الـيـوم ملح وبــدا مـرحـلـة الفـوضى الـد
ـواطـنـــــــ وال جـدا  وسـيـبـقي كل احلـكومـات فـاشـلـة بنـظـر ا
سـيمـا الـفـقـراء منـهم ان لم تـوزع بـشــــــــكل فوري
جــزءا من عــوائــد الــنـفــــــــــط لـكـل عـراقي ال
ــتـلك راتــبـا  وان جتــد سـكن لــكل مـتـزوج

عراقي.
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{  سـان فــرانـسـيـسـكـو (أ ف ب) -
بــعـد أن كــان لــفـتــرة طـويــلــة نـاقال
ـعـارضـ الــسـيـاسـيـ ألصـوات ا
ــدافـعــ عـن احلـريــات يــواجه وا
مــــوقع فــــيــــســــبــــوك لــــلــــتــــواصل
االجـتـماعي الـيـوم غـضب منـظـمات
أمـيـركيـة غـيـر حكـومـية لـلـدفاع عن
دنية دعت الى مقاطعته. احلقوق ا
وفي رسـالــة حتـمل تـاريخ الـثالثـاء
ومـوجـهـة الـى مـديـر عـام فـيـسـبوك
مارك زوكربرغ طـالبت نحو ثالث
جمعـية تنشط في مـجال الدفاع عن
دنيـة واألقلـيات العـرقية احلقـوق ا
والدينية بأن يستقيل من منصبه.
ــــوقع بــــتــــقـــد كـــمــــا طــــالــــبت ا
ــنــظــمــات الــتي "اعــتــذارات لـــكل ا
تـســتـهــدفــهـا +ديــفـايــنــرز بـابــلـيك
أفــيـــرز+" وهي شــركــة لـــلــعالقــات
الـعامـة تـستـخدم أسـالـيب متـشددة

وخالفية تعمل حلساب فيسبوك.
وجــــاء في الـــرســــالـــة أن "إدارتـــكم
عاجـزة عن الرد عـلى مظـاهر الـقلق
ـشـروعـة لـلـمـدافـعـ عن احلـقوق ا
ـدنـيـة" وعـاجـزة عـن مـكـافـحـة ما ا
يـرد عـلى فـيـســبـوك من مـنـشـورات
تــتـضــمن تـمــيـيــزا. وهـذه الــشـركـة
مـتـهـمة ب"تـعـمد اسـتـهـداف" بعض

ـنظـمات غـيـر احلكـوميـة اجلريـئة ا
ـوقـعـ على إلسـكـاتـها. ومن بـ ا
هــذه الــرســالــة مــنــظــمــات "مــســلم
ادفوكـاتس" و"بنـد ذي ارك جوييش
أكشون" و"فريدوم فروم فيسبوك".
وتـعرض مـوقع فيـسبـوك لكثـير من
شاكل مثل القـرصنة واتهم بعدم ا
الــتــشـدد فـي مــحـاربــة حــمالت بث
األخـبــار الـكــاذبـة ووجه بــانـتــقـاد
عنيف الستـعانته بشركـة "ديفاينرز

بابليك أفيرز".
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فــقــد اتــهـــمت هــذه الــشـــركــة بــبث
مــعـــلـــومــات كـــاذبــة فـي مــحـــاولــة
إلضــعــاف مـــجــمــوعـــات مــعــروفــة
بـانــتــقـادهــا لــفـيــســبـوك وبــأنــهـا
حــــاولـت ربط هــــذه اجملــــمــــوعـــات
بـالــثـري الــكـبــيـر جــورج سـوروس

. بعبع اجلمهوري
وبــعــد هــذه الــضــجــة ألــغى مــوقع
فــــيــــســــبــــوك عـــــقــــده مع شــــركــــة

"ديفاينرز".
وقـع على الـرسالة جند من ب ا
أيــضـا "اجلــمـعـيــة الـوطــنـيــة لـدعم
" الــتي تــدافع عن حــقـوق ــلـونــ ا
السود. ودعت الرسالة الثالثاء الى
مقاطـعة فيسـبوك والشركـة التابعة

دة اسـبوع وأطلقت له انستـغرام 
هــاشـــتــاغ ("اقـــطــعـــوا إتــصـــالــكم
بــفـيــســبــوك"). ومن الــصــعب جـدا
حتــديــد مـــدى الــتــجــاوب مع هــذه
الـدعـوة إذ إن لـدى فـيـسـبـوك نـحـو

2. 3مليون مستخدم في العالم.
ي ــمـثـلـة األمــيـركـيـة أ وأعـلـنت ا
شـومـر عبـر تـويتـر "تـضامـنـها" مع
ـلـون اجلمـعـيـة الـوطـنـيـة لـدعم ا
ـدة عـبــر االنـقـطــاع عن فـيـســبـوك 
اســبــوع. وقــامـت بــالــشيء نــفــسه
شـركـة "بن أند جـيـري" للـمـثلـجات
ــوقــراطي عن واليـة والــنــائب الـد

ميسيسيبي بني تومبسون.
ومن دون االشارة الـى هذه الـدعوة
للمقاطعة أعـلن الصحافي الشهير
وولت مــوســبــرغ الــثالثــاء رغــبــته

بــالــتـوقف نــهــائــيـا عن اســتــخـدام
فــيــســبــوك مــعــتــبــرا أنه "يــشــعــر
بـاإلنزعـاج" من شبـكـة تتـعارض مع

"القيم" التي يؤمن بها.
من جــهــته قــال ديــريـك جــونــسـون
مــديــر "اجلـمــعـيــة الــوطـنــيــة لـدعم
" في بـــيـــان "إن عـالقــات ـــلـــونـــ ا
فــيــســبـــوك مع شــركـــات مــنــحــازة
واسـتـهـدافه مـعارضـ سـيـاسـي

وبـثه لألضـالـيل واسـتـخدامـه لبث
الــدعــايـة اخملــادعــة بــحق الــسـود
كــلــهـــا مــدعــاة إدانـــة". واخــتــصــر
جــونـسـون بـذلك الــقـسم االكـبـر من
االنتقادات التي تسـتهدف فيسبوك

بشكل شبه دائم.
وبعد أن أعـلنت "اجلمـعية الـوطنية
" إعـادة هــبــة كـانت ـلــونــ لــدعم ا

تـلـقـتـهـا مـن فـيـسـبـوك أكـدت انـهـا
تنوي التـحرك بعد تـسرب مضمون
تـــقــاريـــر أعـــدت بـــنــاء عـــلى طـــلب
مـجـلس الـشـيــوخ االمـيـركي بـشـأن
اسـتخـدام روسـيا مـواقع الـتواصل
االجـــــتـــــمـــــاعـي خالل احلـــــمـــــلـــــة
االنتخابية الرئـاسية االميركية عام
 2016لــدفع الــسـود الـى االمـتــنـاع

عن التصويت.
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ومـن بـ الـرســائل اخملـادعــة الـتي
وزعــــتــــهــــا "انـــتــــرنـت ريـــســــرتش
ـتهمة بـالعمل حلساب ايجنسي" (ا
) هـــنـــاك الـــكـــثــيـــر من الـــكـــرمـــلــ
الـصـفـحـات الـتي تـدعي عـمـلـها في
اطــار الــدفــاع عن حــقــوق الــســود.
وتــنــفي مــوســكــو عــلى الــدوام أي
عالقة لها بنشاطات من هذا النوع.
كـما أن مـوقع فيـسـبوك مـتهم بـعدم
وضــــعـه حــــد الســــتــــغاللـه في شن
حــمالت كــراهـيــة وقــمع في بــعض

الدول مثل بورما.
وردا عـــلـى هـــذه الـــهـــجـــمــات ردت
ــسـؤولــة الـثــانــيـة في فــيـســبـوك ا
شـيـريل سـانـدبرغ بـالـقـول الـثالثاء
ـنـظـمـات إن فـيـسـبـوك "يـعـمل مع ا
ــدافـعــة عن احلــقـوق االمــيـركــيــة ا

ـدنـيـة" ـدنـيـة لـتــعـزيـز احلـقـوق ا ا
على فيسبوك.

وتابعت "نعلم أن علينا على الدوام
ـا هـو أفـضل" مـضـيـفـة أن نـقـوم 
أنـهـا "تـتـعـاطى بـجـديـة كـامـلـة" مع
ـعــلـومــات الـواردة في الــتـقــاريـر ا
التـي أعدت بـناء عـلى طلب مـجلس
الــشــيــوخ من دون أن تــرد بــشــكل

مباشر على اتهامات اجلمعيات.
كـمـا شـددت سـاندبـرغ أن فـيـسـبوك
ــــوجـــهــــة الى كـــررت الــــدعــــوات ا
مــســـتــخــدمــيـــهــا لــلـــمــشــاركــة في
االنـتخـابات وعـمـلت جاهـدة إلزالة
ــــعـــلــــومـــات الـــزائــــفـــة خالل كل ا
احلـمالت االنـتـخـابـيـة كـمـا اطـلقت
حملة تدقيـق بشأن مسائل احلقوق
فارقات أن فـيسبوك دنيـة. ومن ا ا
الـذي يـتـعـرض حلــمـلـة قـاسـيـة من
الـيـســار تـعـرض أيـضــا لـهـجـمـات
الـرئيس اجلـمهـوري دونالـد ترامب
ـــوقع وتــويـــتــر الـــذي اتــهـم هــذا ا
ــــصــــلــــحــــة وغـــــوغل ب"الــــعــــمـل 
". وكــانت وجـهت ــوقــراطـيــ الـد
قـاطعة فيـسبوك مطلع دعوة أولى 
السنة احلـالية إثر كـشف معلومات
عن تـــــدخـل روسي فـي احلـــــمـــــلــــة

اإلنتخابية االميركية.

نيون في ضواحي احلديدة مقاتلون 

شعار فيسبوك


