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عــــــــــــــربي

المراقب الصحفي
«�أط��������ال��������ب �أئ����م����ة
امل�������س���اج���د ب��ـ��ا���س��ت��غ�لال
ال�����ت�����ك�����ن�����ول�����وج�����ي�����ات
احل�����دي�����ث�����ة وم������واق������ع
ال��ت��وا���ص��ل االجتماعي
ملحاربة التطرف والطائفية ون�شر مبادىء
الإ�����س��ل�ام ا َ
حل���� َّق����ة� .إن م�ل�اءم���ة اخل��ط��اب
الديني مع ع�صر التكنولوجيا �ضروري،
خا�صة و�أن  33من املائة من اجلزائريني
ي���رت���ادون م���واق���ع ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي
وال���س��ي��م��ا (ف��ي�����س��ب��وك)� ،أي م��ا ي��ع��ادل 14
مليوناً ،ح�سب الإح�صائيات الأخرية».

ت�صديه لـ«ثقافة القتل»
مدار�س �أمريكا ..التعليم امل�س ّلح وجدوى
ِّ

حممد عي�سى
وزير ال�ش�ؤون الدينية والأوقاف اجلزائري

«�إن ����س���ي���ا����س���ات
ال��رئ��ي�����س الأم�يرك��ي
احل�������������ايل دون�������ال�������د
ترامب تثري خماوف
ح���ق���ي���ق���ي���ة يف ���ش��ت��ى
عوا�صم العامل ،وخ�صو�صاً الأوروبية
م���ن���ه���ا� .إن ال���رئ���ي�������س امل���ث�ي�ر ل��ل��ج��دل
يدفع باملنظومة الغربية �إل��ى منطقة
رمادية غري معروفة� .إن ترامب هذا
متع�صب للأمريكيني البي�ض الذين
ميثلون الغاليبة يف ال��ب�لاد ،وي��ع��ادي
الأقليات �سواء الالتينيني �أو امل�سلمني
وغ�يره��م .ومنطق ت��رام��ب ال�سيا�سي
ي��خ�����ض��ع مل��ن��ط��ق ال�����ص��ف��ق��ة �أك��ث��ر من
منطق الدبلوما�سية املتعا َرف عليها».
حممد ال�شرقاوي �أكادميي مغربي

«�إن �����س����ل����ط����ات
االحتالل ال�صهيوين
ت���وا����ص���ل �إج����راءات����ه����ا
القمعية بحق الأ�سرى
داخ������������ل �����س����ج����ون����ه����ا،
م�ستغلة بذلك �ضعف احلراك ال�سيا�سي
وال�����ش��ع��ب��ي للت�ضامن م��ع��ه��م وامل��ط��ال��ب��ة
ب���الإف���راج عنهم� .إن �سل�سلة ال�سيا�سات
ال��ت��ي تتبعها �إدارة ���س��ج��ون االح���ت�ل�ال،
من �إه��م��ال طبي وم ْنع زي���ارات واقتحام
لأق�سام وغرف الأ�سرى ،يحتاج لتحرك
دويل على ال�صعيد الإن�ساين واحلقوقي،
يف حم���اول���ة ل��ل�����ض��غ��ط ع��ل��ى االح���ت�ل�ال
وحما�سبته على خرق القانون الإن�ساين.
�إبراهيم دحبور
النائب يف املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني

«�إن ال���رئ���ي�������س
الأم��ي��رك�����ي دون���ال���د
ت��رام��ب ���ص��ب ال��زي��ت
ع��ل��ى ال���ن���ار ب��ات��خ��اذه
ق��رار �إع�ل�ان القد�س
عا�صمة للكيان ال�صهيوين� .إن قانون
امللكية ال�����ص��ه��ي��وين ق��ائ��م ع��ل��ى �أ���س��ا���س
ال����عِ���� ْرق ،ح��ي��ث مي��ن��ح احل����ق ل��ل��ي��ه��ودي
بامتالك الأر����ض العائدة لفل�سطيني
بعد الإق��ام��ة فيها ف�ترة طويلة ،لكنه
المينح نف�س احلق للفل�سطيني يف حال
�أقام يف �أر�ض يهودي لنف�س الفرتة».
عقيفة ايلدار �صحفي وكاتب �صهيوين

اق��ت��رح ال��رئ��ي�����س الأم��ي�رك����ي دون���ال���د
ت����رام����ب يف م��ن��ا���س��ب��ت�ين م��ن��ف�����ص��ل��ت�ين
م�ؤخراً ت�سليح املعلمني وتدريبهم على
حمل ال�سالح ،لتفادي ح��وادث �إط�لاق
ال���ن���ار اجل��م��اع��ي ال��ت��ي ت��خ�� ِّل��ف م��ذاب��ح
داخل املدار�س الأمريكية.
وق����د اع���ت�ب�ر ع����دد م���ن اخل���ب��راء ه��ذا
االقرتاح «ح ً
ال رخي�صاً و�سريعاً مل�شكلة
���ص��ع��ب��ة وب��اه��ظ��ة ال��ث��م��ن» ،ب��ح�����س��ب ما
�أف������ادت ب���ه جم��ل��ة (ت�����امي) الأم�يرك��ي��ة
اجلمعة املا�ضية.
وال�س�ؤال الأه��م ال��ذي يفر�ضه اق�تراح
ت��رام��ب ،يتعلق مب��دى فاعلية التعليم
امل�سلح يف حماية الطالب من (ثقافة
القتل) املنت�شرة يف ال��والي��ات املتحدة؛
والتي تودي بحياة نحو � 13ألف �شخ�ص
���س��ن��وي��اً ،وذل���ك وف��ق ب��ي��ان��ات للمنظمة
الأه���ل���ي���ة (ك����ل م��دي��ن��ة ل��ل�����س�لام��ة من
الأ�سلحة).
وبهذا اخل�صو�ص تقول ديربا �سياماكا،
وهي مدر�سة خدمت �سابقاً يف البحرية
الأم�ب�رك���ي���ة ( 1980ـ � ،)1984إن����ه «ال
م��ك��ان للأ�سلحة يف ف�صول ال��درا���س��ة،
ف����أي �شخ�ص ج��ي��د يحمل ���س�لاح��اً قد
يتخذ قراراً �سيئاً ،وخا�صة �أثناء التوتر
ال�شديد».
ويف حديثها مع جملة (ت��امي) انتقدت
�سيامكا ،ق��رار ترامب قائلة «املعلمون
مر�شدون وحما�ضرون ،وال�سالح يباعد
بني الطالب واملعلم».
و�شدد مركز �أبحاث هارفرد لل�سيطرة

على الإ���ص��اب��ات ال��ت��اب��ع لكلية ال�صحة
ال��ع��ام��ة بجامعة ه��ارف��رد الأمرييكية
عام  ،2016على � ّأن «زيادة حمل البنادق
ي���ؤدي �إلى زي��ادة عدد الوفيات ،والأمر
ينطبق على الف�صول الدرا�سية».
ك��م��ا �أ���ش��ار م��وق��ع (ف��وك�����س) الإخ��ب��اري
الأمريكي �إلى �أن امل�شكلة الأ�سا�سية يف
الواليات املتحدة «هي وجود الكثري من
الأ�سلحة قيد التداول يف املجتمع؛ مما
ي���ؤدي �إل��ى تفاقم حِ ��د ِة �أي ن��زاع �سريعاً
ليتحول �إلى واقعة عنف م�سلح».
وي����ؤك���د امل���وق���ع ،يف ت��ق��ري��ر ل��ه �أ���ص��دره
م����ؤخ���راً �أن ت��ل��ك الفر�ضية ل��ن تتغري
يف ح��ال مت منح املعلمني رخ�صة ح ْمل
ال�������س�ل�اح داخ�����ل ال��ف�����ص��ول ال��درا���س��ي��ة
واملدار�س كما اقرتح ترامب ذلك.
ومعار�ضة اقرتاح ترامب حول (ت�سليح
التعليم) مل تقت�صر على املخت�صني� ،إذ
عار�ضه �أي�ضاً نيكو هوكلي ،وال��د �أحد
�ضحايا العنف امل�سلح داخ���ل امل��دار���س
يف والي�����ة ك��ون��ك��ت��ي��ك��ت��� ،ش��م��ال ���ش��رق��ي
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ،بح�سب م��ا �أوردت���ه
���ص��ح��ي��ف��ة (ال����غ����اردي����ان) ال�بري��ط��ان��ي��ة
الأ�سبوع املا�ضي.
وي��ق��ول هوكلي ال��ذي فقد ابنه البالغ
م����ن ال���ع���م���ر � 6أع��������وام يف �إط���ل���اق ن���ار
مب��در���س��ة ���س��ان��دي ه���وك االب��ت��دائ��ي��ة)
عام « 2012عِ َو�ضاً عن ت�سليح املعلمني
بالبنادق� ،أمتنى �أن يتم ت�سليحهم يف
املقام الأول ب�سبل منع هذه املمار�سات
من احلدوث».

ك��م��ا ي��ث��ور ����س����ؤال �آخ����ر الي��ق��ل �أه��م��ي��ة،
يدور حول ال�سبب الذي يدفع الرئي�س
ت��رام��ب ل��ل��م��ن��اداة بـ(ع�سكرة التعليم)
وال�سعي نحو ن�شر مزيد من الأ�سلحة
بني املواطنني بد ًال من منعها.
رمب���ا تكمن كلمة ال�����س��ر يف (ال��راب��ط��ة
ال���وط���ن���ي���ة ل���ل���ب���ن���ادق) وه�����ي م��ن��ظ��م��ة
�أم�ي�رك���ي���ة ع�ي�ر رب��ح��ي��ة حت��ظ��ى ب��ق��وة
�ضغط هائلة بالواليات املتحدة.
ي��ق��ول ال��ك��ات��ب ح�سني عبداحل�سني يف
مقال لهّ � ،إن «الرابطة ُتع َرف بت�أثريها
الفعلي على امل�ش ِّرعني يف الكونغر�س
الأم��ي�رك����ي ،وت�����س��ت��خ��دم ه���ذا ال��ت���أث�ير
للحيلولة دون ���ص��دور �أي���ة ت�شريعات
حت��ظ��ر ب��ي��ع ال�������س�ل�اح ب�ي�ن امل��واط��ن�ين
الأمريكيني».
وكان ترامب قد وجه كلمة يف � 28أبريل
 2017خ��اط��ب ف��ي��ه��ا ال��راب��ط��ة ق��ائ�ل ً
ا:
«لقد بات لكم �صديق حقيقي يف البيت
الأب���ي�������ض» .و�أ����ض���اف يف ك��ل��م��ة موثقة
بالفيديو «لقد �ساندمتوين خالل وقت
ع�صيب ،و�س�أرد لكم ما فعلتموه معي».
وي���ع���د ت���رام���ب �أول رئ��ي�����س ي��خ��اط��ب
تلك الرابطة منذ عهد رونالد ريغان
الرئي�س الأم�يرك��ي الأ�سبق يف الفرتة
 1981حتى .1989
وت��ع��ت�بر ح���ي���ازة الأف��������راد ل��ل�����س�لاح يف
الواليات املتحدة حقاً د�ستورياً ،مبوجب
د�ستور البالد ال�صادر عام .1791
وف��ي��م��ا ت�شكل ال���والي���ات امل��ت��ح��دة �أق��ل
من  5باملائة من �سكان العامل ،متتلك

�أكرب عدد من البنادق اململوكة للقطاع
اخلا�ص (الأفراد) يف العامل.
ويف  15فرباير املن�صرم و َّثقت منظمة
(ك��ل مدينة لل�سالمة من الأ�سلحة)،
ح���������دوث �إط�����ل�����اق ن�������ار يف امل������دار�������س
الأم�يرك��ي��ة ك��ل ي��وم�ين ون�����ص��ف ال��ي��وم
(� 60ساعة).
وبح�سب م��ا نقلته جملة (بوليتيكو)
الأمريكية عن املنظمة قولها �إ ّن��ه «يف
غ�ضون �سبعة �أ�سابيع من بداية العام
 ،2018وق���ع  18ح����ادث �إط��ل�اق ن���ار يف
م��دار���س ال��ب�لاد� ،أي �إن ه��ن��اك اع��ت��داء
ب���أ���س��ل��ح��ة ي��ح��دث ك���ل ي��وم�ين ون�����ص��ف
اليوم يف �إحدى املدار�س».
ويف  14م���ن ���ش��ه��ر ف�ب�راي���ر امل��ن��ق�����ض��ي
�شهدت �إح��دى مدار�س والي��ة فلوريدا
جنوب �شرق ال��والي��ات املتحدة ،ح��ادث
�شخ�صا
�إطالق نار� ،أ�سفر عن مقتل 17
ً
بني طالب ومعلم.
وتكفي الإ���ش��ارة �إل��ى �إح�صائية �صدرت
الإث��ن�ين  26فرباير  2018عن املنظمة
غ��ي�ر احل���ك���وم���ي���ة (�أر�����ش����ي����ف ال��ع��ن��ف
امل�سلح) للوقوف على حجم الكارثة،
�إذ �أف�����ض��ت ح����وادث �إط��ل�اق ال��ن��ار التي
�شهدتها ال��والي��ات املتحدة منذ مطلع
ال��ع��ام اجل���اري �إل��ى مقتل �أل��ف�ين و249
�شخ�صاً .وبلغ عدد حوادث �إطالق النار
ال��ت��ي وق��ع��ت منذ ب��داي��ة ال��ع��ام � 6آالف
و 572واقعة� ،سقط فيها  69طف ً
ال دون
احلادية ع�شرة بني م�صاب وقتيل!

