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توقعات بحوادث م�شابهة يف �سجون �أخرى

م�صادر لـ "املدى" :نائبان عن العراقية متورطان بتهريب �سجناء تكريت
�أفاد م�صدر مقرب من حمافظة
�صالح الدين بـ "تورط" نائبني
من القائمة العراقية بتهريب
ال�سجناء من ت�سفريات تكريت.
وتابع امل�صدر الذي ف�ضل عدم
الك�شف عن ا�سمه ،يف ات�صال مع
املدى ام�س ،ان ق�ضية تهريب
ال�سجناء جاءت �ضمن اتفاق عقد
بني �شخ�صيات نيابية بعد اخفاق
جمل�س النواب يف مترير قانون
العفو العام.
ورجح امل�صدر ان ت�شهد الأيام
املقبلة حدوث عمليات مماثلة
يف حمافظات اخرى ،الفتا اىل
ان ال�سجناء قاموا بالتدرب
على الهرب قبل �شهر من تنفيذ
العملية.

 بغداد  /اياد التميمي
وا� �ش��ار ال�م���ص��در ال��ى ان خ�لاف��ات حادة
يتبادلها مجل�س محافظة ��ص�لاح الدين
والقيادات الع�سكرية على خلفية حادثة
الهروب .بالمقابل ك�شف ع�ضو لجنة االمن
وال��دف��اع والنائب ع��ن التحالف الوطني
قا�سم االعرجي �أن اال�سبوع المقبل �سي�شهد
االعالن عن نتائج اللجنة التحقيقية ب�ش�أن
هروب �سجناء .
وق��ال االعرجي في ت�صريح للمدى ام�س
ال�ج�م�ع��ة "�سيتم ت �ق��دي��م ن �ت��ائ��ج اللجنة
التحقيقية ب �� �ش ��أن ه���روب ��س�ج�ن��اء الى
مجل�س النواب اال�سبوع المقبل " ،م�شيرا
�إلى وجود اختالف في وجهات النظر بين
�أع�ضاء اللجنة ب�ش�أن الم�سودة النهائية
التي �سوف يتم تقديمها �إلى البرلمان.
و�أ�ضاف �أن اللجنة التي �شكلت ب�أمر من
ال�ق��ائ��د ال�ع��ام ل�ل�ق��وات الم�سلحة لمتابعة
�أ�سباب ه��روب �سجناء ل��م ت ��ؤد الواجب
ال�ح�ق�ي�ق��ي وان �م��ا ع�م�ل��ت م��ن اج ��ل القاء
العبء على الجنود وال�شرطة مقابل �إعفاء

ال�ضباط .وق��ال الأع��رج��ي "اننا نرف�ض
معاقبة الجنود وال�شرطة واعفاء ال�ضباط
الكبار الن الجندي ال يتحمل الم�س�ؤولية
فكل االوام���ر ت�صدر م��ن ال���ض�ب��اط ،لذلك
كان توجه اللجنة محا�سبة الم�شرفين على
ال�سجن واحالتهم الى المحاكم والق�ضاء".
وت��اب��ع ان اك�ث��ر اللجان التحقيقية التي
�شكلت �سابقا لم تعط النتيجة الوا�ضحة
وتحاول �أن تميع النتائج" .
الى ذلك و�صف ممثل المرجعية الدينية في
كربالء عبد المهدي الكربالئي ظاهرة تكرار
هروب ال�سجناء ب�أنها "ف�ضيحة كبرى لم
ن�سمع عنها في اي دولة من دول العالم".
وقال في خطبة �صالة الجمعة التي اقيمت
في ال�صحن الح�سيني �إن" ظاهرة هروب
ال�سجناء التي تتكرر عدة مرات في ال�سنة
ف�ضيحة كبرى لم ن�سمع عنها في اي دولة
من دول العالم ولها تداعيات خطيرة في
البالد".

و�أ�ضاف الكربالئي �أن" هذه الظاهرة لها
تداعيات خطيرة ابرزها الت�أثير النف�سي
ع�ل��ى االج �ه��زة االم �ن �ي��ة واالح� �ب ��اط لدى
ال�ضباط واالج �ه��زة اال�ستخبارية الذين
يبذلون جهود ًا كبيرة لإلقاء القب�ض على
المجرمين ،كما ت�سبب تلك الظاهرة الإحباط
لدى المواطن الذي ينتظر االنفراج للو�ضع
االمني في القريب العاجل ،في حين ت�شجع
تلك الظاهرة البع�ض على القيام ب�أعمال
ارهابية اخرى".
و�شدد على انه " بناء على تلك التداعيات
ال�خ�ط�ي��رة ف��ان م��ن يم�سك ب��زم��ام الملف
االم �ن��ي م �� �س ��ؤول ام ��ام ال�شعب ب�إنجاح
االجراءات الكفيلة ب�إيقاف تلك الظاهرة".
و�أ��ش��ار الكربالئي ال��ى ان " المحا�ص�صة
و�صلت الى ادارة ال�سجون اي�ض ًا ومثلت
اح��د اال�سباب لتكرار ه��روب ال�سجناء"،
م ��ؤك��د ًا على " اهمية الك�شف ع��ن نتائج
التحقيق ف��ي ق���ض��اي��ا ه ��روب ال�سجناء

واتخاذ االجراءات الرادعة لعدم تكرارها".
من جانبه ك�شف مجل�س محافظة �صالح
ال��دي��ن ،ام�س الجمعة ،عن وج��ود خم�سة
مر�شحين يتناف�سون ل�شغل من�صب قائد
�شرطة المحافظة المقال الفريق عبد الكريم
الخزرجي مبين ًا �أنه تم االتفاق على ثالثة
ا�سماء من ا�صل خم�سة لغر�ض التو�صيل
عليها ف��ي مجل�س المحافظة لرفعها الى
وزارة الداخلية.
وقال نائب رئي�س مجل�س محافظة �صالح
ال��دي��ن �سبهان ج�ي��اد لـ"�شفق نيوز"�،إن
"مجل�س محافظة �صالح الدين وادارة
المحافظة حددت خم�سة ا�سماء للتر�شيح
لمن�صب قائد �شرطة المحافظة وان ثالثة
ا�سماء تتناف�س من بين الخم�سة و�سيتم
ت��ر� �ش �ي��ح اال� �س �م��اء ال �ث�لاث��ة ال ��ى وزارة
الداخلية الختيار واحد منهم لهذا المن�صب
وال��ذي ي�شغله االن اللواء غانم القري�شي
بالوكالة".

و�أ�ضاف جياد �أن" المر�شحين الذين �سوف
ينالون ثقة المجل�س واداراة المحافظة
ي�ج��ب ان يخ�ضع لجملة ن�ق��اط قانونية
وم�ه�ن�ي��ة م�ن�ه��ا ع ��دم ��ش�م��ول��ه ب� ��إج ��راءات
الم�ساءلة والعدالة ون�أمل ان يتم ح�سم هذا
االمر في االيام المقبلة".
و�أ��ش��ار جياد ال��ى �أن "ما ح��دث في ج�سن
تكريت امر في غاية الخطورة ونحن نريد
ان يكون الملف االم�ن��ي ف��وق �أي خروق
تحدث في المحافظة و�سندعم عمل قيادة
ال�شرطة".
الى ذلك ك�شف الخبير االمني علي الحيدري
ع��ن وج��ود ت��واط��ؤ م��ن قبل ف��وج طوارئ
محافظة �صالح الدين في عملية اختراق
وه ��روب ال�سجناء م��ن �سجن ت�سفيرات
تكريت.
وق��ال الحيدري ان "ما ح�صل ف��ي �سجن
ت�سفيرات تكريت اعطتنا م�ؤ�شرات بان فوج
طوارئ محافظة �صالح الدين المتمركز في
المدينة لم يحرك �ساكنا بالتوجه الى �سجن
ت�سفيرات تكريت على الرغم من �سماعهم
دوي االن�ف�ج��ار واال��س�ت�غ��اث��ة م��ن حرا�س
ال�سجن مما جعلنا ن�شك بوجود تواط�ؤ في
المو�ضوع".
وا��ض��اف "كما �ساهم ع��دم التن�سيق بين
وزارت � ��ي ال��ع��دل وال��داخ �ل �ي��ة ف��ي ادارة
ال�سجون وو��ض��ع هيكلية �صحيحة لهذا
ال�سجن من خالل تطوير مهارات حرا�س
ال�سجون القتالية واالداري� ��ة ف��ي عملية
اقتحام ال�سجن وهروب ال�سجناء".
وت�ع��ر���ض �سجن ت�سفيرات ت�ك��ري��ت الى
اختراق من قبل مجموعات ارهابية اثناء
تفجيرهم �سيارة مفخخة بالقرب من مبنى
ال�سجن مما ادى ال��ى ا�ست�شهاد {}12
حار�سا من حرا�س ال�سجن باال�ضافة الى
هروب اكثر من {� }100سجين ارهابي
يعتبرون �أم��راء تنظيم القاعدة ،محكوم
عليهم باالعدام.
يذكر ان عمليات هروب النزالء والمعتقلين
من ال�سجون في البالد تتكرر بين فترة
واخ��رى واكثر الفارين هم من المنتمين
للجماعات الم�سلحة كتنظيم القاعدة ،وكان
�آخ��ر عملية ه��روب لل�سجناء ح��دث��ت في
�سجن ت�سفيرات تكريت بمحافظة �صالح
الدين بعد هجوم م�سلح ادى الى هروب
ع�شرات المحكومين باالعدام.
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القاعدة يتنبى هجمات
الأحد الدامية
 المدى /ا ف ب
تبنى تنظيم دول��ة العراق اال�سالمية ،الفرع العراقي لتنظيم القاعدة،
هجمات االحد الما�ضي الدامية التي قتل وا�صيب فيها الع�شرات ،بح�سب
ما جاء في بيان ن�شرته مواقع جهادية بينها "حنين".
وجاء في البيان الذي حمل تاريخ �أم�س الجمعة انه "في موجة جديدة
من�سقة ب�صورة متزامنة �ضربت �سل�سلة من االه��داف التي تم انتخابها
بدقة".
وا�ضاف البيان "جاءت العمليات في ذروة االنت�شار االمني للحكومة وهم
يتوقعون زالز ًال ارت��دادي� ًا بعد العملية في ك�سر قيود اال�سود من �سجن
ت�سفيرات تكريت".
وتابع "توزعت االه��داف المنتخبة على مقرات حكومية ومراكز امنية
وع�سكرية واوكار �شر كجزء من فاتورة الدم التي تنتظر ه�ؤالء ردا على ما
يفعله الم�شركون �ضد معتقلي اهل ال�سنة في �سجون الحكومة ".
وقتل االحد الما�ضي � 33شخ�صا على االقل وا�صيب اكثر من مئة بجروح
في موجة هجمات ،اغلبها ب�سيارات مفخخة ،ا�ستهدفت مناطق متفرقة في
العراق ،كما افادت م�صادر امنية وطبية وكالة فران�س بر�س.
وج��اءت هذه الهجمات بعد يومين من ه��روب نحو � 100سجين ينتمي
ن�صفهم تقريبا ال��ى تنظيم القاعدة من �سجن في مدينة تكريت �شمال
بغداد.
وقتل � 365شخ�صا في ايلول بح�سب ح�صيلة لوزارات الداخلية والدفاع
وال�صحة ح�صلت عليها وكالة فران�س بر�س ،ما يجعله ال�شهر االكثر دموية
منذ مقتل � 425شخ�صا في اب.2010

ال�سا�س��ة ال يجي��دون ا�س��تخدام في�س��بوك ويخ�ش��ون القر�ص��نة
يزخر �أ�شهر مواقع التوا�صل االجتماعي "في�سبوك" بالعديد من الح�سابات ال�شخ�صية لأفراد
الطبقة الحاكمة من وزراء ونواب وزعماء كبار بمن فيهم ر�ؤ�ساء الجمهورية والحكومة
والبرلمان ،لكن يبدو �إن بع�ض ه�ؤالء مرغم على الت�سجيل والدخول �إلى كوالي�س العالم
االفترا�ضي لمواكبة المو�ضة الرائجة بين �أقرانهم �أو لك�سب ّود جماهير جديدة ون�شر �أفكارهم
ال�شخ�صية والحزبية.
المتابع لتلك ال�صفحات �سي�ستنتج على الفور �إن من يديرها لي�س �أ�صحابها الحقيقيين المعلقة
ُ
ُ
�صورهم في �أعلى الجانب الأي�سر من ال�صفحة الزرقاء ،بل هي تدار من قبل �أحد �أفراد العائلة
�أو �أ�شخا�ص يعملون في مكاتب �أولئك ال�سا�سة والم�س�ؤولين ،مع بع�ض اال�ستثناءات.
 بغداد /حيدر نجم *
ه ��ذه ال �م�لاح �ظ��ة �أك ��ده ��ا ن���ش�ط��اء االنترنت
وم��وظ�ف��ون يعملون ف��ي مكاتب ال�شخ�صيات
ال�سيا�سية والحكومية التي تمتلك ح�سابات
الكترونية  -بع�ضها حقيقي والآخ��ر وهمي -
على المواقع االجتماعية ومدونات االنترنت
ال�شهيرة .ي�ؤكد رحيم ال�شمري �أحد الكوادر
الإعالمية القريبة من زعيم قائمة "العراقية" �إياد
عالوي� ،إن توا�صل كبار القوم مع جماهيرهم
عبّر قنوات ال�شبكة العنكبوتية "ال يتم من قبلهم
�شخ�صي ًا �إال في حاالت نادرة ومحدودة جدا ،بل
يتم في الغالب بالإنابة".
كالم ال�شمري فيه �إ�شارة مبا�شرة �إلى مر�ؤو�سه
�أي�ضا عبّر عنها بالقول �إن "الموقع االلكتروني
ال�شخ�صي لعالوي و�صفحة في�سبوك الخا�صة
به يديرهما مقربون ج��د ًا منه وب��ال��ذات �أفراد
عائلته ،وف��ي �أح�ي��ان �أخ��رى ي�ستعين بالكادر
الإعالمي من حوله".
ويعزو �سبب قلة ن�شاط وتفاعل رئي�س الوزراء
الأ�سبق في ف�ضاءات العالم االفترا�ضي "لكثرة
ان�شغاالته باعتباره زعيم كتلة نيابية رئي�سية
و�شخ�صية �سيا�سية معروفة على الم�ستويين
الإقليمي والدولي ،ف�ضال عن عدم توفر الوقت
الكافي لذلك".
ل�ك�ن��ه ي �� �س �ت��درك ق��ائ�لا "في ب�ع����ض الأح �ي��ان
وت�ح��دي��دا ف��ي �أوق� ��ات م��ا بعد منت�صف الليل
يجل�س الدكتور عالوي �أمام �شا�شة الكومبيوتر
يت�صفح محتوى ح�ساباته االلكترونية ويجيب
على بع�ض التعليقات ال ��واردة عليها بنف�سه
�شخ�صيا".
�إن�شاء "ح�سابات خا�صة بال�سيا�سيين على
"في�سبوك" تزايد ع�شية انتخابات العام 2010
ب�ه��دف ال �ت��روي��ج لحمالتهم ال��دع��ائ�ي��ة ،وبات
غالبيتهم يمتلكون ح�سابات �شخ�صية و�صفحات
خا�صة بالمعجبين ،بعد �أن كان ظهورهم يقت�صر
على �صفحات الجرائد وقنوات التلفزيون.
وفي تلك االنتخابات �أمتد تناف�س ال�سا�سة لي�صل
�إلى �ساحة ال�شبكة العنكبوتية وما يرتبط بها
من مواقع اجتماعية ،وتحديدا موقع في�سبوك
ال��ذي يت�صفحه مليونان ومئة �أل��ف عراقي في
ال��داخ��ل وال�خ��ارج بح�سب �إح�صائية �أوردتها
ال�شبكة العراقية للإعالم االجتماعي "�أن�سم"
بالتعاون مع �إدارة �شركة في�سبوك.

وقبل ذل��ك التاريخ ك��ان العديد ممن يمتهنون
ال �ع �م��ل ال���س�ي��ا��س��ي ال ي�م�ت�ل�ك��ون �أي ح�ساب
اف�ت��را��ض��ي ،وه��و م��ا يت�ضح م��ن خ�لال الحقل
الذي يظهر فيه تاريخ ان�ضمامهم لهذه ال�شبكة
االجتماعية .ورغ��م ه��ذا التهافت ُي ��ؤخ��ذ على
�سا�سة العراق ممن يمتلكون �صفحات زرقاء عدم
�إج��ادة التعامل االلكتروني ب�شكل ي�شابه عدم
�إتقانهم العمل ال�سيا�سي وت�سببهم في ن�شوب
ن��زاع��ات داخلية لم تنته ف�صول بع�ضها بعد.
وعن الم�آخذ ال�سلبية تلك ،يُع ّلق حيدر حم ّزوز
المن�سق ال �ع��ام لـ"ال�شبكة ال�ع��راق�ي��ة للإعالم

االجتماعي" قائال �إن "ال�سا�سة من�شغلين حتى
اال�ستغراق بال�صراعات والبحث عن مكا�سب
فئوية وحزبية وال وق��ت لديهم يم�ضونه في
التوا�صل عبر لغة العالم الع�صرية".
وف ��ي �إح���ص��ائ�ي��ة �أج��ري��ت ن�ه��اي��ة ع ��ام 2009
ب��ال�ت�ع��اون م��ع م�ن�ظ�م��ات م��دن�ي��ة و�صحافيين
يقول حمزوز �إن " 170نائبا من �أ�صل  275في
البرلمان ال�سابق كانوا ال يجيدون ا�ستعمال
الحا�سوب وال يعرفون الدخول �إلى �أروقة العالم
االفترا�ضي لذا فهم ال يعرفون عن الفي�سبوك �إال
ا�سمه وقد يجهله بع�ضهم".

حمزوز ،وهو نا�شط و�صاحب مدونة "�شوارع
عراقية" �أكد لـ(نقا�ش) �إنه "من خالل االطالع
على بع�ض ال�صفحات ال�شخ�صية على الفي�سبوك
ل�سا�سة وم�س�ؤولين حاليين ،يمكن للمرء �إن
يلم�س دالئل الفو�ضى في تلك ال�صفحات و�إن
من يديرها لي�س �أ�صحابها الفعليين".
ال��دالئ��ل التي ي�شير �إليها حمزوز في حديثه
تكمن من وجهة نظره بـ"ع�شوائية ما يتم ل�صقه
على حائط ال�صفحة الرئي�سية ،وكذلك الإجابات
الركيكة التي تتم بالنيابة ع��ن �أ�صحاب هذه
ال���ص�ف�ح��ات ح �ي��ال ا��س�ت�ف���س��ارات وت�سا�ؤالت
يوجهها الزوار �أو المعجبين بهذا ال�سيا�سي �أو
ذاك الوزير".عدد من الأمثلة ت�ؤكد �صحة كالم
النا�شط االلكتروني ،ففي �إح��دى ال�صفحات
التي ت��روج لن�شاطات ط��ارق الها�شمي نائب
رئي�س الجمهورية المحكوم عليه بالإعدام �شنقا
لإدانته بتهم �إرهابية التعليقات والإجابة على
اال�ستف�سارات الموجهة من قبل �أن�صاره تتم من
قبل مدير ال�صفحة االلكترونية والحال ذاته مع
�صفحات رئي�س الوزراء نوري المالكي ورئي�س
الجمهورية ج�لال طالباني ورئي�س البرلمان
�أ�سامة النجيفي وغيرهم.
عدم �إجادة التعامل االلكتروني ال يقت�صر على
كبار القادة ال�سيا�سيين بل ي�شمل من هم في

ال�صف الثاني� ،إذ ُت�سجل عالمات االفتقار �إلى
العلمية بو�سائط التكنولوجيا الحديثة على
مجموعة من ال�سا�سة والنواب ،طبقا لمتابعين
ُكثر .وهنا يقول رحيم ال�شمري الذي يعمل في
مقر كتلة "العراقية" داخل مبنى البرلمان "من
خالل معلوماتنا ال�شخ�صية وعالقاتنا الخا�صة
مع بع�ض الم�س�ؤولين وال��وزراء والنواب فان
قرابة  70بالمئة منهم ح�سب تقديري ال�شخ�صي
ال يجيدون ا�ستعمال الحا�سوب بالأ�سا�س ،لذا
ف��ان م�س�ألة �إج ��ادة التوا�صل عبر الفي�سبوك
بعيدة عنهم كل البعد".
النا�شط االلكتروني حمزوز �شاطر �إلى حد كبير
تقديرات ال�شمري هذه ،قائال �إن "هذه الأرقام
تبدو مقاربة جدا للواقع رغم �أن ما نمتلكه من
�أرقام يح�صر بين  60 – 50بالمائة من مجموع
البرلمانيين الحاليين يجهلون كيفية ا�ستخدام
مواقع التوا�صل الإجتماعي.
"ق�سم كبير من ال�سا�سيين والنواب من كتل
مختلفة ي�ستعينون ب�صحفي �أو �شباب يجيدون
التعامل م��ع ه��ذه ال�م��واق��ع لإدارة �صفحاتهم
على الفي�سبوك وتنظيم �أمورهم االلكترونية"
ي�ؤكد ال�شمري الذي كان يُغطي �سابق ًا �ش�ؤون
البرلمان لإحدى ال�صحف المحلية قبل انخراطه
بالعمل الإداري.

ومن خالل ا�ستطالع ب�سيط �أجرته نقا�ش مع
( )16نائبا ينتمون لكتل مختلفة �أي ما يعادل
قرابة ( )%5من مجموع مقاعد البرلمان ف�أن
الم�ستطلع �أرائهم يعزون ابتعادهم عن ال�شبكة
العنكبوتية �إل ��ى �ضيق ال��وق��ت وان�شغالهم
ب��ال��واج�ب��ات الر�سمية والمهمات االعتبارية
المناطة بهم.
وك��ذل��ك لخ�شيتهم م��ن ت�ع��ر���ض ت�ل��ك المواقع
للقر�صنة وب��ال �ت��ال��ي ق��د ي�ن�ت��ج ع�ن�ه��ا �أ� �ض��رار
�شخ�صية و�سيا�سية وهي �إ�شارة �إلى ما ح�صل
م��ع رئي�س دي ��وان رئا�سة الجمهورية ن�صير
العاني الذي �أكت�شف �أن له ح�ساب مزور على
الفي�سبوك ن�شر �أخبار ًا ملفقة ت�سببت بجدل على
الم�ستوى الر�سمي ،مما دع��اه �إل��ى نفي وجود
ح�ساب �شخ�صي له على الموقع.
بع�ضهم الآخر اعتبر ق�ضاء جزء من وقته ولو
ق�صير على االن�ت��رن��ت مت�صفح ًا م��واق��ع مثل
الفي�سبوك هو بمثابة "م�ضيعة للوقت" ولي�س
لكونهم يجهلون ا�ستخدام التقنيات الحديثة
وكيفية تكوين ح�سابات �شخ�صية �أو حتى
مجرد الدخول �إل��ى االنترنت كما يُ�شاع عنهم
في الأو� �س��اط المحلية .وه��ذا الفريق ال��ذي ال
ت�ستهويه م��داع�ب��ة ل��وح��ة مفاتيح الحا�سوب
االلكتروني وغالبيتهم من النواب الذين ينتمون
لأح� ��زاب وت �ي��ارات دي�ن�ي��ة ي�ع�ت�ب��رون التفاعل
عبّر ال�شبكة العنكبوتية من الأم��ور الدنيوية
التي ُتلهي عن الواجبات الدينية ،ويف�ضلون
التوا�صل م��ع جمهور ناخبيهم عبر التالقي
في المكاتب الحزبية وال�شخ�صية �أو الأماكن
العام� .آخرون من �أفراد الطبقة ال�سيا�سية الذي
ت�ستهويهم م�س�ألة النقر على �أزرار الحا�سوب
ع�ك����س ب�ع����ض زم�لائ �ه��م ورغ� ��م � �ش �ك��واه��م من
تطفل البع�ض على �صفحاتهم من خالل ل�صق
من�شورات و�صور وتعليقات قد ت�شكل �إحراج ًا
لهم� ،إال �أن�ه��م ي��رون متعة ف��ي ق�ضاء ج��زء من
الوقت لمحاكاة ما يفعله ال�شباب من �أبنائهم.
وعن ذلك يقول النائب الكردي الم�ستقل محمود
عثمان ال��ذي يدير �صفحته ب�أنامله ويق�ضي
قرابة �ساعتين �أمام �شا�شة الحا�سوب يوميا �إن
"المواقع االجتماعية مثل الفي�سبوك �شيء مفيد
للتعبير عن الأفكار الخا�صة ون�شرها والتوا�صل
�أي�ضا مع النا�س والأ�صدقاء ،كما يتيح فر�صة
االط�لاع على �أم��ور وق�ضايا قد تغفلها و�سائل
الإعالم التقليدية" .وبينما ال تتوفر �إح�صائية
دقيقة حول عدد ال�صفحات االلكترونية الخا�صة
ب ��أق �ط��اب ال�ح�ك��م ،ل�ك��ن يمكن ال �ق��ول �إن عامل
التقليد والمحاكاة دفع العديد من ال�سيا�سيين
رج��ال ون�ساء �إل��ى ت�أ�سي�س �صفحات على تلك
المواقع التوا�صلية.
بع�ض ال�سيا�سيين ي��روِّ ج لأف�ك��اره ومعتقداته
ال�شخ�صية وال�ح��زب�ي��ة وال��دي �ن �ي��ة ،و�آخ��ري��ن
يحاكي زمالئه الذين يتفاخرون �أمامه بحديثهم
عن متعة التوا�صل عبر �آلية الع�صر.
* عن "نقا�ش ويكلي"

