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عبداحلق بن رحمون
املغرب

من  جزء  وهي  حسابًا  لها  أضع  ال  التي   ، الشخصنة  عن  بعيدًا 
واملوضوعية  الذاتية  املواصفات  فإّن   ، الكثيرة  العراق  ابتالءات 
بحسب املتواضعات السائدة التي يمكن أن تتوافر في عملية اختيار 
رئيس الوزراء في العراق اليوم أو غدًا والى ما شاء اهلل من عمر 
مواصفات  هي   ، املتحدة  االيرانية  االمريكية  السياسية  العملية 
البالغ  العراق  نستطيع أن نجدها في أكثر من نصف عدد سكان 
أنثى . وال أجد مبالغة  أو  تعدادهم تسعة وثالثني مليونًا من ذكر 
ُّجة التي ال تدانيها  مثقال ذرة من خردل في هذا. والدليل الدامغ والح
التي مّرت على  ُود السبع عشرة  الس الِعجاف  ُّجة هي السنوات  ح
اي شخص  في  واملتوافرة  املطلوبة  واملواصفات   . املبتلى  الشعب 
لو اشرت اليه وهو يسير مستطرقًا في الشارع تبدأ من كونه يقرأ 
يسأل  أن  البأس  ولكن   ، االكاديمية  شهادته  مهمًا  وليس  ويكتب، 
أسئلة عامة مثل من اين ينبع نهر دجلة ونعطيه خيارين االول ايران 

والثاني تركيا .
استنساخ  من  اكثر  تتطلب  ال   ، فهي شكلية  االخرى  املسائل  أما 
، مع بعض  نفسه مستنسخ عن سابقه  برنامج وزاري سابق هو 
كل  يستطيع  بحيث  العموميات  في  واالغراق   ، والتأخير  التقديم 
وشكليًا   . سواه  أحدًا  ويعني  يعنيه  ال  الكالم  اّن  يقول  أن  فاسد 
يحتاج الى بدلة من اي نوع وليس مهمًا يرتديها كما يفعل الناس أو 
يريدها بطريقة املعدلة وراثيًا عن لبس الدشداشة والسروال الطويل 

.
كما يحتاج ان يكون صاحب قدرة على الحفظ لكي ينفذ ما مطلوب 
،اللفظية  القدرة  مع   . عليه  توافقت  التي  السياسية  الكتل  من  منه 
طبعًا، على قطع العهود واملواثيق التي لن ترى النور في عهده او 
عهد سواه . واالهم هو قدرته على إشاعة روح االطمئنان في نفوس 
املساند  وأنواع  الخارجية  والقوى  بالدستور  املحتمني  الفاسدين 

الداخلية . 
وقبل ذلك يعطي تعهدات كما فعل أسالفه من قديم العملية السياسية 
أن ال يدخل السجن فاسد وزاري أو برملاني أو مليشياوي ، وان 
تبقى السجون لصغار الحرامية والجائعني اليائسني والعاطلني عن 
هامشًا  وتصريحاته  مؤتمراته  في  يمتلك   أن  بأس  وال   . الحياة 
من التزويق اللفظي بالعامية أو الفصحى كما يشاء ، فليس هناك 

سيبويه يدقق وراءه .
وال يقلق من أي خلل أو خطأ في االدارة ، لإلفالت من العقاب هو 
بحقائبهم  يلعبون  أبي ال سمح اهلل  أم  والوزراء شاء  خطة عمل. 
كما تشاء املصالح الحزبية. وحني تصل الى درجة الخراب كانهيار 
االقتصاد أو ضياع ثلث البلد وتسليمه لالرهاب أو مسح اي اثر 
صناعي او زراعي او انتاجي في الحياة ، فإّن باب رحمة التوافقات 
والتسويات في أحد منازل املنطقة الخضراء مفتوح حتى الصباح 

سواء في  شهر رمضان أو شّوال أو َصفر .

وزارات على املزاج

الصحافة:مجهر كورونا مييز
بني التفاح واحلامض

جميع الحقائب الوزارية التي جاءت بعد زوال طغيان جمهورية الخوف كانت على 
مزاج األحزاب السياسية املتنفذَّة، ولم تكن تلبية إلى تطلعات الشعب الذي عاش 
محنة الحروب املجانية والحصار املذل في زمن النظام العبثي السابق، ومعظم 
الوزراء الذين استمتعوا وغنموا من حقائبهم الوزارية كانوا من الذين وفدوا من 
دور في  أي  املقهور  للشعب  يكن  لم  األمريكي.  االحتالل  وبمباركة من  املهاجر 
اختيار طوابير الوزراء الذين تسنَّموا تباًعا تلك الوزارات في الحكومات الخمس 
 ُ له بالعلن من قبل األحزاب السياسية وبال خجل يندى  والتي كان املزاد عليها 
الجبنْي، ورأينا العجب من بعض الوزراء، فمنهم من غرق حتى هامته بصفقات 
أو  األمريكي  منتجعه  إلى  غانمًا  الدوالرات وعاد ساملًا  مليارات  الفساد وسرق 
األسترالي أو األوربي، ومنهم من جعل وزارته مضافًة دمويًة لتنفيذ جرائم القتل 
بحق األبرياء، علينا أْن ال ننسى الوزير الذي سرق قوت الشعب وأموال الحصة 
التموينية، وآخر نهَب بوضح النهار وأمام عيون النواطير تخصيصات املاليني بل 
املليارات من الدوالرات ملشاريع الكهرباء واشترى بها القصور واملنتجعات ملعاليه 
الكسيف ولذويه، والحديث عن مهزلة الحقائب الوزارية يشيب لها رأس الطفل. 
وحني اندلعت انتفاضة تشرين العذراء وطرَّزت دماء املتظاهرين األحرار ساحات 
استبشرنا  الساعة،  حتى  فيها  مجهواًل  القاتل  مازال  مريبة  بنادق  من  التظاهر 
خيرًا بالحكومة املزمع توليها مقاليد الحكم والتي مازالت حقائبها الوزارية تطبخ 
على نار املنافع واملصالح الذاتية لألحزاب التي أصبحت مكروهة من قبل الشعب 
رئيس  قبل  من  للوزراء  كرئيسي  تكليفهما  تمَّ  ممَّن  إثنان  أخفق  لقد  العراقي، 
األحزاب،  كهنة  مع  قاسيًا  صراعًا  يخوض  مازال  الثالث  هو  وها  الجمهورية، 
املناكفات  امة  ودوَّ املاكر  السجال  تجربة  من  يستفد  لم  الكاظمي  األخ  أنَّ  ويبدو 
بتوفيق  أطاحت  والتي  السياسية  األحزاب  قبل  من  الدفينة  والرغبات  واألطماع 
والتي  املقترحة  الوزارية  كابينته  إلى  املطاف، أضف  نهاية  في  والزرفي  عالوي 
أسماء  مع  السابقة  الحكومات  في  والفشل  الفساد  وجوه  تدوير  على  اعتمدت 
الكاظمي  األخ  أنَّ  ومع  قبل؛  من  العراقي  الشعب  بها  يسمع  لم  وطارئة  غريبة 
ُ مع ذلك أخفق  يتمتع بتجربة ال يستهان بها في مجال الصحافة واإلعالم لكنه
ح وزارة الثقافة مع احترامنا لشخصه ومؤهالته، فالرجل املقترح  باختيار مرشَّ
ُ ال يعرف  لوزارة الثقافة بعيد كل البعد عن الوسط الثقافي في البالد، وأجزم أنَّه
من األدباء أكثر من أصابع يديه، في حني أنَّ الوزير الحمداني أثبت بالبراهني 
على نجاحه الكبير في الوسط الثقافي ومحبة املبدعني لشخصه، بل أنَّ إنجازاته 
في مجال اآلثار ورعاية املثقفني وتفقده للمشاريع األدبية واإلعالمية خالل عام 
واحد قْد فاقت من سبقوه في استيزارهم لهذه الوزارة والتي هي واجهة ومرآة 
كل حكومة سواء في داخل البالد أو خارجه، وال أريد اإلسهاب في ذلك، لكن 
يكفي القول إنَّ الثقافة العراقية تعيش عصرها املزدهر في الوقت الحاضر برغم 
الصعوبات والعراقيل التي واجهت هذا الرجل السومري النبيل، وأنَّ التفريط به 
الذين وقفوا وراء اختياره ونجح في عمله  املثقفني  بأراء وتطلعات  هو استهانة 
بشكل واضح. االستقراءات األخيرة تخبرنا أنَّ ثمن الحقيبة الوزارية أصبح أكثر 
من خمسة وعشرين مليون دوالر، والسعر في تصاعد جنوني مع نشر كل قائمة 
كابينة وزارية زائفة على مواقع التواصل االجتماعي، والبالد في محنٍة خطيرة، 
بالسحت  مختنقة  الساسة  وجيوب  فارغة  الخزينة 
وأحالم  عفريت  كفِّ  على  الكاظمي  وحكومة  الحرام 
املتظاهرين ومنهم املثقفني أخشى أْن تصبح في مهب 

الريح..)ويابو زيد چنَّْك ما غزيْت(.

من عادة املحرر الصحفي أنه يستعمل أسلوب الكتابة عن األمس بالرغم من أنه يحرر 
مقاله اللحظة ، ألن في تأكيده أن الخبر أو الصحيفة الورقية ستصل إلى القارئ في 

اليوم املوالي.
العالم صحفيوها يشتغلون 42/42 ساعة سواء  العريقة في مختلف دول  والصحف 

الرقمية أو الورقية ، والخبر يتم تحيينه على مدار اليوم. 
الخبر والحدث ، وتعدد أساليب تحريره، في زمن الجائحة ، أهم شيء ينتظره املواطن 
الذي يالزم بيته في يوميات الحجر الصحي، بعد حصوله على التموينات، ألنه يعطيه 
الجدران  يتواجد وسط  العالم الخارجي، مادام  النفسي حول ما يجري في  االطمئنان 

املغلقة إلى حني .
على الجميع أن يدرك الحاالت النفسية لألشخاص ، الذين اليستطيعون املكوث وسط 
الجدران، لدقائق فباالحرى ليوم كامل ، ولساعات ما بعد االفطار حيث يتخفف الجسم 
من عناء وتعب يوم من الصيام، خاصة أولئك الذين يعانون من الضيق في التنفس ، أو 

يشتكون من أمراض مزمنة ويحتاجون لرياضة املشي. 
وطني  بحس  واجبهم  الصحفيون  مارس  كورونا  فيروس  زحف  ومنذ  املغرب،  وفي 
وإنساني الصحافي متميز وذو حس  تضامني في هذه املرحلة التي تجتازها البشرية.

إال أنه والحالة هذه وحظر التجول ليال ، خالل شهر رمضان ، كان من عادة الصحفيني 
أن  يعملوا ليال ليكون العدد جاهزا للغد ، وهل ستصوم الصحافة  بدورها ليال عن 
انتظار  ما يصلها من مواد  أو تظل في  والتفاعل مع األحداث ميدانيا،  الخبر  متابعة 

جاهزة، يغيب عنها، الرأي والرأي اآلخر، ووجهات النظر املتعددة.
فإذا دخلت   ، السابعة مساء  الساعة  الخبر واألحداث التتوقف عند حدود  أن  واألكيد 
الصحافة إلى جدران الحجر الصحي ، فمن سيحارب االشاعة والخبر الزائف ، الذي 
هو أخطر بكثير من الفيروس التاجي ، أنظروا ماذا فعلت االشاعة في أول يوم رمضان، 
في  العليا  املعاهد  على  درس  وهذا   ، تفاح  إلى صندوق  الحامض  حولت صندوق  ملا 
الصحافة أن تأخذه كمثال في موادها لتدريس حالته ووضعه تحت املجهر، حيث وجد 
مواقع  نشطاء  التفاح، من طرف  بسرقة صندوق  متهما  نفسه  قائد /مسؤول سلطة/ 
التواصل االجتماعي إذ  نشر موقع إلكتروني  فيديو من 51 دقيقة ، وامتدت أصابع 
وبترت ما أرادت وتركت لقطة من الفيديو للتشهير هذا في الوقت الذي كان /القائد/  
واحتالل  الصحية  للطوارئ  للمخالفني  التصدي  عبر  واالنساني  الوطني  واجبه  يؤدي 

فضاء عمومي بسلع حيث كان البد من مصادرتها ، وتطبيق القانون على املخالفني. 
التي تمر منها  الظروف الصعبة  الواقعة /الرمضانية/ وفي هذه  إال أن في مثل هذه 
االنسانية  في العالم من غير الالئق أن يرافق السلطات العمومية واملحلية طفيليون على  
لتصوير  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  مجهولة  صفحات  وأصحاب   ، الصحافة 
البهرجة  توقيف  األفضل  فمن  واملطاردة..،  والركض،  الجري  أثناء  فيديوهات وصور، 

التي تقوم بها مواقع إلكترونية متطفلة على الصحافة .
إذن الصحافة الجادة واملهنية، هي شهود الحقيقة عبر التاريخ ، وهي التي تؤرخ للشعوب 
ولحضاراتها ومن الضروري أن تكون متواجدة في امليدان، كي نكون ديمقراطيني نؤمن 
 ، ومكشوفة  واضحة  بكيفية  الصور  تناول  في  بالتعدد 
باألولويات  االهتمام  علينا  لتفسد  مجاال  لالشاعة  والنترك 
ونعلن    ، كورونا  فيروس  على  نهائيا  القضاء  أجل  من 

انتصارنا عليه في الشوط الثاني. 

 

عبدالحق بن رحمون

حسن النواب

عادل إمام األعلى سعراً وياسمني عبدالعزيز األدنى 

أجور الفنانني في مصر تثير غضب الرأي العام

فرانكفورت- باريس -)أ ف ب( - قررت الحكومة 
صلة  على  تعّقب  تطبيق  دعم  األحد  األملانية 
بفيروس كورونا املستجد يستخدم تكنولوجيا 
مدعومة من "غوغل" و"آبل"، متخلية عن تطبيق 
مخاوف  جراء  بانتقادات  قوبل  أملانيًا  مدعوم 

تتعّلق بالخصوصية.
وقال وزير الصحة األملاني ينس سبان وهيلغي 
ميركل،  أنغيال  املستشارة  مكتب  مدير  براون، 
"بنية  تفّضل  وباتت  موقفها  بّدلت  برلني  إن 
برمجية المركزية" يتم بموجبها تخزين بيانات 
من  بدال  الخاصة  هواتفهم  على  املستخدمني 

قاعدة بيانات مركزية.
أن  مشترك  بيان  في  وبراون  سبان  وأفاد 
"الهدف من تطبيق التعّقب هو أن يكون جاهزا 
من  قريبا جدا ومقبوال بشكل قوي  لالستخدام 
قبل العاّمة واملجتمع املدني". ويعد طرح تطبيق 
مستخدمي  لتنبيه  البلوتوث  تقنية  يستخدم 
اتصال  على  يصبحون  حينما  الذكية  الهواتف 
مع شخص مصاب بالفيروس أمرا بالغ األهمية 
مثل  بلدان  تخفف  وقت  في  الوباء  مكافحة  في 

ألقت  برلني  وكانت  اإلغالق.  إجراءات  أملانيا 
باسم  يعرف  أوروبي  تطبيق  وراء  بثقلها 
 130 حوالي  قبل  من  تطويره  تم   PPPP-PP
معهد  من  خبراء  ذلك  في  بما  أوروبيا،  عاملا 
"روبرت  ومعهد  لألبحاث  األملاني  "فراونهوفر" 

كوخ" للصحة العامة.
متزايدة  انتقادات  واجه  املقترح  التطبيق  لكن 

خادم  على  البيانات  تخزين  سماحه  جراء 
مركزي.

بجمع  للحكومات  سيسمح  إنه  منتقدون  وقال 
إلى  يؤدي  أن  ويمكن  الشخصية  املعلومات 
مراقبة جماعية من الدولة.وفي رسالة مفتوحة 
في وقت سابق من هذا األسبوع، حث نحو 300 
املقاربة  رفض  على  الحكومات  بارز  أكاديمي 

ثقة  بتقويض  تجازف  إنها  قائلني  املركزية، 
العامة.

"غوغل"  بتطويره  تقوم  الذي  النهج  إن  وقالوا 
معظم  تشغيلهما  أنظمة  تدير  اللتان  و"آبل"، 
مالءمة  أكثر  العالم،  في  الذكية  الهواتف 

للخصوصية.
البث  تحول  "تويتش"،  الى  انستاغرام  من  و 
الى  االجتماعي  التواصل  وسائل  على  الحي 
الذين  الرياضة  عند نجوم  للحجر  عالج مضاد 
منازلهم،  جدران  بني  معزولني  أنفسهم  وجدوا 
في ظل توقف النشاطات بسبب فيروس كورونا 

املستجد.
أفاد  املفضلة،  ورياضاتهم  املالعب  عن  بعيدا 
الحي  والتفاعل  التواصل  منصات  من  النجوم 
السواء،  على  آخرين  ورياضيني  املشجعني  مع 
للكشف عن جانب آخر من شخصياتهم جعلتهم 
اعتادوا  الذين  متابعيهم  من  إنسانيا  أقرب 
مصاف  في  وضعتهم  تنافسية  كآلة  رؤيتهم 

األساطير.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

أملانيا تدعم تطبيق غوغل وآبل لتعقب املصابني
البث احلي على وسائل التواصل عالج مضاد للحجر عند جنوم الرياضة

في  فترة هدوء  - منحت  اسطنبول-)أ ف ب( 
إسطنبول  في  الصيد  وحظر  السفن  حركة 
لبعض  فرصة جيدة  كوفيد19-  جراء جائحة 
الدالفني   ... شعبية  املدينة  سكان  أكثر  من 
الغنية  املياه  في  بحرية  تسبح  باتت  التي 
أوروبا  بني  البوسفور  في مضيق  باألسماك 
عدد  البالغ  التركية  املدينة  وآسيا. وتخضع 
منذ  كامل  إلغالق  نسمة  مليون   16 سكانها 
الحكومية  اإلجراءات  من  كجزء  الخميس 
نهاية  عطلتي  بعد  الوباء،  انتشار  لوقف 
أسبوع متتاليتني شهدتا إغالقا مؤقتا أيضا.
الحالية  اإلغالق  فترة  تنتهي  أن  املقرر  ومن 
بحياة  الوباء  وأودى  األحد.  ليل  منتصف 
أكثر من 2700 شخص في تركيا. وتعد رؤية 
ممر  وهو  البوسفور،  مضيق  في  الدالفني 
املتوسط  األبيض  البحر  يربط  ضيق  مائي 
اسطنبول  قلب  عبر  مباشرة  األسود  بالبحر 
وعادة ما يكون مزدحما للغاية، مصدر سعادة 

املدينة. لكن هذا اإلغالق يعني عددا  لسكان 
ماء  في  األسماك  من  واملزيد  السفن  من  أقل 
على  األليفة  الثدييات  يشجع  ما  البوسفور، 
االقتراب من الشاطئ، وهو ضاعف من مرات 
رؤيتها وهي تلعب وتقفز على سطح املياه. 
وقال رئيس جمعية الصيد للهواة والرياضة 
"انخفاض  إن  أورككو  إيرول  اسطنبول  في 
له  البوسفور  عبر  والبشر  السفن  حركة 
برس  فرانس  لوكالة  وصّرح  كبير".  تأثير 
أّن "الكائنات الحية البرية واملائية يمكن ان 
تبقى حرة بدون وجود بشري. وهذا ما مّكن 

الدالفني من االقتراب من الشاطئ".
كان  املستجد،  كورونا  فيروس  تفشي  وقبل 
اسطنبول،  في  للمئات  يوميا  طقسا  الصيد 
الشاي  أباريق  جلب  على  كثيرون  دأب  إذ 
واملصابيح استعدادا لقضاء وقت طويل في 

الصيد على طول الشاطئ.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

الدالفني حتتل البوسفور 
مستغلة الصمت اخملّيم على اسطنبول
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القاهرة - مصطفى عمارة
 اثارت برامج ومسلسالت رمضان غضب 
للمواضيع  نظرا  مصر  في  العام   الرأي 
عن  فضال  تقدمها  التي  السطحية 
هذا  وفي  املجتمع.  من طوائف  سخريتها 
انتقادات  العاملني  نقابة  وجهت  االطار 
حادة الى مسلسل  في الصندوق لسخريته 

من عمال النظافة .
وطالبت النقابة بوقف املسلسل فضال عن 
حالة  في  قضائية  دعوى  بإقامة  التهديد 

استمراره  .
العمل  السيد مؤلف  لؤي  دافع  من جانبه 
عنه مؤكدا انه لم يقصد اإلساءة الى عمال 
الحياة  بيان  يقصد  كان  ما  بقدر  النظافة 
هؤالء  يعانيها  التي  واملعاناة  الصعبة 
مجنون  رامز  برنامج  حاز  فيما  العمال 
حيث  واسعة  انتقادات  على  رسمي 
هذا  ان  االجتماعي  التواصل  رواد  اعتبر 
البرنامج يستخف بعقل املشاهد كما حاز 
بانتقادات  فيفي  من  بالك  خلي  برنامج 

مماثلة .

احور  عن  تقرير  اثار  ذاته  السياق  في 
الفنانني خالل شهر رمضان غضب الراي 
العام خاصة في ظل الظروف االقتصادية 
فيروس  بسبب  مصر  تجتازها  التي 
حصول  التقرير  اظهر  حيث  كورونا 
حنيه  مليون   40 على  امام  عادل  الفنان 
عن مسلسل فالنتينو كذلك تقاضى الفنان 
نظير  جنيه  مليون   18 رمضان  محمد 

مسلسل البرنس  .
 11 مبلغ  كرارة  امير  الفنان  تقاضى  فيما 
جهتها  ،من  االختيار  مسلسل  عن  مليون 
في  عبدالعزيز  ياسمني  الفنانة  اكتفت 
عن  جنيه  ماليني   5 مبلغ  على  الحصول 
ليه ،مع ظل األجور  مسلسل ونحب تاني 
الخيالية التي يتقاضها الفنانون اقام نبيه 
تطالب  قضائية  دعوى  املحامي  الوحش 
ميزانيتها  وتخصيص  املسلسالت  بوقف 
الدولة ومواجهة فيروس  لدعم مؤسسات 
من  واسعة  شرائح  طالبت  وفيما  كورونا 
رمضان  مسلسالت  بمقاطعة  العام  الراي 

ردا على اغالق املساجد

كانت  التي  الضمادات  تحت   - بغداد,-أ ف ب( 
كان  ربيعًا،  العشرين  ذات  مالك  جسد  تلف 
الوجع أقوى من صرخات الفتاة التي لم تملك 
باغتها.  املوت  لكن  للنجاة،  أمها  دعاء  سوى 
العنف  »جائحة  اختبأت  الصراخ،  ذلك  خلف 
الصحي  الحجر  خالل  تفاقمت  التي  األسري« 
فرضت  املاضية،  األسابيع  في  العراق.  في 
السلطات العراقية حظرًا كاماًل للتجول وحجرًا 
كوفيد19-  جائحة  لتفشي  تجنبًا  املنازل  في 
باملصابني  املستشفيات  اكتظاظ  من  وخشيًة 
الذين ما زالت أعدادهم ترتفع في أنحاء العالم، 
املنظمات  وتشير  دوليني.  ناشطني  بحسب 
خالل  أنه  إلى  العراق  في  العاملة  األممية 
أسبوع واحد أيضًا أحصيت تقارير عدة »منها 
اغتصاب امرأة من ذوي االحتياجات الخاصة، 
العنف  جراء  امرأة  وانتحار  زوجي،  واعتداء 

بنفسها  النار  بإشعال  امرأة  وقيام  األسري، 
للسبب ذاته، وكذلك أذية النفس بسبب اإلساءة 
الزوجية املتكررة، والتحرش الجنسي بشخص 
قاصر، وغيرها من الجرائم ذات الصلة«. تقول 
العراق  في  املرأة  حقوق  مجال  في  الناشطة 
برس  فرانس  لوكالة  إدوارد،  هناء  عقود،  منذ 
»أرادت  املثال،  سبيل  على  الزبيدي،  مالك  إن 
ثمانية  مرت  أنه  وتضيف  أهلها«.  زيارة  فقط 
أشهر منذ أن رفض زوجها، وهو ضابط شرطة، 
النار  بإشعال  »هددت  لذا  بذلك،  لها  السماح 
بنفسها، فقال لها زوجها قومي بذلك، ففعلتها«.
عن  ووتش«  رايتس  »هيومن  منظمة  وتنقل 
والدة الضحية أن زوجها »شاهدها تحترق ملدة 
ثالث دقائق )...( ولم ينقلها إلى املستشفى إال 
بعد ساعة«. وما هي إال عشرة أيام، حتى فارقت 
املنزلي،  الحجر  بداية  منذ  الحياة.  الزبيدي 

ازدادت نسبة العنف املنزلي في العراق بنسبة 
بعض  في  املئة  في   50 وحتى  املئة،  في   30
برس  فرانس  لوكالة  يؤكد  ما  األماكن، بحسب 

مدير الشرطة املجتمعية العميد غالب عطية.
ترى إدوارد أن ذلك يعود إلى أن الحجز املنزلي 
أعمالهم  من  املهن  أصحاب  من  اآلالف  حرم 
وبقاء  املدارس  توقف  إلى  إضافة  وعائداتهم، 
األطفال في املنازل. وتوضح الناشطة العراقية 
في  طويلة  لساعات  محبوس  شخص  »كل  أن 
تفاهة  األكثر  األمور  تؤدي  وأحيانًا  املنزل، 
إلى نقاشات تثير شرارة العنف«. في محافظة 
واسط الحدودية مع إيران، أقدم طبيب يبلغ من 
العمر 58 عامًا على قتل زوجته، ألنها رفضت 
لالستفادة  باسمها  أرض  ببيع  له  السماح 
الحقوقي  املحامي  يؤكد  ما  بحسب  املال،  من 
سامراء  وفي  برس.  لفرانس  حسني  سجاد 

من  العاشرة  في  فتاة  هزت  العاصمة،  شمال 
التواصل  مواقع  بالبكاء  تجهش  وهي  عمرها 
ذراعيها  والدها  كسر  بعدما  االجتماعي، 
أن  أريد  »ال  صبا  الطفلة  تقول  الضرب.  جراء 
يوم«.  كل  يضربني  إنه  اآلن،  بعد  والدي  أرى 
»يقول  زوجها  عن  املنفصلة  والدتها  وتضيف 
والعقاب  والتربية  لتربيتنا«.  هو  ذلك  إن  لنا 
ذي  بلد  في  القضاة  عليهما  يلعب  مصطلحان 
إن  املتحدة  األمم  تقول  حيث  غامض،  قانون 
46 في املئة من النساء املتزوجات كن ضحايا 
جسدي  لعنف  تعرضن  ثلثهن  املنزلي،  للعنف 

وجنسي.
عشائر ونواب 

 85 أن  إلى  للهجرة  الدولية  املنظمة  وتشير 
إنهم  يقولون  العراقيني  الرجال  من  املئة  في 
تقديم  من  عائلتهم  في  امرأة  أي  سيمنعون 

شكوى. أما بالنسبة إلى النساء، فتقول 75 في 
املئة منهن، إنهن لن يتحدثن إلى الشرطة خوفًا 
رؤيتهن  إمكانية  من  أو  العنف،  من  املزيد  من 
أن  حقيقة  ذلك  إلى  تضاف  ذلك.  بعد  ونبذهن 
يجبر  استقبال،  مرافق  أو  مالجئ  وجود  عدم 
اللواتي  النساء  نقل  على  عام  بشكل  الشرطة 
بديل.  إقامة  كمكان  السجن،  إلى  يشتكني 
قانون  من   41 املادة  تمنح  أخرى،  ناحية  من 
في  القانوني  الحق  للزوج  العراقي  العقوبات 
القانون  حدود  »في  وأطفاله  زوجته  »معاقبة« 
والعرف«، وتنص كما هو الحال في دول أخرى 
يسمى  ملا  مخففة  عقوبات  على  املنطقة  في 
»جرائم شرف«. ومنذ سنوات عدة، كانت أفراح 
القيسي وناشطون آخرون يضغطون من أجل 

إصدار قانون يحد من العنف املنزلي.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

العنف املنزلي يزداد 50 باملائة في العراق خالل احلظر 
اعتبر غي دروت،   - )أ ف ب(  )إيطاليا(,  باريس-بورتو سيزاريو 
الفرنسي السابق،  الرياضة  الدولية ووزير  اللجنة األوملبية  عضو 
ان ثمة ضرورة لـ«إعادة ابتكار« نموذج األلعاب األوملبية بعد أزمة 
أوملبياد طوكيو  تأجيل  الى  التي دفعت  املستجد  فيروس كورونا 
2020، معتبرا ان مشروع باريس 2024 »عفا عليه الزمن« وبات 

»بعيدا عن الواقع«.
م   110 بذهبية سباق  املتوج  السابق  العداء  دروت،  وجاء موقف 
حواجز في أوملبياد مونتريال 1976، في مقال نشره موقع إذاعة 
»فرانس إنفو« الفرنسية األحد. وكتب دروت إن »األزمة التي نمر 
اليومية، وطريقة عيشنا،  األجل على حياتنا  تأثير طويل  لها  بها 
يمكن  واقتصادنا، وعقدنا االجتماعي، وخياراتنا االجتماعية. ال 
وال يجب أن تظل دون تأثير على الحاجة امللحة لنا إلعادة ابتكار 
استثناء  ليستا  والباراملبية  األوملبية  »األلعاب  وتابع  أنفسنا«.  
ابتكار  إعادة  إلى  أيضا  بحاجة  هما  الجديد.  السياق  هذا  من 
نفسيهما«. وتسبب وباء »كوفيد19-« الذي أودى بحياة أكثر من 
200 ألف شخص في العالم، بشلل شبه تام في النشاط الرياضي، 
فعلق غالبية املنافسات في الفترة الراهنة، ودفع الى تأجيل أحداث 
أوملبياد  أبرزها  الحالي،  العام  صيف  في  مقررة  كانت  كبرى 

طوكيو الذي أرجئ الى صيف العام 2021.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

 وزير فرنسي :األوملبياد 
يحتاج الى إعادة ابتكار  


