
هكذا مضى العراقيون المحتجون منكسرين ومشتتين وسط 
ذهول واحباط الى بيوتهم ،من دون ان يحصلوا على منجز 
المتظاهرين،  قتلة  الكشف عن  الكبير في  لمطلبهم  حقيقي 
في  للتحقيق  قابل  انه  التصديق  السذاجة  من  أمر  وهو 
العراق بل يكاد يكون أمراً مستحيالً. لكن للصورة جوانب 

متعددة للنظر. 
صفوف  بين  مأخذها  أخذت  البهلوانية  السياسية  االلعاب 
تحمل  الثانية  السنة  وجاءت  بعيد،  زمن  منذ  المحتجين 
بتنظيم النفس من اجل خوض االنتخابات المبكرة  وعوداً 
واالسس  االوتاد  ذات  السياسية  العملية  في  لالشتراك 
الثابتة، والتي خرج أغلب المتظاهرين رفضاً لها، فصاروا 

يبحثون عن مقعد في مركبها.
التظاهر السلمي في االساس هو عمل من أعمال السياسة، 
وانه يهدف الى تغيير المواقف والتحالفات وحتى الحكومات 
في اطار عملية سياسية ال يهيمن عليها فالن وعالن ليبقى 

الشعب في قعر الزجاجة.
استطاع  عليه، هو هل  االجابة  تتم  لم  الذي  التساؤل  لكن 
المتظاهرون أن ينظموا قواعدهم الشعبية على نحو مؤثر 
أم  الجامدة،  المعادالت  وتغيير  االنتخابات  في  مستقبالً 
بها  انطلقت  استراتيجية  غايات  بين  االهداف ضاعت  أّن 
التظاهرات في تغيير العملية السياسية وبين مطالب الحقة 
عندما سقط ستمائة شهيد من شباب ساع للتغيير وحالم به 
التي  السياسية  القوى  أحوج  ما  بل  اليه،  البلد  أحوج  وما 
الطاهرة  الدماء  تلك  الى  الداخل  اركانها من  الفساد  ينخر 
لغسل مراحل العار والشروع بمرحلة جديدة تعتمد ميثاق 
في كل شيء.  أوالً  العراق وجعله  لبناء  الوطني  الشرف 
تراق  ولن  وتظاهرات،  احتجاجات  تحدث  لن  ذاك  وعند 

الدماء، التي لم تذهب سدى كما يتوهم بعضهم.
من الواضح انَّ االفق مليء بالوعود، ليس أكثر حتى اآلن، 
لكن من الممكن ان يبني شباب العراق على الوعود أسساً 
للعمل وأن يفرضوا حصة وجودهم المؤثر في ساحات بناء 
التظاهر السلمي المكفول دستورياً  بلدهم، محتفظين بحق 

عند الحاجة.
أنها  واعتقادها  االحزاب  غرور  هو  نخشاه  الذي  لكن 
انتصرت على إرادة الشعب، وتلك خطيئة كبيرة لو حدثت، 

لها استحقاقات ثقيلة وغير مسيطر عليها أيضاً .

فض االحتجاجات..والثمن؟

فاحت عبد السالم 
fatihabdulsalam@hotmail.com

لوحاٌت موجعٌة
)١(

حصلُت على شهادة الدبلوم الفني عام ١٩٨١، ودخلُت احلرب كسائق دبَّابة حتى عام ١٩٩١، عملُت بعد التسريح 
العراق،  حًا في جريدة  الطاحونة احلمراء، وفي املساء كنت أعمل ُمصحِّ نّعومي مقابل ملهى  عاماًل في مطعم 
بت  كان كل ما أحصل عليه أصرفُه في نادي األدباء، بعد تسريحي بشهر طلب الطاغية مواليدي من جديد، فتهرَّ
لشهر، وصرُت أبيع البيض املقلي في ساحة الطيران مع صديق نبي اسمه نوري أبو رغيف، فاكتشف رجال 
األمن أمري، عدت مرغمًا إلى احلرب، واشتركُت في حرب الكويت؛ راجعوا كتابي« ضماد ميدان لذاكرة جريحة« 
أمامي،  الزبائن  أحد  قتلوا  بعد أسبوعني  املشبوهني،  يدخلها سوى  ناداًل في حانة ال  حُت، عملُت  وبعدها تسرَّ
ودخلت السجن كشاهد على اجلرمية، أطلقوا سراحي بعد ساعتني حني قرأُت للضابط شعرًا غزليًا دعاُه يبكي 
أمام الشرطة، بعدها ضاق اخلناق حولي، ذات ليلٍة كأْداٍء أخذوني إلى مديرية أمن كربالء للتحقيق، كان سؤالهم 

اب؟  امللحاح: ما عالقتك مبظفر النوَّ
اب، والذي ينكر أصله نغل؛ انهالوا عليَّ بالضرب حتى غبُت عن الوعي.  قلُت لهم أنا وجدُت نفسي من بيت النوَّ

ُت فيه بهذا املكان، أنَّي سأنتصُر عليهم، عندما أفقُت وجدُت نفسي في مكان ال يسع لكلب، آخر ما فكرَّ
وهذا ماحدث.

)٢(
استلَم راتبُه هذه الليلة،

٤٨٠ ألف دينار؛
بعد تأخير عن موعدِه ثالثة أسابيع؛

سألُه صاحب محل التصريف:
- أنَت في أيَّة وزارة؟

- الثقافة
ل وجه الذي يضع قبَّعة على رأسه اخملتنق باحلزن وعاَد يسألُه: صفَن الرجل مستغربًا وتأمَّ

اًل، أنت الوحيد الذي - أستاذ؛ ليس تطفَّ
جاء يستلم هذا الراتب البسيط!

ُثمَّ استدرك:
- راتبَك حتى أقل من أي متقاعد.

أجابُه املثقَّف الذي أفنى عمره بحقول األلم:
- املبدعون هذا نصيبهم من الوطن.

نهض الرجل فجأة وقال باعتزاز وحرص:
فتنا أستاذ. - شرَّ

)٣(
ث عن احملبِة قبَل أْن تتحدَّ

تخّلْص من الكراهيِة التي متأل قلبَك
قبَل أن تقول لها أحبِك

إقتْل الغرور الذي يحتُل رأسْك
قبَل أْن تذهَب إلى املعركة  

إزرع فسيلة نخٍل أمام منزلَك
قبَل أْن تتوّجَه إلى الصالة ِ

طّهْر روحك من الذنوْب
قبَل أْن تستعرَض عطاياَك أمام الناس

إشبع جارك الفقيْر
قبَل أْن متتَِّع نفسَك

تأّكْد أنَّ عائلتَك لديها القوْت  
قبَل أْن تذرَف دمعًة على الذكرياْت
إفتْح نافذَة أحالمَك لنور الشمْس

قبَل أْن تنتشي بالفرح
إطلْق حسراتَك على جمرة األلم  

قبَل أْن ترتدي ثياب احِلداْد
استمْع إلى أغنيٍة كاَن يحّبها الفقيْد

قبَل أْن تكتَب نصوصَك
إغمْس قلمَك مبحبرِة الصدْق. 

)٤(
سائق الُتْك ُتْك

لم يعْد إلى منزلِه
منُذ أسبوع

وكلَّما حصَل على نقوٍد
ة بنزين اشترى عبوَّ
ودخل بقلب باسل

إلى ساحة التحرير
لنقل اجلرحى

سائق الُتْك ُتْك هذا املساء
شاهَد أمُه توّزع الطعام

أخذ شطيرة منها
ولم تعرفُه وسط الدخان

فانزوى حتت نصب احلريَّة
يذرف الدموع

على وطٍن مفقوْد.
)٥(

في حانة » الرمل« املطلَّة على احمليط الهندي، كان الغريب يرتشُف ِجعًة أيرلندية سوداء، وينظر إلى التلفاز  الذي 
يعرض مشاهد مثيرة عن تقّدم الدبابات البريطانية نحو البصرة في بثٍّ حي من قناة البي بي سي اإلخبارية، 
َر أحد أصدقائه الذي خرج من احلرب مع إيران بذراٍع  يِه، تذكَّ ترقرَق الدمع في عينيه، حتى ساَح سريعًا على خدَّ
نهار ذهَب صديقه األبتر بصحبتِه  السنوات، ذات  التي عشقته، رفضته؛ ودارْت  للزواج من  َم  تقدَّ مبتورة، وملا 
وآخرين حتى يشبعون جوعهم اجلنسي في مضارب الغجر عند مشارف املدينة، اختاروا مضجعًا يسكرون به 
َد دمه واشتعلْت  ويتمتعون، وملَّا حاَن دور صديقه األبتر بالدخول على الغانية التي كانت مستلقية على السرير، جتمَّ
عيناُه بالذهول، وأقفَل راجعًا لهم وعلى مالمح وجهه حزن عظيم، ظنوا أنَّ صاحبهم عاودته نوبة الكآبة، لكنه قال 
لهم بهدوء: لنترك املكان، انصاعوا لرغبته وطوال طريق العودة إلى املدينة كان قلبه ينزف باخلفاء، حتى بدأ الدم 
ُق من فمه؛ ماهي إالَّ شهقات حتى أسلَم الروح، لم يعرفوا حتى اليوم مبا  يتدفَّ
فيهم » الغريب« ملاذا نزف صديقهم األبتر بهذا الشكل املريع فجأًة؟ وحدها 
الغانية كانت تعرف ذلك، ألنَّها كانت عشيقته التي رفضْت الزواج منُه بعد 

خروجه من احلرب بذراع مبتورة.
التلفاز،  متابعة  يتركون  احلانة  اد  روَّ جعل  ا  ممَّ بحرقٍة،  ينحُب  الغريب  ظلَّ 
طفٍل  مثل  يبكي  كان  الذي  املنكسر  الكائن  هذا  نحو  بوجوهم  واستداروا 

أضاع والدته.
حسن النواب

شركة  طرحت   - ب(  ف  بروكسل-)أ 
"يوبيسوفت" الفرنسية إلنتاج ألعاب الفيديو 
في األسواق خالل األسبوع املنصرم لعبتها 
وتدور  ليجن"،  دوغز:  "واتش  اجلديدة 

أحداثها في لندن ما بعد البريكست.
الثالث  في هذا اجلزء  الالعب  ويتمثل هدف 
تخليص  في  دوغز"  "واتش  سلسلة  من 
"ألبيون"  جيش  من  البريطانية  العاصمة 

اخلاص الذي احتل شوارعها.
وفي إمكان الالعب تنفيذ مهمات عدة تصب 

في خانة قصة اللعبة.
من  مجموعة  إلى  اللعبة  بطل  وينتمي 
ترسانة  وميلك  اإللكترونيني  القراصنة 
الذكي  الهاتف  من  متطورة،  تكنولوجية 
العنكبوت  إلى  البيانات  نظم  يقرصن  الذي 
اإللكتروني الذي يتيح له التسلل إلى املباني 
اللعبة  وتوّفر  شديدة.  أمنية  تدابير  املزّودة 

شوارع  لتفاصيل  الواقعية  شديدة  صورة 
على  األشخاص  مئات  عمل  وقد  لندن، 

تصميمها مدى أربع سنوات ونصف سنة.
كلينت  اللعبة  لهذه  الفني  املدير  وأوضح 
موضوع  أن  برس  فرانس  لوكالة  هوكينغ 
أن  مع  اللعبة،  هذه  في  حاضر  بريكست 
االستفتاء  قبل  مت  لها  مسرحًا  لندن  اختيار 

على خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي.
بعض  في  جتّسد  اللعبة  أن  إلى  وأشار 
جوانبها عددًا من النتائج املتوقعة مستقباًل 

لهذا اخلروج.
غير  ذاتها  في  بريكست  كلمة  إن  قال  لكنه 

موجودة تقريبًا في اللعبة.
في  "يوبيسوفت"  تطرح  أن  املتوقع  ومن 
الثاني/نوفمبر  تشرين   10 في  السوق 
فالهاال"،  كريد:  "أساسينز  لعبتها  اجلاري 

أحدث أجزاء سلسلتها الشهيرة.

نيويورك- )أ ف ب( - شارك املغني األميركي 
وإحدى  بصوته  سبرينغستني  بروس 
أغنياته في فيلم دعائي ضمن حملة املرشح 
جو  األميركية  لالنتخابات  الدميوقراطي 
إياه  تأييده  إلى  واضح  مؤشر  في  بايدن، 

عشية االستحقاق.
الفيلم  في  سبرينغستني  مشاركة  وليست 
الروك  جنم  تأييد  الى  األولى  اإلشارة 
آب/ ففي  السابق.  الرئيس  نائب  األميركي 
لبايدن  سبرينغستني  أذن  الفائت  أغسطس 
كموسيقى  رايزينغ"  "ذا  أغنيته  باستخدام 

اليوم  خالل  بثه  مت  فيديو  لشريط  مرافقة 
األول من مؤمتر احلزب الدميوقراطي. كذلك 
انتقد املغني علنًا الرئيس األميركي دونالد 
ويشّكل  "محتال"  بأنه  ووصفه   ، ترامب 
وفي  األميركية.  للدميقراطية"  "تهديدًا 
الشريط التجاري الذي كان من املقرر عرضه 
للمرة األولى السبت ، يسلط سبرينغستني 
ومسقطه  بايدن  جو  جذور  على  الضوء 
بنسلفانيا  والية  في  الواقعة  سكرانتون 
التي تعتبر من احملطات املهمة في الطريق 

في االنتخابات الرئاسية األميركية.

بقوله  الشريط  سبرينغستني  ويستهل 
النجاح   ، "إنها سكرانتون، بنسلفانيا. هنا 
والشجاعة  بالعرق  ُيصَنع  بل  ُيعطى.  ال 

والتصميم".
وتغمز هذه العبارة من قناة الرئيس ترامب 
الذي أعطاه والده املليونير جزءًا كبيرًا من 

ثروته.
عامًا   71 البالغ  سبرينغستني  وأضاف 
متحدثًا عن بايدن "هذا املكان لم يغادره. إنه 
هو  بل  فحسب،  منه  أتى  الذي  املكان  ليس 

أكثر من ذلك. إنه ما يقاتل من أجله".

بيربينيان )فرنسا-)أ ف ب( - تقّدم رجل يعاني السمنة املفرطة 
عالق منذ أشهر داخل منزله في بربينيان )جنوب غرب فرنسا( 
بدعوى ضد مجهول، اعتبر فيها أن حياته في خطر ما لم يتم 

إجالؤه سريعًا، على ما قال محاميه السبت.
وشاركت "الرابطة الوطنية ملكافحة السمنة" في تقدمي دعوى آالن 

بانابيير في شأن "االمتناع عن مساعدة شخص في خطر".
ويعيش الرجل البالغ 53 عامًا والذي يتعدى وزنه 300 كيلوغرام 
في منزل يفتقر إلى أدنى املقّومات الصحية يقع في حي شعبي 

بوسط املدينة، بحسب محاميه جان كودونييس. وأشار احملامي 
إلى أن موّكله "تعّرض للسقوط في منزله في متوز/يوليو 2019 

وأصيب بكسر في ساقه على األرجح".
وقد أرسل كودونييس قبل أيام كتابا إلى وزير الداخلية جيرالد 

دارمانان نبهه فيها إلى "ضرورة التدخل بصورة عاجلة".
وذّكر احملامي في الدعوى التي قّدمها اجلمعة إلى النيابة العامة 
واطلعت وكالة فرانس برس عليها أن عددا من السلطات احمللية 

في املنطقة على ِعلم بوضع موّكله.

زوجة  النجم شون كونري:كان يعاني اخلرف
ميل  "ذي  نقلت صحيفة   - ب(  ف  لندن-)أ 
البريطاني  املمثل  زوجة  عن  أون صنداي" 
 90 عن  السبت  توفي  الذي  كونري  شون 
وتوفي  باخلرف  مصابا  كان  أنه  عاما، 
وهي  روكبرون  ميشلني  وقالت  "بسالم". 
لكونري  الثانية  والزوجة  فرنسية  رسامة 
إن األخير الذي اشتهر بتجسيده شخصية 
نومه  أثناء  "توفي   007 السري  العميل 
الوقت  طوال  معه  "كنت  وأضافت  بسالم". 

وفقد الوعي. هذا ما أراده".
وكان  اخلرف  من  يعاني  "كان  أنه  وكشفت 

لذلك تأثير سلبي عليه".
وكانت  رائعا  كان  "لقد  روكبرون  وتابعت 
لدينا حياة رائعة. سيكون األمر صعبا جدا 
بدونه، وأنا أعلم ذلك. لكن ال شيء يدوم إلى 
شون  السير  جنل  جايسون  األبد".وأعلن 
كونري لهيئة "بي بي سي" أن والده توفي 
بسالم أثناء نومه ليل اجلمعة السبت خالل 
"يشعر  وكان  البهاماس  جزر  في  وجوده 

بتوعك منذ فترة".
وعقب انتشار خبر وفاة املمثل األسطوري 
الذي كان أول من أدى دور العميل السري 
مواقف  من  سيل  صدر   ، بوند  جيمس 
التعزية بأحد أبطال الشاشة األكثر شهرة 

وشعبية في بريطانيا.
الذي  كريغ  دانيال  البريطاني  املمثل  وقال 
جيمس  دور  األخيرة  السنوات  في  تولى 
شون  إن  السلسلة،  أفالم  أحدث  في  بوند 
وأسلوب"  عهد  أسس  "وضع  كونري 

سينمائيني. 
بأن  "آمل  عاما   52 البالغ  املمثل  وأضاف 
الذي  املكان  في  للغولف  ناد  هناك  يكون 

أهم  إحدى  إلى  إشارة  في  إليه"،  انتقل 
هوايات شون كونري.

ويؤدي كرايغ دور العميل السري 007 في 
الفيلم اجلديد من سلسلة جيمس بوند، "نو 
في  عرضه  املقرر  من  الذي  داي"،  تو  تامي 

دور السينما في نيسان/أبريل 2021.
ج.ويلسون  مايكل  السلسلة  منتجا  وقال 
وباربرا بروكولي "كان وسيبقى يذكر دائما 

على أنه جيمس بوند األصلي".
العالم  في  ثورة  أحدث  "لقد  وتابعا 
العميل  لهذا  والبارع  الشجاع  بتصويره 

السري املثير واجلذاب".
كونري  أن  وبروكولي  ويلسون  وأضاف 
"كيقف بال شك إلى حد كبير ورالاء جناح 
سلسلة +جيمس بوند+ وسنكون ممتنني له 
إلى األبد". وجاء في رسالة على حساب في 
تويتر يديره محبو املمثل روجر مور الذي 
جسد شخصية جيمس بوند أيضا وتوفي 
وفاة  نبأ  سماع  حزين  هو  "كم   2017 عام 

السير شون كونري".
وتابعت الرسالة "بقي هو وروجر صديقني 
لعقود وكان روجر يؤكد دائما أن شون كان 

أفضل من أدى دور جيمس بوند على ".
جاكمان  هيو  الهوليوودي  النجم  وقال 
كونري.  #شون  متثيل  أعشق  وأنا  "نشأت 
ارقد  وخارجها.  الشاشة  على  أسطورة 

بسالم".
وحصل املمثل االسكتلندي الذي حاز لقب 
فارس في العام 2000، على مكافآت كثيرة 
ومن  عقودا  استمرت  التي  مسيرته  خالل 
بينها جائزة أوسكار وثالث جوائز غولدن 

غلوب وجائزتا بافتا.

جزء جديد من لعبة واتش دوغز واالحداث تدور في لندن

جنم أمريكي في أغنية انتخابية..منحازة رجل يعاني السمنة املفرطة عالق 
في منزله بفرنسا

ساموس )اليونان(-)أ ف ب( - تعيش ساموس اليونانية 
جّراء  وصديقته  مراهق  مقتل  غداة  السبت  حدادا 
تعاين  وقت  في  اجلزيرة  ضرب  الذي  القوي  الزلزال 
الفرق اخملتصة األضرار التي تعّرضت لها مئات املنازل 

واألعمال التجارية.
ولقي الفتى البالغ 17 عاما وصديقته )15 عاما( حتفهما 
الواقعة على اجلزيرة  فاثي  بلدة  في  مبنى  انهار  عندما 
بينما كانا عائدين من املدرسة تزامنا مع حدوث الزلزال.

اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس،  الوزراء  وقال رئيس 
األنقاض،  رفع  جهود  ملتابعة  ساموس  إلى  توّجه  الذي 

"اليونان بأسرها في حالة حداد".
وقال األب إميانويل من بلدة بيثاغوريو الساحلية التي 
سّجلت كذلك أضرارا بالغة إن "الكنائس واملوانئ واملنازل 

سيعاد بناؤها مبساعدة الله، لكن روحيهما لن تعودا".
وخرجت الكنيسة الواقعة حتت اختصاصه والتي تعود 
املسيح  جتلي  "كنيسة  وهي  عشر،  التاسع  القرن  إلى 

اخملّلص"، عن اخلدمة جّراء الزلزال.
وقال لفرانس برس "انهارت أجزاء ضخمة من املبنى".

كما حّركت الهّزة أحجارا في برج مدّعم يعود إلى القرن 
التاسع عشر وأدت إلى انهيار مدخل مقبرة.

وقال رئيس بلدية النصف الشرقي للجزيرة جيورجيوس 
ستانتزوس إن الزلزال تسبب بأضرار "ال ميكن تقديرها".
وصّرح "لدينا وباء واآلن زلزال... سيكون من الصعب أن 

يتعافى اقتصاد اجلزيرة".
نيكوس  املدنية  احلماية  وزير  نائب  أفاد  بدوره، 

هاردالياس للصحافيني "نعمل بجد منذ الصباح لتسجيل 
واملنازل"،  التجارية  باالعمال  حلقت  التي  األضرار  كافة 
سكان  مخاوف  إثارة  االرتدادية  الهّزات  واصلت  بينما 

اجلزيرة البالغ عددهم 45 ألفا.
 70 من  وأكثر  منزل   300 نحو  أن  هاردالياس  وأضاف 
"مشكلة  بأنه  الوضع  واصفا  تضرروا،  جتاريا  عمال 

كبيرة".
قوة  أن  األميركية  اجليولوجي  املسح  هيئة  وأفادت 
الوطني  املرصد  أفاد  بينما  درجات  سبع  بلغت  الزلزال 

أنها 6,7.
كان  الزلزال،  حلجم  "نظرا  أنه  ميتسوتاكيس  وأفاد 

الدولة  أن  مضيفا  أكثر"،  تسوء  أن  لألمور  املمكن  من 
ستخصص أمواال جلهود اإلغاثة.

ويذكر أن ساموس مركز إلنتاج مشروب "أوزو" الكحولي 
اليوناني الشعبي الذي يتمّيز بنكهة اليانسون.

وبعد يوم على الزلزال، ال تزال املشروبات الكحولية التي 
تدفقت من القوارير املكسورة تتسرب في الشوارع.

ألكساندروس  ويدعى  األوزو  منتجي  أحد  وقال 
غيوكارينيس الذي كان داخل متجره عندما وقعت الهزة 
تتساقط  القوارير  "كانت  الطاوالت  إحدى  حتت  واختبأ 

في أرجاء املكان".
صياد  وهو  كاموريانوس،  ميكاليس  أشار  بدوره، 

 املشروبات الكحولية
تغرق شوارع اجلزيرة اليونانية بعد الزلزال

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol:23 Issue 6801 Monday 2/11/2020  الزمان - السنة الثالثة والعرشون العدد 6801 االثنني 15 من ربيع اول 1441 هـ  2 نوفمرب )ترشين الثاين( 2020

بروكسل  تشديد  من  سنتني  بعد   - ب(  ف  دبلن-)أ 
إيرلندا  جتد  البيانات،  حماية  مجال  في  إجراءاتها 
اجملال  هذا  في  كشرطي  دورها  توّلي  في  صعوبة 
الرقمية  الشركات  ضد  صارمة  إجراءات  اتخاذ  وفي 
في  األوروبية  مقارها  أقامت  التي  العمالقة  األميركية 
اجلزيرة. وتوّفر الالئحة العامة حلماية البيانات التي 
الناظمة  للهيئات  أكبر  سلطة   2018 العام  في  أطلقت 
و"غوغل"  "فيسبوك"  هيمنة  من  املستهلكني  في حماية 
و"آبل" و"تويتر". وقد اختارت هذه اجملموعات إيرلندا 
إلقامة مقارها في أوروبا إذ الءمها نظامها الضريبي، 
لتنظيم  املالئم  اإلطار  توّفر  أن  دبلن  إلى  تاليًا  ويعود 
ما  في  سيما  ال  األوروبي،  االحتاد  عن  نيابة  عملها 

يتعلق باستخدام البيانات الشخصية.
جلنة  وهي  إيرلندا،  في  الناظمة  الهيئة  كانت  وإذا 
حماية البيانات، فتحت حتقيقات في عدد من القضايا، 

فإنها لم تتخذ بعد أي عقوبات مهمة.
فرانس  لوكالة  األوروبية  املفوضية  في  مسؤول  وقال 
إيرلندا  "استضافة  إن  اسمه  ذكر  عدم  مشترطًا  برس 
التي  الكبرى  الرقمية  الشركات  لهذه  األوروبية  املقار 
نعمة  تشّكل  مبيعاتها،  من  عالية  مداخيل  حتقق 
ُيعتبر  الذي  املسؤول  وأوضح  إليرلندا".  اقتصادية 
التزامات،  "هذا يستلزم طبعًا  أن  خبيرًا في املوضوع 
فعلى إيرلندا بصفتها اجلهة الناظمة الرئيسية واجب 
الدول  تفقد  أن  وتوّقع  أوروبا".  كل  مواطني  جتاه 
بكثير  إيرلندا  تصرفت  إذا  األخرى صبرها  األوروبية 

والشركات  اإليرلندية  احلكومة  وتقلُّ  التساهل.  من 
املعنية في الكالم عن هذا املوضوع، لكن ليس سرًا أن 
الضريبة  أن  إلى  إيرلندا نظرًا  الشركات اختارت  هذه 
تتعدى  وال  منخفضة  الشركات  على  تفرضها  التي 

12,5 في املئة، أي أنها األدنى في أوروبا.
حجم  إيرلندا  في   2018 عام  مثاًل  "فيسبوك"  وحققت 
 63,2 ودفعت  يورو  مليار   25,5 قدره  مبيعات 

مليونًا ضرائب، وفًقا للسجل التجاري اإليرلندي.
في  نفسه  الوقت  في  العاملية  الشركات  هذه  وتساهم 
زيادة إيرادات املوازنة في إيرلندا التي ال يتجاوز عدد 

سكانها خمسة ماليني نسمة.
العام  الشركات  هذه  تدفعها  التي  الضرائب  وشّكلت 
الضريبية  اإليرادات  إجمالي  من  املئة  في   77 الفائت 
التي حتّصلها الدولة من الشركات، و40 في املئة من 

الضرائب املتأتية من الشركات العشر الكبرى.
نتورك"  جاستيس  "تاكس  ملنظمة  العام  املدير  وأقّر 
أليكس  احلكومية  غير  الضريبية(  العدالة  )شبكة 

كوبهام بأن "إيرلندا مالذ ضريبي".
وقال لوكالة فرانس برس إن "إيرلندا تعتمد على عدد 
وال  العاملية  والتكنولوجيا  األدوية  صغير من شركات 

ميكنها حتمل اإلساءة إليها".
ومع أن ال دليل على أي تدّخل من احلكومة اإليرلندية 
الرقمية العمالقة، فإن جلنة  في تنظيم عمل الشركات 
التي  الضرائب  من  جزئيًا  ممولة  البيانات  حماية 
تدفعها هذه الشركات. وتنص الالئحة العامة حلماية 

"املوارد  متلك  أن  يجب  السلطات  أن  على  البيانات 
واجباتها  ألداء  الالزمة  واملالية  والتقنية  البشرية 

وممارسة صالحياتها".
لكّن رئيسة جلنة حماية البيانات هيلني ديكسون قالت 
احلكومة  خصصتها  التي  املوازنة  من  "محبطة"  إنها 

للجنة عام 2020 والبالغة 16,9 مليون يورو.
التنظيم"،  "تقشف  بعبارة  الوضع  كوبهام  ووصف 
غير  اإلمكانات  لكّن  كبيرة  الطموحات  أن  إلى  مشيرًا 

كافية.
لتصبح   2021 سنة  قلياًل  اللجنة  موازنة  وسترفع 
19,1 مليون يورو، إاّل أن هذا الرقم يبقى بعيدًا جدًا 

من املبالغ التي حتققها الشركات التي تشرف عليها.
واعتبر املسؤول األوروبي أن "هذا األمر جيد لكن ثمة 
حاجة إلى املزيد" لكي تكون الهيئة الناظمة "قادرة على 

القيام بعملها".
وشدد ناطق باسم احلكومة اإليرلندية على أن "الدعم 

املالي للجنة يوازي مستوى حاجاتها احلالية".
ومن املتوقع أن تثبت الهيئة الناظمة اإليرلندية مدى 
صالحياتها من خالل قرار مهم يرتقب أن تصدره في 
قضية  في  "تويتر"  شركة  ضد  الثاني/نوفمبر  تشرين 

موضع حتقيق منذ كانون الثاني/يناير 2019.
شبكة  كانت  إذا  ما  بتحديد  املرتقب  القرار  ويتعلق 
التواصل االجتماعي أبلغت الهيئة الناظمة في غضون 
كما  املستخدمني،  بيانات  حماية  بعد خرق  72 ساعة 

يفترض بها أن تفعل.

جزرة بال عصا لعمالقة القطاع
الرقمي في إيرلندا


