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اذا تشجعت شركات استثمارية كبرى في دول الخليج أو 
العالم بالقدوم والتأسيس االستثماري الصناعي والتجاري 
أمامها  الهموم  أكبر  الهاجس األمني هو  فإنَّ  العراق،  في 
تتبع  الشركة  جنسية  كانت  إذا  السيما  االطالق،  على 
أو  للبلد  االقليمي  المحيط  في  سياسية  إشكاالت  لها  دوالً 
بعض  تفرض  أن  نستبعد  ال  داخله.  عقائدية  أطراف  مع 
لضمان  الوزن  ثقيلة  أمنية  شركات  ترافقها  أن  الشركات 
سالمة مئات العاملين فيها، ورّبما اآلالف أيضاً. وبعض 
لديها  صغيرة  جيوش  هي  العالم  في  االمنية  الشركات 
االبعاد  مختلفة  وصواريخ  انقاذية  هجومية  طائرات 

ورادارات متنوعة.
 وال أعلم ماذا يمكن أن تستقدم الشركات االستثمارية معها 
لتحمي نفسها، السيما إذا استذكرت حادثة خطف صيادي 
اكثر  قبل  للبلد  الجنوبية  الصحراء  في  القطريين  الصقور 
هوايتهم  يمارسون  الحكومة،  كانوا،بعلم  حين  سنتين  من 

ومعهم مرافق من المخابرات العراقية.
توالد  تشظي  يستمر   ، العراق  من  االخر  الجانب  في 
الحشد  في  تدخل  فصائل  عناوين  تحمل  التي  المليشيات 
هذا  مع  وتكون  اخرى  تارة  منه  وتخرج  تارة  الشعبي 

االجادة مرة ومع سواه مرة ثانية.
انضوت  سواء  مليشيا  استحداث  يمنع  قانون  يوجد  وال   
ان  ايضا  والمعلوم  تنضو،  لم  او  الحشد  تشكيالت  تحت 
وتحت  معينة  أماكن  في  إال  استحداثها  اليمكن  المليشيات 

رعايات خاصة ال تتوافر في كثير من مناطق العراق.
إزاء هذا الوضع الذي رأينا فيه ذات مرة كفة المليشيات 
يكون  أن  ونخشى  معنويا،  المسلحة  القوات  على  ترجح 
الرجحان ذات يوم فعلياً وعلى االرض، فإّن من الممكن 
ان يأتي اليوم الذي تحاول جهات معينة فردية أو شركاتية 
قوة  ذات  محلية  حماية  شركات  تؤسس  أن  معنوية  أو 
واقتدار وتدريب لتأمين نفسها، وسط هذه الغابة العظيمة 

من البنادق .
ال يوجد شيء مستبعد أبداً .

ديباجة مواطن:اجُلدد اجُلدد
ربما لم يجِن العراقيون بعد عام 2003، سوى حرية التعبير عن آرائهم وتطلعاتهم 
نفوسهم  جوف  في  السنين  طمرته  مما  يسير  بجزٍء  ولو  بالديمقراطية،  وحلمهم 
وأرواحهم التي امتألت بالورم التاريخي من جراء تعسف واستبداد األزمنة الغابرة، 
الجوع  فيها  بما  العذابات  مختلف  من  العراقيون  دفعه  قد  الحرية  هذه  ثمن  وكان 
والعوز وتردي الوضع المعيشي، والتهجير والطائفية، والقتل على الهوية، وتراجع 
بعد  المتعاقبة  الحكومات  مارسته  الذي  واإلداري  المالي  الفساد  ل  وتحمُّ الخدمات، 
االحتالل االمريكي للعراق، وقد كان ثمنا باهضا دفعه كل كائن عراقي سواء كان 
رجال أو امرأة، شيخاَ وشباباَ واطفاال، وحتى هذه النفحة من األوكسجين التي أصبح 
بها عالم  أنعم عليهم  التي  االجتماعي  التواصل  بفضل وسائل  يتنفسونها  العراقيون 
التكنولوجيا والتقنية الحديث، يحاول اليوم نواب الزمن الراهن أن يذبحوها في عقِر 
للتصويت عليه،  المحاولة  المعلومات وبنية  قانون جرائم  الحبيسة، بخنجِر  فرحتهم 
وإذا ألقينا نظرة سريعة على هذا القانون سيء الصياغة، لوجدناه أوال يتعارض بشكل 
واضح مع ما جاء في نصوص الباب الثاني المتضمن الحقوق والحريات في الدستور 
المدنية  الحياتية والعملية وحرياته  الفرد  العراقي 2005، والتي كفلت كافة حقوق 
والسياسية  واالجتماعية واالقتصادية والثقافية، وتحديدا المادة 19 التي تنص على 
مبدأ ال عقوبة بدون قانون، وال جريمة وال عقوبة إال بنص، والمادة 38 التي تكفل 
حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، وحرية اإلعالم ً،وحرية الصحافة والطباعة 
السلمي،  والتظاهر  االجتماع  وحرية  التجمع،  وحرية  والنشر  واالعالم  واالعالن 
كذلك المادة 46 التي تنص على عدم تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات، كذلك 
مع  الجرائم،  عنوان  يحمل  الوحيد  القانون  وهو  المعلومات  قانون جرائم  يتعارض 
المواثيق والبروتوكوالت الدولية التي كفلت وصانت حقوق اإلنسان ومنها اإلعالن 
المتحدة في  العامة لألمم  الجمعية  تبنته  الذي  العالمي لحقوق اإلنسان لعام 1948، 
المادتين الثانية والتاسعة عشر منه حيث نصت المادة الثانية على: لكل إنسان حق 
أي  من  تمييز  دونما  اإلعالن،  هذا  في  المذكورة  والحريات  الحقوق  بجميع  التمتع 
نوع، والسيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو 
الرأي سياسيا وغير سياسي، أو األصل الوطني أو االجتماعي، أو الثروة، أو المولد، 
أو أي وضع آخر، إما المادة التاسعة عشر فقد نصت على: لكل شخص حق التمتع 
الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق اآلراء دون مضايقة،  بحرية 
وفى التماس األنباء واألفكار وتلقيها ونقلها إلى اآلخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار 

للحدود.
أما من الناحية القانونية والتجريمية فقد جاء القانون متعسفا بفرض العقوبات غير 
المنصفة ال للفعل وال لمرتكب الفعل وبهذا تكون المواد والعقوبات التي تبناها هذا 
ت قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1996، وهي في األصل  القانون قد تعًدّ

موجودة في قانون العقوبات وتولت المحاكم عقوباتها.
 لذلك أُتهم بأنه قانون سيئ الصياغة وذو عقوبات مجحفة تخرق الحق في إجراءات 
كانت صياغاته  فقد  الصياغة  ناحية  ومن  التعبير،  حرية  وتنتهك  السليمة  التقاضي 
ضعيفة وال تنسجم مع أصول صياغة النصوص العقابية لعدم اتخاذ االنضباط والدقة 
في تدوينها وطرحها، وهذا يشكل خطراً كبيرا على حرية الرأي والتعبير، وتهديدا 
علنيا وسافرا لحرية اإلعالم والنشر، فضال عن أن هذا القانون كان قد ُطرح للمناقشة 
في مجلس النواب في عامي 2011، و2012، ولم ُيفلح في تمريره بسبب ما واجهُه 
قصوى،  بشدة  العام  الرأي  واحتجاج  والشعبية  المدنية  المنظمات  اعتراضات  من 
تضمن  حيث  الديكتاتورية.  عهد  إلى  بالعودة  وينذر  دكتاتورية،  مالمح  يحمل  ألنه 
عقوبة   63 بحدود  تتناول  منها   20 مادة،   31 التعسفي  قانوني  الالّ  المشروع  هذا 
تتراوح عقوباتها بين السجن لسنوات والمؤبد وعقوبات مالية تصل إلى 50 مليون 
النواب  مجلس  إصرار  حالة  وفي  دوالر.  ألف   40 نحو  يعادل  بما  عراقي  دينار 
لم  ربما  رافضة  فعل  ردود  سيواجه  القانون  هذا  وتمرير  التصويت  على  العراقي 
تشهدها حتى ثورة تشرين الخالدة. وذلك الن تمرير هذا القانون سيحول العراق الى 
مستنقع يضج بالسجناء األبرياء، ويهدف بهذه الصيغة التي ُكتب فيها فقط الى حماية 
من  فرد  كل  يوجهها  التي  االنتقادات  من  الحاكمة  الطبقة 
الشعب العراقي اليهم ويكشف فضائحهم التي يندى لها جبين 
تكميم األفواه  إتباع سياسة  الى  إنه يسعى  اإلنسانية. كما 
واالجتماعية،  األسرية  العالقات  وهدم  الحريات،  وقمع 
الحياة  في   ويصنع  بالديمقراطية،  العراقي  الحلم  ويقتل 

العراقية لى دكتاتورية جديدة ودكتاتوريين جددا.

د. خالد اخلفاجي

 توفير مصدر مالي للمحررين ودفع شبهة املعلومات املضللة

فيسبوك تنوي إطالق خدمتها 
اإلخبارية في بريطانيا 
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عن  "فيسبوك"  أعلنت   - ب(  ف  لندن-)أ 
نّيتها إطالق خدمتها اإلخبارية "فيسبوك 
في  الثاني/يناير  كانون  في  نيوز" 
بريطانيا، وهو قسم تعرض فيه مقاالت 

صحافية في مقابل بدل مالي حملّرريها.
خدمة  لتوفير  حثيثة"  "مفاوضات  وتقام 
من هذا النوع في فرنسا وأملانيا، وفق ما 

أفاد عمالق التواصل االجتماعي.
أطلقت  قد  نيوز"  "فيسبوك  خدمة  وكانت 
الواليات  في   2019 العام  أواخر  في 
املتحدة بغية تعزيز املنشورات الصحافية 
نشر  اتهامات  ودحض  املستوى  العالية 
الشبكة.  تطال  التي  اخلاطئة  املعلومات 
"في  بيان صادر عن اجملموعة  في  وجاء 
جلهات  سندفع  نيوز+،  +فيسبوك  إطار 
حترير في مقابل محتويات لم تنشر أصال 
على املنّصة، ما يساهم في استقطاب قّراء 
جدد ويوّفر للمحّررين فرصا لكسب املال" 
من مقاالتهم. ومن بني اجلهات املتعاونة 
املبادرة،  هذه  إطار  في  "فيسبوك"  مع 
"ذي  وأسبوعية  غارديان"  "ذي  صحيفة 
ميرور"،  "ذي  والتابلويد  إيكونوميست" 
فضال عن مجّلتي "فوغ" و"كوزموبوليتان"
بقية اخلبر على موقع )الزمان(.

لوحة  بيعت   - ب(  ف  فيينا-)أ 
مرورية حتمل اسم قرية منسوية 
غّيره سّكانها أخيرا نظرا ملعناه 
مقابل  في  باإلنكليزية،  الفاضح 
االنترنت  عبر  يورو   2499
عن  الشرطة  إعالن  مع  الثالثاء، 
تطال  متزايدة  تخريب  أعمال 

لوحات باسمها.
وكتب البائع النمسوي عبر موقع 

لإلعالنات  احمللي  "فيلهابن" 
قطعة  على  "احصلوا  املبوبة 
حااًل"،  النمسوي  التاريخ  من 
موضحا أن اللوحة التي طرحها 
األصلية  عن  نسخة  هي  للبيع 

وليست قطعة مسروقة.
وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر، 
اسمها  تغيير  القرية  سكان  قرر 
من "فاكينغ" إلى "فاغينغ" اعتبارا 

أمال  الثاني/يناير،  كانون  من 
في جلم االهتمام املفرط بها من 

جانب مستخدمي اإلنترنت.
فقد دأب كثر في السنوات األخيرة 
صور  اللتقاط  القرية  زيارة  على 
لهم بجانب لوحات مرورية تظهر 
معنى  يحمل  الذي  القرية  اسم 
مع  باإلنكليزية،  فاضحا  جنسيا 
ينطوي  أسلوبا  البعض  اعتماد 

على ابتذال بهدف حتقيق رواج 
على منصات اإلنترنت.

أنها  بيان  في  الشرطة  وأعلنت 
ثالثة  اجلمعة  مساء  أوقفت 
سرقوا  بأنهم  ُيشتبه  رجال 
أحد  إبالغ  إثر  مرورية،  لوحات 
السكان عن سماع صوت منشار 

كهربائي.
حوادث  وقعت  الليل،  وخالل 

اجلوار،  وفي  مشابهة.  أخرى 
أن  للشرطة  دوريات  الحظت 
بعض اللوحات التي حتمل اسم 

القرية قد انُتزعت وُسرقت.
وتتبع القرية منطقة تارسدورف 
بعد  على  العليا  النمسا  في 
من  الشرق  إلى  كيلومترا   350
فيينا، ويعيش فيها حوالى مئة 

شخص.

 - ب(  ف  )فرنسا(-)أ  بربينيان 
يحاول عناصر إغاثة الثالثاء إخراج 
رجل يقرب وزنه من ثالثمئة كيلوغرام 
جنوب  بربينيان  مدينة  في  منزله  من 
غرب فرنسا حيث يقبع منذ سنوات، 
في عملية بالغة احلساسية قد تشكل 
خطرا على حياته، وفق صحافيني من 
وكالة فرانس برس في املكان. ويتعذر 
إخراج الفرنسي آالن بانابيير البالغ 
األرض  على  يعيش  والذي  عاما   53
في منزل ال يستوفي شروط السالمة، 
قدرة  عدم  إلى  نظرا  الساللم  عبر 
الغرفة،  باب  من  العبور  على  الرجل 
اخلطورة"  "البالغة  العملية  هذه  في 

وفق محاميه جان كودونييس.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(.

جنيف-)أ ف ب( - سيتسّنى لألطفال اإليجابيي املصل بفيروس العوز املناعي البشري )اتش آي في( في البلدان النامية 
االنتفاع من عالج جديد أكثر متاشيا مع حاجاتهم وأرخص سعرا بأربع مّرات، بحسب ما أعلن املرفق الدولي لشراء 
األدوية )يونيتيد( مبناسبة اليوم العاملي ملكافحة اإليدز. وقد تراجع سعر هذا الدواء الذي يتضّمن مكّونا جديدا يتماشى 
فعال مع حاجات األطفال من 480 إلى 120 دوالرا في السنة، إثر اتفاق أبرم مع مصّنعي األدوية اجلنيسة "فييتريس" 

و"ماكالودز"، بحسب ما أعلن إيرفيه فيرهوسل الناطق باسم هذه املنظمة الدولية التي تتّخذ في جنيف مقّرا لها.
وأوضحت "يونيتد" أن "هذا العالج املضاد لفيروس +اتش آي في+ اخملصص لألطفال واملنتظر منذ فترة طويلة سيصبح 
أكسيس  هيلث  +كلينتون  ومبادرة  يونيتيد  بني  اتفاق  بفضل  الدخل  واملتوسطة  املنخفضة  البلدان  في  متوّفرا  أخيرا 

إنيشياتيف+".  

فيلرسدورب )جنوب أفريقيا(-)أ ف ب( 
خالل  احلارقة  الشمس  أشعة  حتت   -
العمال  مئات  يجهد  اجلنوبي،  الصيف 
تتمثل  الدقة  بالغة  الزراعيني في مهمة 
في قطاف محاصيل التوت األزرق، بعد 
منطقة  في  العام  استثنائي هذا  موسم 
كيب  من  كيلومتر  مئة  بعد  على  جبلية 
إفريقيا  جنوب  دولة  خاضت  تاون. 
غمار هذه الزراعة الواعدة لفاكهة غنّية 
"سي"  وبالفيتامني  األكسدة  مبضادات 
لدرجة  العالم  في  عليها  الطلب  يزداد 
صادراتها.  على  يؤّثر  لم  الوباء  أن 
إنتاجه  البلد  يرفع  أن  املرتقب  ومن 

إلى   2008 سنة  طّن   600 من  الزراعي 
اجلزء  أن  علما  العام،  هذا  ألفا   24
األكبر من الصادرات موّجه إلى أوروبا 
وبريطانيا. وتنعم مزرعة تشيلترن عند 
والتي  هوالند  هوتنتوتس  جبال  سفح 
أشجار  فيها  تنتشر  املاضي  في  كانت 
الفراولة، مبا يكفي من  التفاح ونبتات 
ونصبت  الزراعة.  لهذه  واملاء  الشمس 
شباك حلماية الشجيرات وتنقل القفران 

كّل سنة إللقاح احملاصيل املقبلة.
وال بّد من توّخي عناية شديدة لتغليف 
"العملية  فهذه  جّيدة،  بحالة  الفواكه 
دقيقة جّدا"، بحسب ما يقول مدير هذه 

الشركة الزراعية أنتون بوث.
جمعية  مديرة  شوته  إلزيت  وتقول 
جنوب  في  احلمراء  الفواكه  منتجي 
وفواكه  كثيرة  أنواع  "لدينا  إفريقيا 
أقرب  "نحن  نوعية جّيدة"، مشيرة  ذات 
البيرو  مثل  منافسينا،  من  أوروبا  إلى 

وتشيلي".
منتجا  إفريقيا  جنوب  دولة  وتبقى 
متوّسطا للتوت األزرق في وجه عمالقة 
لكنها  املتحدة،  والواليات  كندا  مثل 
تتقّدم لكسب أسواق في الصني وكوريا 

اجلنوبية وزيادة إنتاجها.
الطلب  ازدياد  "نتوّقع  شوته  وتقول 

املنافع  تعميم  ضوء  على  العاملي 
الغذائية لهذه الفاكهة".

األزرق  التوت  من  األكبر  اجلزء  ويزرع 
في البلد في محافظة كيب الغربية. وقد 
اآلسية  الفاكهة  هذه  صادرات  ارتفعت 
الصغيرة من 7 ماليني يورو سنة 2013 
 ،2018 سنة  مليونا   55 من  أكثر  إل 
بحسب إحصاءات احلكومة. وبات أكثر 
مزروعا  املنطقة  في  هكتار   2700 من 
قبل   261 مقابل  في  األزرق،  بالتوت 
زيتسمان  بيتر  ويؤّكد  سنوات.  خمس 
مدير وحدة الفواكه احلمراء في شركة 
األزرق  التوت  أن  فروت"  "توب  املشاتل 

هو "من اإلنتاجات البستنية التي تشهد 
أكبر منّو في جنوب إفريقيا".

وهو يدّر عائدات على االستثمار أعلى 
لكنه  األخرى،  الفواكه  من  كثير  من 
االستثمارات  حيث  من  غاليا  "يكّلف 
ينبغي  إذ  زيتسمان،  بحسب  األولية"، 
اإلنتاج  يكون  توّفر عشرين هكتارا كي 
مليون   1,6 إنفاق  ثّم  لألرباح  مدّرا 

يورو لزرع هذه املساحة.
ومن املرتقب أيضا أن يزداد االستهالك 
احمللي، ما من شأنه املساعدة على زرع 

أنواع أقّل كلفة، بحسب الشركة.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(.

تهافت على لوحات حتمل اسمًا فاضحًا لقرية منسوية

مخاطر إلخراج فرنسي
يزن 300 كيلوغرام من منزله

سعر عالج لألطفال ضّد اإليدز ينخفض أربع مرات 

التوت األزرق صاحب الفوائد املذهلة يجد االرض الواعدة  

القاهرة- مصطفى عمارة
 أفرجت السلطات املصرية مساء الثالثاء 
توقيفهما  مت  أزياء  وعارضة  مصور  عن 
تصوير  جلسة  خلفية  على  االثنني 
زّيًا فرعونيًا "غير  للعارضة وهي ترتدي 
عند سفح  املاضي  األسبوع  الئق"، جرت 
أحد أهرامات منطقة سقارة األثرية غرب 
القاهرة، بحسب ما قال مسؤول قضائي.

إن  برس  فرانس  لوكالة  املسؤول  وقال 
االثنني  سبيل  أخلت  العامة  "النيابة 
دوالرا(   32 )حوالى  جنيه   500 بكفالة 
االفراج  هذا  أن  وأضاف  منهما".  لكل 
في  التحقيق  ذمة  على  سيكون  املشروط 
في  تصريح  بدون  بـ"التصوير  اتهامهما 
مسؤول  وأفاد  بسقارة".  االثرية  املنطقة 
أمني ليل االثنني الثالثاء بالقاء القبض 
سلمى  االزياء  وعارضة  املصّور  على 
الشيمي ومت احالتهما إلى النيابة العامة 
للتحقيق. والشيمي تقّدم نفسها ملتابعيها 
إنستغرام  وتطبيق  فيسبوك  موقع  على 
نهاية  ونشرت  أزياء،  عارضة  أّنها  على 
عبر  حساباتها  على  املاضي  األسبوع 
مواقع التواصل االجتماعي سلسلة صور 
فرعونيًا وخلفها  زّيًا  فيها مرتدية  تظهر 
هرم زوسر املدّرج الذي بني قبل حوالى 
4700 سنة.  وكان األمني العام للمجلس 
األعلى لآلثار في مصر مصطفى وزيري 
طلب احالة واقعة التصوير "داخل إحدى 
إلى  الئقة"  غير  بطريقة  األثرية  املواقع 
على  ُنشر  بيان  حسب  العامة،  النيابة 
السياحة  لوزارة  الرسمية  الصفحة 

واالثار املصرية على فيسبوك.
أي شخص  "أن  وزيري  عن  البيان  ونقل 
يثبت تقصيره في حق اآلثار واحلضارة 
نيابة  بدأت  معاقبته".  سيتم  املصرية 
مع  التحقيق  اجليزة  جنوب  حوادث 
بالزى  التقطت صورا  التى  املوديل  فتاة 
حيث  املدرج  زوسر  هرم  امام  الفرعونى 
وجهت لها النيابة تهمة مخالفة القانون 
ما  وهو  فرعونى  شبه  بزى  بالتصوير 

ميثل اهانة للحضارة الفرعونية.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(.

كلوني  - جنح جورج  ب(  واشنطن-)أ ف 
املفضلة  شعره  تسريحة  على  اإلبقاء  في 
رغم إغالق صالونات احلالقة خالل تدابير 
إن  إذ  كوفيد19-،  وباء  ملكافحة  اإلغالق 
الشائب  شعره  يقّص  الهوليوودي  النجم 
للثمانينات  يعود  جهاز  بواسطة  بنفسه 

هو كناية عن آلة حالقة شّفاطة.
وقد كشف املمّثل األميركي البالغ 59 عاما 
قناة  عن سّره هذا األحد خالل مقابلة مع 
"سي بي اس"، قائال "أقّص شعري بنفسي 
العمر.  من  والعشرين  اخلامسة  منذ 
مجال  وال  قّصه  يسهل  كالقّش  وشعري 

للخطأ".
منذ  استثمر  أنه  مبتسما  كلوني  وأضاف 

زمن بعيد في جهاز "فلووبي" وهي آلة جلّز 
الشعر مرفقة بشّفاطة حّققت رواجا واسعا 
التلفزيونية  املبيعات  عبر  الثمانينات  في 

في الواليات املّتحدة.
سابقا  آر"  "إي  مسلسل  جنم  وصّرح 
"ما  التعّجب  عليها  بدا  التي  للصحافية 
قّص  وال يستغرقني  باجلهاز  أحتفظ  زلت 

شعري أكثر من دقيقتني".
وأجرى املمّثل هذه املقابلة في إطار احلملة 
ميدنايت  "ذي  اجلديد  لفيلمه  الترويجية 
معّلقا  الفيلم  إنتاج  طاقم  وغّرد  سكاي". 
أن  ال  ميكننا  "ال  كلوني  تصريحات  على 
نؤّكد وال أن ننفي استخدام جهاز فلووبي 

في موقع التصوير".

االفراج بكفالة عن عارضة أزياء
في قضية صور األهرامات

آلة حالقة قدمية
سّر كلوني للعناية بشعره 


