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طـــبـق االصـل

ترمجة- زينب حممد
عن لوموند

نـوقش موضوع اسـتخدام التعذيب
يف احلرب على االرهاب بشكل واسع
علـى اعلـى مـستـوى يف احلكـومـة
االمـريـكيـــــــــة يف عـام 2002، ويف
عام 2003، كما اشـارت وثائق قامت
بنـشـرهـا عــدة صحف، وردًا علـى
سـؤال من جلنة القـوانني يف جملس
الشيوخ االمـريكي، اكد وزير العدل
جـون اشكـروفت علـى ان الرئـيس
االمــريـكي جــورج بــوش مل يـكن
ليـسـمح اطالقـًا بـأيـة طــريقـة
استجـوابيــة تتعـارض والقـانـون
االمـريـكي او الـتعهـدات الــدوليـة
للواليات املتحدة االمريكية، وكانت
وزارة العـدل االمريكيـة قد درست
بـطلـب من وكـالـة االسـتخبـارات
املركـزية االمريكي (CIA)النص
القــانــونـي لالسـتخـــدام احملتـمل
لـتعــذيب الـسـجنـاء الــذين الـقي
الـقبـض علـيهـم يف افغــانــستــان،
واختذت هذه الدراسة شكل مذكرة
وجهـت اىل الـيـبــت االبـيـض يف آب
عـام )2002( بتوقيع مسـاعد السيد
اشكـروفت، وجاء يف هذه املذكرة ان
تعذيب اعضاء القاعدة املعتقلني يف
اخلــــارج )ميـكـن تـربيــــره(، وان
االتفاقيـات الدوليـة ضد الـتعذيب
ميكن ان تكون خمالـفة للدستور ان

ميتشيل اليوت 
ان الـوضع الراهـن يتحدى تـصور ان
ينشأ شيء طيب من مثل هذا الوقت
املخـيف يف العراق. لكن بـدا ومبعوث
االمم املـتحدة االخـضر االبـراهيمي
حيـاول ان ينـشيء حكـومـة مـؤقتـة
تستطيع املـساعدة يف نقل البالد من
فـوضـى بغـداد، )وربـش( الفلـوجـة
وصـور ابوغـريب الـبشعـة، ان فكرة

سيئة قد ماتت.
وكـانت تلك الفكـرة هي االمربيـالية
اجلـديدة، فقـد اصبح من الـشائع يف
الواليات املتحـدة، يف السنوات القليلة
املــاضيــة، التفـكري بــأن يف االمكـان
اصـالح الدول العـاجزة بـالقيـام من
اخلـارج بفـرض الـنظـام وزخـارف
الدميقـراطية كمـا لو ان بإستـطاعة
االمــــريكـيـني الــتقـــاط عـبـــاءة
االمرباطـورية اليت طـرحتهـا القوى
االوروبية. فقد كان حلم االمربيالية
اجلديـدة مثالـيًا. وتصـوروا انه بعد
ان يتم جنود الواليات املتحدة تأمني
العـراق، فإن البنـية التحتيـة للدولة
احلــديثــة )القـضــاة املـسـتقـلني، -
واملوظفني الشرفاء، ومجع الضرائب
الفعـال( - ستـأخـذ شكلهـا تـدرجييـًا
حتت االرشاد االمريكي احلميد حتى
الـيــوم الــذي تـضــاء فـيه مـنــارة
الدميقـراطية يف الشرق االوسط ذات

يوم.
وميكـن للعـراق، مع هـذا ان يـصبح
دميقــراطيـة كهـذه، فـاالمل يـنبع
ابـديـًا، واذا مـا ُقـدر هلـذا الـتحقق
الــسعيـد ان يـاتـي ليـسـتمـر، فـمن
احملتـمل ان ال يكون هنـاك مما ميكن
فعله مع افكـار االمربيـاليني اجلـدد
اكثر ممـا مع ظهور قـومية عـراقية
اصيلة مشّكلة يف معارضة االحتالل.
ومـثل هذه املعـارضة هـو على وجه
الدقـة ما مت تكـوينه يف العراق حتت
انتداب الـرابطة الـربيطانـية لالمم
يف عشـرينيـات وثالثينـيات الـقرن
املـاضي، ولـو ان القلـيل من صـانعي
السـياسـة قد ازعـجوا انفـسهم، كـما
يبـدو، بـدراســة دروس االنتـداب،
ويــوضح تـوبـي روج، من جــامعـة
ورويك الـربيـطـــانـيـــة - ومـــؤلف
)اخـرتاع العراق(، وهو كـتاب حديث
رائع عـن االنتــداب - الـطـــرق اليت
ترتكـب بها سلـطات الـتحالف الـيوم
االخـطـــاء نفــسهــا الـيت ارتكـبهــا
الربيطانيون قبل مثانني عامًا، واآلن
كـآنذاك، تـنتقل القـوى احملتلـة من
خمـطـط حلكـم ذاتي اىل آخــر، آالن،
كـآنــذاك، تغري آراءهـا بـشـأن أّي من
الــسيــاسيـني العــراقيـني احمللـيني
تفـضل. ويقـول دوج ان املـســؤولني
الربيطانيني واالمريكيني احلديثني
قــد ابــدوا )مــستــوى مــذهـاًل من
الـتفـكري اخلـــاطئ( بـشــأن تــاريخ
العـراق. فلــو انهم اجنـزوا واجـبهم
املدرسـي املنزلي عن البالد، لكان من
املمكن ان يكونوا قد فهموا ملاذا وصل
االمــر بهـم ألن يتعـرضـوا اىل هـذه
الـدرجـة مـن االستيـاء هنـاك.ان أي
احـتالل امــٌر يـسـبب االذى، ورمبــا
كـانت املالحظـة االكثـر صوابـًا اليت
قيلت عن العـراق يف العام املاضي هي

بقلم مايكل روبن
يف الثالثني مـن حزيـران لن يـكون
لـسلطــة االئتالف املـؤقتـة وجـود،
وستـديـر البالد حكـومـة عـراقيـة
انتقـالية حتى االنتخـابات يف كانون
الثـاني. وبينمـا يعترب نقل الـسيادة
حـــدًا فـــاصـاًل إال أن العـــراقـيـني
يقـولــون: أن الشـرعيـة احلقـيقيـة
ستتحقق فقط عرب االنتخابات. لكن
القـرارات التكنـوقراطـية الـصادرة
اآلن خبصوص هذه االنتخابات تهدد
بـتقويض متـانة أية دميقـراطية يف

البالد.
هـنــــالك طــــريقـتـــان إلجـــراء
االنتخـابــات: الطـريقــة االوىل هي
نظـام القائمة احلزبية حيث حيصل
كل حزب على التمثيل طبقًا لنسبة
التصـويت. الطـريقـة الثـانيـة هي
اختيـار مرشح واحـد عن كل دائرة
انتخـابيـة. يف الـرابع من حـزيـران
صـادقت كـارينـا بـرييللي، رئـيسـة
فريق االمم املتحدة االستشاري على

نظام القائمة احلزبية.
عندما كنت مستشارًا سياسيًا جوااًل
لـسلطـة االئتالف املـؤقتـة، سـكنت
خـارج املنـطقة اخلـضراء وتفـاعلت
لـيـــس فقــط مع الــسـيـــاسـيـني
العـــراقيـني بل أيـضــًا مـع النــاس
العـاديـني. التصــويت واالنتخـابـات
كــانت علـى رأس احــاديث املقـاهي
واجلــوامع. االحــزاب الــسيــاسيــة
نزعت حنـو تفضيل نـظام القـائمة
احلـزبيـة. املـدافعـون عـن النمـوذج

بقلم: فيفيان والت 
ان الطـموح الـرئيـس لطالب املـرحلة
املنتهيـة يف جامعة بغـداد اجياد سبيل
ملغادرة العـراق.)لويـس ياكـو( شاب يف
احلادية والـعشرين من عمره، يتحدث
مخـس لغـات وحيفـظ عن ظهــر قلب
مقـتـطفــات مـن عـبـــارات الكــاتـب
االمــريـكي )آرثــر مـيلــر( والكــاتب
ارنست همـنغواي، سيتخرج قريبًا من
جامعة بغداد بدرجات عالية يف االدب
االنكليزي، بإختصار )ياكو( واحد من
الشبـاب الطـموح والـذكي الـذي ميكن
للعــراق االسـتفــادة مـن مهــاراته يف
االشهـر القـادمـة، حيـث ان االحتالل
االمـريـكي قـد شـارف علــى االنتهـاء
واحلكـومة اليت عيـنت حديثـًا حتاول
ان تربهـن علــى ان العـراق مـسـتعـد
لتولي مهام شؤونه بنفسه.. ومع ذلك
ومـثل معــظم زمالئـه تبقــى رغبـة
)يـاكو( يف مـغادرة العـراق قويـة على
الرغم من ان الواليـات املتحدة رحبت
بتـسمية احلكـومة االنتقـالية - اخريًا-
كخطـوة ازاء االنسحاب الـفعلي للقوات
االمـريكيـة من العـراق اال ان الـطلبـة
اخلرجيني من جامعة بغداد خيططون
لسـرتاتيجيـات الـرحـيل من العـراق..
وينهمك الـطلبة خارج اسـوار كلياتهم
مبنـاقـشــة أي الربامج الـربيطــانيـة

ايضـًا احلرية الـدينية. املـسيحيون،
عـلى سـبيل املثـال، ميثلـون اقل من
3% مـن سكــان العــراق، ومــا زالــوا
يرتكزون يف مـدن مثل القوش، عني
كاوة ودهوك العـديد من املسيحيني
ال يـؤيـدون احـزابــًا مثل احلـركـة

الدميقراطية اآلشورية.
من دون انـتخــابــات علــى اســاس
منـاطقي، فـإنهم قـد الحيظـون بأي
متثيل. اجملتمعـات الدينيـة االصغر
حـجمــًا والـيت ليـس هلــا احــزابــاًُ
سياسيـة لكن تلتف حـول بعضها يف
منـاطـق معينـة قـد ال حتظـى بـأي
متـثــيل سـيــــاســي يف العــملـيــــة
الـدستورية املهـمة.قبل اربع سنوات
واثنـاء تدرييب ملرتمجني من بغداد،
كان طلبيت خيطئون مرارًا يف كلمات
مثل: التسامح، احللول الوسط، وهي
مفـاهيم مل تـكن موجـودة يف عراق
صـــــدام حـــســني. اآلن ومع نـقل
مسـؤوليـة العـراق اىل هيـئة دولـية
مهتـمة اكثر باملالئمـة التقنية منها
بالدميقـراطية، فـإن البيت االبيض
يهدد استقـرار مستـقبل العراق. ان
انتخـابــات شخـص واحـد وصـوت
واحـد قـائمـة علـى اسـاس اهلـويـة
الطــائفيـة قـد ُتـسعـد رجــااًل مثل
مهـدي املــدرسي، لـكن العـراقـيني
الـدميقـراطيـني سيـنظــرون اليهـا

كخيانة ملستقبلهم.
ترمجة زهري رضوان 
عن الواشنطن بوست

برييـللي العراق حنـو منزلق الـنظام
الطـائفي حـسب النمـوذج اللبنـاني
الفـاشل. قـال احـد اعضــاء اللجنـة
االنتخابيـة العراقية ان برمير وافق
على نظام القائمة احلزبية ليتفادى
السـؤال املخـادع: من يصـوت واين؟
وبذلك يقايض ازدهار العراق طويل

االمد بنفعية قصرية االجل.
ان مصادقة االمم املتحدة على نظام
القـائمة احلـزبية تـفشل يف تصحيح
اخطاء الـسنة املاضيـة. بينما يصف
بول بـرمير جملس احلكم بأنه ليس
ذا عالقـة، فـإن احلقيقـة عرب عنهـا
بطـريقـة خمتلفـة ال تكـاد تـدرك.
كـثري من العـراقيـني يتبنـون نفس
عـقليــة الصـوت االمــريكي بـشـأن
الكوجنـرس، حتى عندمـا يساندون
ممثليهم. عدم الثقة مبجلس احلكم
كانـت واضحة يف مـدن مثـل الكوت،
الـيت مل متثل فـيه، اكثــر من مـدن
مثل النجف الـيت كانت حتـظى مبن
ميثلها. حتى يف العراق، واحملسوبية.
ان نظـام القائمـة احلزبيـة لن يكون
سنـدًا لـتمـثيـل حقيقـي. كثـري من
الـعراقـيني يتـشاطـرون يف االثنـية
وليـس يف املصـاحل احملليـة. تلعفـر،
البلـدة الـواقعـة شـرق املـوصــــل،
يقطنها 160.000 نسمة، 95 % هم من
الرتكـمان الـشيعـة. انهـم مواطـنون
ناطقـون باللـغة الرتكـية لكـن ليس
هنـالـك من مـشـرتك كبـري بيـنهم
وبني تــركمــان اربيل او كـركـوك.
نـظام القـائمة احلـزبية قـد يقوض

يفضلون نظـام الدائرة االنـتخابية.
يتذكـر املتقاعدون فـرتة الستينيات
بأنهـا كانت فرتة الصراعات الضارية
يف الـشـــوارع بني انـصـــار اليـســار
واالحـزاب القــوميـة، امـا الـشبـاب
فــإنهم يـنظـرون اىل االحــزاب من
خالل جتـربـة حـزب البعـث، حيث
احلـصول علـى وظيفـة يعتمـد على
بطـاقـة الـعضـويـة. عــدم الثقـة
بـاالحـزاب ميتـد حتـى كـردستـان
العــراق. حني قـمت بــالتـدريـس
اجلـامـعي يف العــام 2000- 2001 ربط
طالبي االحـزاب الكـرديــة احملليـة
بالفـساد واستغالل السلـطة وحماباة
االقارب. حـتى برييللي، املـسؤولة يف
االمم املـتحــدة، اعـرتفت بــوجــود
مشـاعـر عـراقيـة غري وديـة جتـاه
االحــزاب الــسـيــاسـيــة. واخـربت
الــصـحفـيـني يف آيـــار املـــاضـي ان
)الشعور املعـادي لالحزاب السياسية
عنـد السـكان عـاٍل للـغايـة(. لكن يف
مـؤمتـرهــا الصـحفي هـذا الـشهـر،
عـرضت بـرييللي االسـاس املنـطقي
الـذي استنـدت علـيه يف ختليهـا عن
نظـام الدائرة االنتخابـية وتفضيلها
االنتخـابـات علـى اسـاس القــائمـة

احلزبية. 
قـالت برييللي ان )هنـاك العديد من
اجملـتمعـات قـد تفـككت وتـشتت يف
ارجـــاء العـــراق، وتـــرغـب هـــذه
اجملـتــمعــــات يف مجع اصــــواتهـــا
للتصـويت كأنـاس يتمتعـون بنفس
الـرأي والتفكري(.بهذه اجلـملة تدفع

االسـالمي - االيــراني يـّصـرون )ان
البند االول يف الدميقراطية هو حكم
االغلبـية لالقلـية( كـما قـال السـيد
هـادي املــدرسي احــد اكثـر رجـال

الدين نفوذًا يف كربالء.
الليـرباليـون العـراقيـون يـفضلـون
االنتخـابـات علـى اسـاس الـدائـرة
االنتخابية بـينما يدعو قانون ادارة
الـدولة املـؤقت اىل تـأسيس مجعـية
وطنـية من 275 عـضوًا، وهـذا يعين
ان كل عضـو ميثل مـنطقـــــــــــــة
مــن 87000 شخــص، ولـن تـكــــون
املنــافـســة بني االحــزاب، بـل بني
افـراد يكونوا مسـؤولني امام السكان

احملليني وليس امام قادة االحزاب.
بعــض اعــضــــاء جملـــس احلـكـم
سيحققـون فـوزًا يف بعـض املنـاطق،
رجـاء اخلـزاعي الـسيــدة الشـيعيـة
املـدافعـة عن حقـوق املرأة، حتـظى
بـشعبـية يف مـدينتـها، الـديوانـية.
سكـان منطقـة الكاظـمية يفـضلون
امحد اجلليب، رئيس املؤمتر الوطين
العراقي. عبد العزيز احلكيم حيظى
بـالـشعـبيـة يف الـنجف، لكـن اولئك
الذين ال يعدون من بني الشخصيات
الكارزمـية او من الفاسدين يف بعض
االحـزاب سيكـون حظهم يف الـنجاح

ضئياًل.
ان عدم الثقـة باالحـزاب السيـاسية
عمـيق اجلـــذور، واالستـطالعــات
االخــرية تــــشــري اىل ان االحـــــزاب
السيـاسية مل حتظ بأكثـر من نسبة
3%. العــراقـيــون مـن كـبــار الــسـن

العـــراق واالنـتخـــابـــات اخلـطـــأ

تلك اليت قـاهلـا مبعـوث آخـر لالمم
املـتحــدة يف بغـداد، الــدبلـومــاسي
الربازيلـي سريجيـو فـيريا دي ميلـو،
قـبل مقـتله بقلـيل يف انفجـار يف آب
املـاضي. فقـد قال حملـاوره يف احدى
املقــابالت: )من يـود ان يـرى بالده
حمتلـة؟ فـانـا ال اود ان ارى دبـابـات
اجنبيـة يف كوبـاكابـانا( ومـرة بعد
مـرة، يفـوق اذالل االحـتالل يف ثقله
اية مقاصـد طيبة ميكـن ان تنطوي
عليهـا اية قـوة امربيـاليـة. )والقوى
االمربيــاليــة تصـر علـى الـدوام ان
مهـمـتهـــا احلقـيقـيــة هـي مهـمــة
متـدينيـة، وكأنهـا ال تهدف اىل اكـثر
مـن احضـار شــاي املسـاء او الـنظـام
املرتي ألولـئك الــذين يـعيـشــون يف
اراٍض اقل حـظًا( فـاالمربيـاليـة، لو
جـردتهـا مـن كل تربيـراتهـا، فـإنهـا
تعين حكمـك من قبل شخـص آخر.
ويف القرن احلادي والعشرين، الميكن
ان يـتـــوقع احــد ان يـتقـبل شعـب

حمتل مثل هذا املصري بسعادة.
لكن، وكـما عـرفنـا حالـيًا، ان هـناك
سبـبًا آخـر حلمل االمربيـاليـة بذور
فشلها معها. فاخلطط العظمى إلعادة
صنـع االمم حيلمـون بهـا يف بسـاتني
البـيئة االكـادميية واروقـة السـلطة،
ويقـوم بتـنفيـذهـا، علـى كل حـال،
شـباب )وشـابات، ايـضًا، هـذه االيام(
بـعيــديـن عن الـبيـت، ومتـربمني،
واحيـانًا سـيئي الرتبـية، ويف الغـالب
خائفون. فإذا ما كنت امربياليًا نبيل
االهـداف، فــإن جنـودك الــشبـاب،
عاجاًل ام آجاًل  وسـواء كنت يف قرية
يف كينـيا، او يف حٍي يف اجلـزائر، او يف
سجـٍن يف بغــداد- سـيـسـبـبـــون لك
املتــاعب. وســوف يقـومـون بـعمٍل
امحق او متهور او مفزع يذهب بكل
عـملك الـطيـب يف طيـات النـسيـان،
وسـتتعـرض - انـت وهم- للـشتــائم
بــسـبـب ذلك. وقــد كـتـب جــورج
اورويـل ذات مرة: )يف بـورما، كـانت
تصــدمين بـإسـتمـرار حـقيقـة ان
اجلنـود العاديـني هم القسـم املكروه
اىل اقـصى حـٍد من اجملتـمع االبيض،
وكانوا اذا حكمنا عليهم ببساطة من
تصرفهم، يستحقون ذلك بالتأكيد(.
ان االمــريكيـني ال حيبـون فكـرة ان
يكون جنودهم مكروهني معتقدين
- وهـم علــى صــواب- بــأن القــوات
العسكرية االمـريكية ميكن ان تكون
قــد حـــررت املاليـني مـن الـنــاس
االبـريــاء. غري االمـتنــان ملثل هـذه
الـشهـامـة سـرعـان مــا يتالشـى يف
الغـالب. فـالنـاس يـريـدون الـتحكم
مبصريهـم.ومن املفهوم، بـالطبع، ان
تـنشـد امـة كـالعـراق، خـارجـة من
الدكتاتورية، املساعدة من اآلخرين.
وسيستجيـب اصحاب الشهامة لذلك.
ولكن فكرة ان يـستطيع االمريكيون
او غريهـم الذهاب اىل ارٍض اجـنبية،
ويقلبون عـاليها سـافلها، ويتـشبثون
هنا وهناك، ويشكرون بعد ذلك على
االزعـاج، كانـت امرًا بعيـد االحتمال
ايــام رابطـة االمم. امـا اليـوم، فهي

سخيفة، ببساطة.
ترمجة/ عادل صادق 

عن/ جملة تايم

العراق علَّم العالم مرةً اخرى 

ملاذا يثري احملتلون االستياء 

عـمله ضـروري ومكــرس لتفـادي
أذى أكرب، ويــدخل تقــريــر وزارة
العدل ايـضًا يف تفصـيل ما ميكن ان
يـــوصف علـــى انه تعــذيـب ام ال،
حـسب واضعـي التقـريـر، وفـيمـا
يتعلق بالتعذيب البدني فانه يؤكد
علــى ان االمل املـعتــدل او القــصري
االمـد ال يشكل تـعذيبـًا بالـضرورة
الن التعــذيب أمل يــرافقه جـروح
بـدنيـة خـطرية كـأن يكـون عجـز
عـضـــوي او تعـطـيل يف وظـــائف
اجلـسـم أو حتـى املــوت، واحصـى
النـص سـبعـة اســاليـب وصفـتهـا
احملاكـم بانهـا من اعمـال التعـذيب
مـثل الــضـــرب املـربح والعـنـيف
باملطـرقة، احلرق بالـسجائر، افراغ
شحنـات كهـربـائيـة علـى اعضـاء
حسـاسـة يف اجلـسم او االغـتصـاب،
وحبــسب واصفـي  التقـريـر، فـان
خرق القوانني حيدث عندما تكون
اساليب االستجـواب تشبه التعذيب
يف طـبيعتـها املغـاليـة ويف نوع االمل
الذي تـسببه.أمـا التعـذيب العقلي،
فـانـه ينـجم عـن أمل نفــسي كـبري
ولفرتة طــويلـة أي ملــدة شهـور او
حتــى لــسنـني، وعلــى حــد رأي
الـسـينـاتـور الـدميقــراطي أدوارد
كنـدي، فـان اجلـدل يف هـذا النـوع
يقـودنا مبـاشرة اىل التعـذيب الذي
تعـرض له املـعتقلـون يف سـجن أبي

غريب يف العراق.

وكان القضـاة املستـشارون يرون ان
اعمـال التعـذيب املـرتكبـة  يف اطار
التـوجيهـات  واالوامـر الـرأسيـة ال
ميـكن مالحـقتهــا قضــائيـًا واكـد
الـبيـت االبيـض علـى ان بـوش مل
يـكن يـنفــذ هــذا الــرأي ومع ذلك
وجه رامـسـفيلــد بنـاءًا علـى هـذا
الـتقــريــر الــذي قــسـم قـضــاة
الـبنتـاغون، االوامــــــــر يف نيـسان
عــام 2003 للـجنـرال جـيمـس هل
زعيم قـيادة اجلنوب والـذي تعتمد
علـيه قاعـدة خليج غـوانتنـامو يف
كـوبـا؟ وتـنص هـذه االوامـر علـى
مشـروعية 24 اسلوبًا يف االستجواب،
اربعـة منهـا ال ميكن استخـدامها اال
مبوافقة واضحة من الوزير. وهو ال
يـعطي املوافقـة كما يقـول املتحدث
بـامسه اال يف حـالتني، وتقـع دراسة
الـبـنـتــاغــون يف مـئـــة صفحــة
وتـستعـرض متيـزًا دقيقـًا وصعبـًا
بـني )ايقـــاع االمل( والـتعـــذيـب،
فالتعـذيب يعين أملـًا قاسيـًا يصعب
حتمله.واكد الـتقرير ايـضًا على ان
املـستجوب الـذي يعتقد حبـسن نية
ان اعمــاله لن تـسـبب أذى عـقليـًا
مــسـتــدميــًا ال ميـتـلك الـعقلـيــة
الضرورية ليحسب ان افعاله تدخل
ضـمن مقـومــات التعــذيب وعـدا
ذلك، فـان املــستجـوب املــستخـدم
لالسـالـيب املـؤملـة ميـكن ان يكـون
مبنـأى عن املسؤوليـة ان اعتقد بان

طبقـت على اسـتجوابـات جتري يف
اطـار احلرب علـى االرهاب، ويـؤكد
النص علـى ان املوظف الـذي يعذب
مـتهمـًا لـكي ميـنع هجـوم جـديـد
لـشبكـة القـاعـدة االرهـابيـة علـى
الـواليــات املتحـدة االمــريكيـة لن
يـستحق املالحقـة، ومبوجـب هذه
املـذكـرة اليت ذكـرتهـا الـواشنـطن
بوست، فـان عدة ذرائع تقـوم على
احلاجة والـدفاع املشـروع قد تقدم
تـربيرات تبعـد امكانيـة املالحقات
اجلنـائية، واكد وزير العدل على ان
هـذه املـذكـرة مل يـكن هلــا نتـائج
عـملـيـــة، ولكـنه تـــذرع بفــصل
الــسلـطـــات لريفـض ايـصــاهلــا اىل
االعضاء الشيوخ وطبقًا مرة اخرى
للواشنـطن بوست فـان ذرائع وزير
العـدل تنـاوهلا مـرة اخرى تقـرير
وضعته جمموعة من القضاة يف آذار
عـام 2003 لـوزيـر الـدفـاع دونـالـد
رامـسفلـد، وكـشفـت صحيفـة وول
سـرتيت جـورنـال عن وجـود هـذا
الـتقرير، فقـد اعدت هذه الـوثيقة
بنـاءًا علـى طلـب وليـام هـاينـس،
املستـشار القـانونـي يف البنتـاغون،
وتـؤكـد علـى ان رئيـس الـواليـات
املـتحــدة االمـــريكـيــة ويف اطــار
وظـيفته كقائد عـام مكلف بضمان
أمن االمــريـكيـني غري مـــرتبـط
بـــالـــدسـتـــور وال بـــالقـــوانـني
واالتفـاقيات الـيت حتظر الـتعذيب

احلكومة االمريكية استخدمت التعذيب ضد االرهاب
منذ عام 

اوىل خطواتهم املهنية يف احلياة.
وللـطالـبات اخلـرجيات آمـال مظلـمة،
الطـالبـة رواء مهـدي -21سنـة- واليت
حــصلـت علـــى شهـــادتهـــا يف االدب
االنـكليــزي - اخريًا- تقـول بـأن االهل
مينعون الفتيات من مغادرة العراق اال
بصحـبة ازواجهن، واملشـكلة ان معظم
الـرجـال بـدأوا بـاهلــروب من العـراق
وتـوضح قـائلـة: )رمبـا يـطلب هـؤالء
الـرجـال من عـوائـلهم بعـد فـرتة من
استقـرارهم يف اخلـارج ان يعثـروا هلم
علـى زوجة وهذه الـطريقة الـوحيدة

ملغادرة البالد(..
وبـالعـودة اىل )يـاكـو( الـذي يـبحث له
ابـن عمه املـوجـود يف شـيكـاغــو عن
وظيفة او برنـامج دراسي، يعيل ياكو
اخــوته الــستــة  بـنحــو 700 دوالر يف
الشهـر يتقـاضاهـا من عمله مـرتمجًا،
لكن ذلك مل يغري خططه يف الرحيل..
وحتى ان والـدته تشجعه على مغادرة

البالد..
سوف يـكون على احلكومة اجلديدة ان
تربهـن علــى ان الكـابـوس الـطــويل
لـلبالد قد وىل حـقيقة اذا كـانت تأمل

يف ابقاء طالبها الشباب يف الداخل..
ترمجة/ خلود حسني العبيدي 
عن )التايم( 

لـلخرجيني اليت قـد تبدي استـعدادها
لقبـوهلم. ويـأمل آخــرون يف العثـور
علــى عـمل يف االمـــارات العــربـيــة
املتحـدة، وحتى الـطلبة الـذين ليست
لــديـهم خـطـط قــويــة قــد قــرروا
املغـادرة... ويقول عمـر عبد الـوهاب
-24- سـنـــة الـــذي تـــرعـــرع يف اوربـــا
وافريقيا بأن ليـس لديه اية فكرة اىل
اين يـذهب، ولـسنـوات عـديـدة كـان
قلبه يصـبو اىل احلصول عـلى وظيفة
يف وزارة اخلارجيـة لكن امله قد خاب
بعــد ان احنــدرت الـبالد اىل فــوضــى
دمــويـــة ويبـــدي رغبــة قــويــة يف
احلصول على فرصة يف احلياة لكنه ال

جيدها يف العراق..
ان املؤيـدين لتغـيري النظـام كانـوا قد
تـنبــأوا قـبل احلــرب بــأن الـصفــوة
املثقفة سوف تنتعش يف ظل احلريات
اجلـــديـــدة .. وبـــالـــرغـم مـن كل
االضـطرابـات النـاشئـة عن االحتالل
جيد طلبة صفوف املرحلة النهائية يف
جامعـة بغداد، انـفسهم واقفـني على
قمـة سـوق الـعمل املـزدهـر، نـظـرًا
جملـيء الشـركـات االجـنبيـة ولتـولي
احلكومة االنـتقالية مهـامها والبدء يف
البـحث عن اسـتثمـار آالف املـوظفني
املهرة.. وتبقـى هذه التوقـعات بعيدة
بـالنـسبـة اىل الطلـبة الـذين خيـطون

مستقبل العراق ..
شباب ال يريدون ان يكونوا جزءًا منه 

العدد )141( اخلميس  24  حزيران 2004

NO (141)  Thu.  (24) June


