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طـــبـق االصـل

بقلم: ستيفن وايزمان 
بسـبب املصاعب البريوقراطية اليت
تعـرتض صــــرف االمــــوال الـيت
خصـصهـا الكـونغـرس االمــريكي
إلعــادة بـنـــاء العــراق، تـتحــرك
السلطات االمريكية بهدوء وبسرعة
ألنفاق 2.5 مليـار دوالر من عائدات
النفط العـراقي على مشـاريع توفر
وظــــائـف لعـــشــــرات اآلالف مـن
العــراقـيني، خــاصـــة يف املنــاطق

الساخنة.
متـت املبـاشــرة بربنــامج االنفـاق،
والــذي بــدأ العـمل به دون اعالن،
بعـد اجـراء مـشـاورات مع الـوزراء
العراقيني بالـرغم من الشكوك من
ان عـائــدات النفـط تعــود للعـراق
وجيب ان تدخـر إلستعماهلـا عندما
يستعيـد العراق سيـادته املقررة يف

الثالثني من حزيران.
بـسـبـب تــدهــور الــوضع االمـين
والـتــأخـريات املعقــدة يف تــوقـيع
العقود واليت ابـطأت عمليـة صرف
مبلغ 18 مليـار دوالر اليت خصـصها
الكونغرس، تقول سلطات االحتالل
انهـا قـررت اخـريًا انفـاق االمـوال
العـراقيـة لبنـاء املـدارس، املصـانع
وحقول النفط، ولصرف العراقيني

عن اعمال العنف.
يقـول مسـؤولو االدارة االمـريكـية
انهم يعتقـدون ان برنـامج االنفاق
قــد ســاعــد يف اسـتقــرار العــراق،
بـالـرغـم من ان الغــالبيـة تـرى ان
الرتتيـبات اليت مت الـتفاوض علـيها
واليت مسحـت للجمـاعـات املـسلحـة
بـالعمل بـشكل سلـمي يف الفلـوجة،
كربالء، النجف واملناطق املضطربة
االخــرى قــد ســاهـمت كـــذلك يف

الوصول اىل هذا اهلدف.

زهري كاظم عبود 
نقلـت صحـيفــة التــاميــز عن
مصدر رمسي بريطاني قوله ان
املـدعني املـكلفني بـاعـداد ملف
االتهـــام ضـــد صـــدام حــسـني
يـواجهون نقص الـشهود واالدلة
الثـبات مـسؤولـية الـديكتـاتور
العــراقي الـسـابق عـن االعمـال
الوحـشية اثنـاء حكمه. واضاف
املصـدر ان ايــا من املـســؤولني
االربعـني يف النـظــام الـســابق
الذيـن اعتقلـهم التحـالف لـيس
مـستعـدا لالدالء بـشهـادة ضـد

الرئيس املخلوع.
 وقال هـذا املسـؤول طالبـا عدم
الكشف عن هـويته ان )صدام يف
الـسجن لكـن املعتقلني االخـرين
يعـرفــون من خـالل التجـربـة
انهـم اذا كانوا شهـود اثبات، فان
االنــتقــــام سـيـــشــمل افــــراد
عـــائالتهـم(. واوضح مـصــدر
اوردته التاميـز ان صدام حسني
اخفــى مجيع االدلـة اخلـطيـة
حـول مسـؤوليته املـباشـرة عن
جرائم احلرب وضد االنسانية.

) انتهى اخلرب(. 
األدلــة اليت يــوجبهــا التـحقيق
األبتدائي أو القضـائي التقتصر
علـى الشـهود الـذين مت الـقبض
عليهم بصفة متهمني مشاركني

يف إطــار الـتعــاون اإليـطــالـي
الفلـســطيـين علــى مــستــوى
املنظمات غري احلكومية، أقامت
مجـعيــة )ديفـــرنتــزا دونــا(
اإليطالية  دورة تدريبية دامت
ستة أيـام ملمثيلن عـن مجعيات
أهلية، ومنـظمات غري حكومية
فلـسطينية، كمـا حضر ممثلون
عن الشرطة الفلسطينية، وعن
وزارَتي شـؤون املرأة، والـشؤون
االجـتمـــاعيــة. وكــان حمــور
اللقاءات حول العنف ضّد املرأة.
وينـوي الـطـرفـان اإليـطــالي
والفلـسـطـيين إقـامـة مـركـز
ملكـافحـة العنف ضـّد الـنسـاء يف
بـيت حلم بـالتعـاون مع الـبنك
العـاملي أيضًا. وعرض املشاركون
خالل اللقــاء حجم الـظـاهـرة
علـى الـصعيـد العـاملي، فـمقتل
املـرأة جراء العنف املباشر، أو ما
يستتبعه من آثـار ُيعترب السبب
األّول لـوفــاة النـســاء وفقـًا ملـا
أشـارت إلـيه منـظمـة الـصحـة

العاملية.
ومّت عرض التجـربة اإليطـالية
بـوصفها منـوذجًا قد يـستوحي
منـه املركـز الفلسـطيين آلـيات
العمل، وأّكد القـضاة واحملاميات
احلـاضرات علـى التغيريات اليت
فـرضها االعرتاف بـالظاهـرة ما
تـرتجم يف القـانــون اإليطــالي
قـوانني جـديدة أكـثر صـرامة
حتـمي املــرأة وأبنــاءهــا، وهي
قــوانني قـد ُتـستـوحــى منهـا
القـوانـني الفلـسـطيـنيــة اليت

ترمجة/ زينب حممد
وجهـت جلنـة التقـصي حـول أحـداث
احلـادي عشر مـن أيلول ضربـة قاسية
أخرى جلورج بـوش عندما أكدت عدم
وجود دليل صادق عـلى تعاون العراق
مـع تنــظيـم القــاعــدة يف مهــامجــة
الـواليــات املتحـدة األمــريكيـة: فقـد
جــاءت يف الـتقــريــر األولـي للـجنــة
التقصي حول أحداث احلادي عشر من
أيلـول عـام 2001 واملكـونـة من عـشـر
شخـصيات دميقـراطية ومجهـورية أن
أسـامة بن الدن حبـث إمكانيـة التعاون
مع العراق عندما كان يف السودان على
الرغم مـن معارضته النظـام العلماني
لصـدام حسني، غري أن أسـامة بن الدن
كـــان يـــدعـم آنــــذاك اإلسالمـيـني
املعـارضني لصـدام يف كردستـان، وكان
قد وافق على القيام باتصال مع بغداد
استجابـة لطلب بلد كان يستقبله وهو
السـودان، الـذي كـان يـسعـى حلمـايـة
عالقـــاتـه مع العـــراق، وكـــان أحـــد
املسـؤولني يف املخـابرات العـراقيـة قد
زار بن الدن ثالث مـرات يف السودان يف
عــام 1994. وكـــان بن الدن قــد طـلب
أراضـي جلعلهــا معــسكــرات تــدريب
وأسلحـة، غري إن العـراق مل يـرد علـى

طلبه.
وعلى الـرغم من أن اتصـاالت قد متت
أيضـًا بني العـراق وتـنظـيم القـاعـدة
بـعد عـودة بن الدن إىل أفغـانسـتان إال
إانها مل تنفتح ظاهريًا على تعاون كما
يـرى تقريـر اللجنة، وتـرى اللجنة أن

املـسنــدة اىل الطـاغيـة البـائـد
الميـكن أن يتم حـصرهـا ،  ومن
غـري األنصـاف أن يتـم األعتقـاد
بـأن األدلة قليلة أو أنهـا تنحصر
وتـعتمـد علـى  عنـاصـر السـوء
الـيت تتـبع الطـاغيـة القـابع يف
التــوقيف بـانـتظـار حمـاكـمته
العـادلـة ، واليت مل يـوفـر جـزء
صغري منها ملواطن عراقي ضمن
احملـاكم اخلـاصـة الـبعيـدة عن
تـطبيق العـدالة والقـانون ، وان
االحيـاء بـأن صعـوبـة ستـواجه
القـضـــاء العــراقـي أو هـيـئــة
الـتحـقيـق األبتــدائي ملــوازنــة
األدلـة اليت سترتاكم يف التحقيق
، والـيت ستقـررهـا من نـاحيـة
كفاية األدلة املتوفرة ضد املتهم
أو عـدم كفــايتهـا لألحـالـة إىل

احملكمة املختصة . 
لـذا فـان مـايثـار من أرهـاصـات
التعـدو ان تكـون  اال ختـمينـات
لغـرض األثــارة الصـحفيـة ، أو
ألبهـار القـراء من نـاحيـة اخلرب
واملعلـومة املـثرية ، غري أن اخلرب
بعـيـــد عـن الـــواقـع العــملـي
ومـاتقـوم بـه اهليئـة العـراقيـة
املكلفـة بالـتحقيق مع الطـاغية
ومجع األدلــــة القـــانـــونـيـــة
وموازنتها استنادًا ألحكام فقرات
املـــادة 130 من قــانــون أصــول
احملـاكمـات اجلـزائيـة النـافـذ. 

للشهادة ( أو وجـود مانع الجييز
له أداءها، وأذا ماقورنت الشهادة
بــاالدلــة االخــرى فــانه ميـكن
القـول هـي الغــالبـة يف االمـور
اجلنــائيـة  . وللـشهـادة مـوانع
تـؤدي اىل عدم مسـاعهـا او عدم
االعتـداد بهـا تكـاد تـنحصـر يف
الـروابط العائليـة حددتها املادة
68 من قـانـون اصـول احملــاكمـات

اجلزائية  . 
وعليه فان امام احملقق أو قاضي
الـتـحقـيـق املخـتــص يف هــــذه
الـقضيـة مهمـة كبرية وجـرائم
عديـدة باألضـافة اىل أمكـانيات
عـديدة للـتوصل اىل األدلـة اليت
تثبـت أو تنفي األفعـال املسـندة
للمـتهم ، كما أن اعـداد الشكاوى
واألتهامـات املتهم بهـا ، موضوع
حبثـنا ، مـن العدد مـايعجـز عن
تـصفيـته القـاضـي أو احملقق يف
فرتة زمـنيـة قـصـرية ، كمـا أن
األدلة املـتوفـرة واليت سـتخضع
للتمحـيص والتدقيق واملـناقشة
كثـرية ومتــشعبـة ومـرهـونـة
بفـطـنـــة احملـقق أو املخـتـص
بالتحقـيق ليستل منهـا مايفيد
القـضية سـواء منها أدلـة األتهام
واألثبات أو أدلة نفي التهمة عن

املتهم .
ان األدلـة اليت ستتـوفر للمحقق
وقـاضي التـحقيق يف األتهـامـات

أن قــــانــــون اصــــــــــــــــــول
احملـاكمـات اجلزائـيـــة العـراقي
رقم 23 لسـنة 1971 املعـدل حدد
اعمال اعـضاء الضبـط القضائي
يف املادة 39 مـنه ، ويعترب عـضو
الضبط القضائي مساهما فعاال يف
البحـث عن اجلــرائم ومعـرفـة
فاعلها ومجع املعلومات اليت تفيد

التحقيق  . 
والـشهـادة التـتحــدد يف شهـادة
املتهمني مع الطاغية املتهم ، بل
تعين أدالء أي شخص باملعلومات
اليت تتـوفر لـديه عن اجلـرمية
الـيت ادركهــا حبـــواسه ، ســواء
اكـانت تلك املعلومـات هلا عالقة
بــاثبـات اجلـرميـة أو ظـروف
وقـــوعهـــا أو املالبــســات الـيت
أحـاطت بهـا ، والشهـادة قانـونًا
تـقوم علـى أخبـار شفوي يـدلي
به الـشـاهـد ويـتم تـسجـيله يف
جملس الـقضاء بعد ميني يؤديها
، وتعـترب الــشهـــادة من األدلــة
الـرئيسـية يف األثبـات ذلك ألنها
تقع بصـورة عامـة على مـسائل
مادية لتثبت بـالسندات كما هو
احلـــال يف األمـــور املـــدنـيـــة ،
وألهـميـة الـشهـادة يف املـســائل
اجلنـائية فقد جـوز الشارع لكل
شخـص ان يكـون شـاهــدا مهمـا
كان جـنسه او سنـه ) باستـثناء
مـن يعتربه القـانون غـري مؤهل

يواجـهون مـشكلـة يف الشـهادات
لغرض مجع األدلـة فليس أسهل
من أن جتـــد متـهمــًا جبـــرائم
متعددة مـن الكثرة حبـيث جتد
أن املـدعني بـاحلـق الشخـصي أو
أطراف القضية يضعون أنفسهم
يف خـدمــة احملقق واالجـراءات
األوليـة اليت متهـد لعملـية مجع

األدلة .  
أذ أن اخلوض يف توضيح ظروف
ومالبسـات اجلرائـم ، واألسلوب
الذي مت ارتكابها بهـا ، باأَلضافة
اىل مـايتوفر هلـيئة التحقيق من
معلـومـات تـتضـمنهـا حمـاضـر
الـتحقـيق ممــا حيفـزهــا علـى
املـتـــابعــة وأجنـــاز القـضــايــا

التحقيقية املناطة بها . 
ومع أن اخلــرب الـــــــذي أوردته
الـصحيفة األنـكليزيـة يشري من
طرف خفي اىل قدرة الـعصابات
الـصــداميــة اليت مل تــزل غري
متـأثـرة بـسقــوط الطــاغيـة
والقـبض عـليه ، ومل تــزل غري
مــرعــوبــة  مـن العــراقـيـني
وخـشية انـتقامهـم ، بل العكس
فـأنهـا مل تـزل تـؤثــر سلبـًا يف
الـشـارع العـراقي مـثلمـا تـشري
صحـيفـــة التــاميـــز من كــون
األنتقـام يطـال عائالت الـشهود
أذا أقـدمـوا علـى الـشهـادة ضـد

الطاغية . 

املـهزوزة واملـرعوبـة منـه مدى
احلياة.

ان من املـمكن ان تقـوم سلطـات
التحقـيق بأجـراء املواجـهة بني
املتهمني والرتكـيز على مـا ادليا
به من اقـوال يعرتيهـا التنـاقض
مما يـؤدي بالنتيجة اىل التوصل
اىل صحـة أو عـدم صحـة اقـوال
احدهما ، وبالـتأكيد أن من بني
أعــداد املـتهـمني مـن ستــؤدي
اقـواله اىل أدلـة تـصب يف خـانـة

أدلة األتهام  ضد متهم آخر . 
أن مـهمـــة أكتـشــاف اجلـــرائم
والعـثور علـى األدلة الـيت تؤدي
اىل أثبــات أرتكــابهـــا من قـبل
املـتهم عـمليـة غـايـة يف الـدقـة
واألهـمـيـــة ،  أذ أن الكـثـري مـن
اجلرائم يـتم أرتكابهـا يف اخلفاء
أو بطـرق يعمـد املتهم ملـا خربه
مـن عقليـة أجـراميـة أن خيفي
العـديـد من األدلـة اليت تـوصل
اليه ، وغــالبـًا مــاجيعل األدلـة
ضعـيفــة وغـري سهلــة املـنــال
ويرتبط كل هذا بفطنة احملقق
وذكائه وانتباهه ومعرفته بعلم
النفس اجلنائي أو علم التحقيق
األجرامي ، بـاألضافـة اىل حسن
الـتقــديــر والكفــاءة العــاليــة

واألستقالل والنزاهة . 
وليـس صحيحــًا أن احملققني يف
قـضيـة املـتهم صــدام البـائـد

احملكمـة املختصة ، بـاألضافة اىل
وجود أجـراءات يف مرحلة مجع
األدلـــة التقل أهـمـيــة عـن كل
مـاذكر ، منها األنتقـال واملعاينة
علــى حمل احلــادث أي مبـعنــى
أجــــراءات الـكـــشف مـن قــبل
السلـطة الـتحقيقـية عـلى حمل
احلـادث ، واألستعانـة باخلربة يف
بعض األمــور واملسـائل الـفنيـة
اليت حيتـاج فيهـا احملقق اىل رأي
جهة خمتصـة يف قضية معينة ،
بـاألضافـة اىل أعتبـار السـندات
الكتـابيـة واملـراسـيم واألوامـر
الـيت التــسـتـنــد إىل نـصــوص
قانـونية أو دستورية  والرسائل
واألوامرالتحريرية أو الشفاهية
أدلـة مـاديـة ميكـن منـاقـشتهـا
وأستجـواب املـتهم بــداللتهـا يف
دور التـحقيق ، كما أن للتفتيش
يف األمـــاكـن الـيت كـــان املـتهـم
يــسكـنهــا أو خيتـيبء بهــا أو أي
مكـــان له عالقــة بــاملـتهـم أو
باجلـرائم املرتـكبة يكـون مهمًا
ومنتجـًا يف قضيـة مجع األدلة ،
بـاألضـافـة اىل شهـادات الـشهـود
ويف قـضيـة املـتهم الــدكتـاتـور
البــائــد صــدام حــسني اليـتم
حتـديـد الـشهــود ضمن االعـداد
الـيت مت القـبــض علـيهـــا مـن
الزمـرة اليت كـانت تـعمل حتت
قيادته وجلـهم من الشخـصيات

يف جــرائـم ضــد األنـســانـيــة
باألضافة اىل جرائم وطنية ضد
العراقيني ، مع أن القانون جييز
أن يكون املتهم شاهدًا على متهم
آخـر ، حيـث يصـار اىل تفـريق
قـضيته عن قـضية املـتهم الذي
يقوم بالشهادة ضده. أن من بني
األدلة اليت يـتم اعتمادها للعمل
يف هـيئــات الـتحـقيـق  عمـليــة
األستجواب ، وملـا يفيد به املتهم
من أجـابـات علـى األسئلـة اليت
يـوجههـا املتهـم  أهميـة كبرية ،
واألسـتجــواب مبـعنــاه أن تـتم
مـساءلـة املتهم ومـناقـشته من
قبل احملقق أو قـاضي الـتحقيق
املـختص عن األتهـامات املـوجهة
اليه وكـذلك مـواجهته بـاألدلة
الـيت أستطـاع احملقق أن جيمـعها
يف دور التحـقيق واألسـتمـاع اىل
أقـوال املتهم بصدد مامت عرضه
ومـنـــاقــشــته علــيه ، ويعـــد
اسـتجــواب املـتهـم من اخـطــر
األجـراءات يف مرحـلة الـتحقيق
االبتـدائي اليت تـستهـدف مجع
االدلة ، ويف هذا األجراء قد يؤدي
األمـر اىل أقـرار املـتهم بـصحـة
األدلــة املتـوفـرة ضــده كلهـا أو
جـزء مـنهــا ، كمـا قـد يـعرتف
بـارتكـاب بعـض اجلرائـم املتهم
بهـا أو بقـسم منهـا فيكـون هذا
األعرتاف دلياًل كافيًا لألحالة إىل

مجع األدلة يف مرحلة التحقيق مع الطاغية صدام

األسرة، واجملتمع، وكانت النساء
يـتزعـمن الكثـري من اجلمعـيات
اخلريية، واحلـركة التطوعية يف
فلـسـطني( وأضــافت أّن )املـرأة
تعمل اليـوم يف مجعيـات تغّطي
خمتلف فئـات اجملتمع وهي اليت

حتقّق التوعية والربامج(.
غري أّن )املـمارسات اإلسـرائيلية
حّطمت نفسيات الفلسطينيني،
ومواردهم، وإمكانياتهم... بتنا
يف مـرحلة صعبـة للغايـة نشهد
فــيهــــا اجلـهل، والــتعــصـب،
واملمـارسـات العـنيفـة، وحتـدي
القانـون... وقد اسُتغّلت لألسف
االنتفـاضـة املـسلحـة بطـريقـة
عكسية فـدّمرت جمتمعنا أكثر،

ومسعتنا يف اخلارج(.
وأّكـــدت )ديـــانـــا مـبـــارك(:
)كـبـــاحـثـني اجـتـمـــاعـيـني،
وكمسؤولني يف املـناطق ملسنا أّن
الـــــــرجل ميـــــــارس العـــنف
اإلسـرائيلـي الذي مـورس عليه
يف بـيـته، فال بــّد مـن الـربامج
التنمـوية جملتمعنـا فقد تراجع

وضعنا(.
ورأت أّن بنــاء اجلــدار العــازل
سيزيد نسبة العنف ألّن )نتائج
اجلـدار ستكون سيئـة للشعبني،
فالشعب اإلسرائيلي أيضًا يعاني
وذلك جـراء وحـشيــة القيـادة
العسـكريـة اليت متـارس قمعـها

على  اجملتمعني(.
روما/ وكالة )آكي( اإليطالية
لألنباء

وبــّررت اختيـار إقـامـة مـركـز
مكـافحـة الـعنف ضـّد املـرأة يف
بيت حلم بـالقول: )كـنت أسعى
إلجيـاد احللـول املالئمـة يف بيت
حلم بـسـبب الـثقــافــة األوسع
الـسائدة، ومتتع املدينة حبضارة
تتـقّبل مـسـاعـدة املـرأة، وقـد
تعـاونـت معنـا املنـظمـات غري
احلكــوميـة بــشكـل كبـري حلّل
مـشـاكل كـثرية، لكـّننــا مل نقم
حبمالت تـوعية ملكـافحة العنف
ضّد املـرأة، لذا فـكرت يف إنـشاء
مؤسـسة تكون األوىل مـن نوعها
يف فلــسـطـني ُتـبـنـــى علـيهــا
تـــدرجيـيـــًا الــربامج الالزمـــة

ملكافحة العنف ضّد النساء(. 
وربـطت دانيا مـبارك الظـاهرة
بــواقع االحـتالل )ممــارســات
االحـتالل اإلســرائيـلي تـطـعن
بكـرامـتنـا، وقـد انعكـس ذلك
لألسف يف البيـوت، وبات الرجل
ميارس الـضغط الـذي يتـعرض

له على املرأة(.
وعن سـؤالنـا حــول التغـيريات
االجـتمــاعيــة الـيت شهــدتهــا
األراضـي  الفلـسـطيـنيــة واليت
أّدت رمبا إىل استـشراء الظـاهرة
قـالت لنـا: )قبل االحتـالل كان
يقـــوم يف  فلــسـطـني نـظـــام
اجتمـاعي بـسيـط، ومتكـامل،
وكـان هنـاك تكـافل اجتمـاعي،
وكــانت احليـاة أبـسط، وكـانت
مشـاكل العنف ال تظهـر إال على
مـستـوى بسـيط، وكـان للمـرأة
دور كبري، وكانت هلـا مكانتها يف

فمـشكلـة احلمل غـري الشـرعي
مشكلـة كبرية عـندنـا تؤدي إىل
القتل، غري أّننا جنحنا يف محاية
عـدد كبري من الـنساء، لـكّننا مل
نقم حبـملة تـوعيـة يف اجملتمع،
وكنـا نعمل يف السر، وأدركنا أّنه
ال ميكـن االستمرار يف أداء العمل
بهذه الطريقة، فال بّد من إجياد
نظـام توعية للمجتمع فاملشاكل
تتــزايــد، الـعنـف املنـــزلي إىل
تـزايـد، وال يـصل إىل الـدور إال
عدد حمصـور(. وشّددت مبارك
على أّن العنف املنزلي الذي تقع
ضحيته املـرأة وأطفاهلا مـنتشر
يف األراضي الفلسطينية: )بعض
الـدراســات واملشـاهـدات تـؤكـد
علـى أّن حجـم الظـاهــرة كبري،
وأنـا كمـمثلـة لـوزارة الـشـؤون
االجـتمــاعيـة أعـاجل املـشــاكل
املـوجودة يف اجملتمع، وقد طغت
مــشكلــة املــرأة علــى الـسـطح
بــالنـسبــة لي، وأخــذت حيـزًا
كبريًا للتـفكري أكثر مـن املشاكل
األخــرى كمـشــاكل املعــوقني،
والفقراء ولكن العنف ال يقتصر
علــى املــرأة فقـط بل يـشـمل
املـسنني، واألطفـال. لقد تـزايد
الـــضغــط يف املــــؤســـســــات،
واجلمعيـات يف فلسـطني وعلـى
السلطـة. لكّننا شـهدنا ضـغوطًا
أيـضًا يف الـوزارة، فلم نكـن جند
حلواًل لغيـاب املراكـز. وكّلفتين
الـوزيـرة لفرتة حـّل املشـاكل يف
الــضفـــة  يف غـــزة، وجـنـني،
ونابـلس وهي منـاطق واسعة(.

سُتسّن يف هذا اجملال.
وعـن الــصعـــوبـــات الـيت قـــد
يــواجههــا الفلـسـطيـنيـون يف
حمــاولـتهـم الـتـصــدي هلــذه
الـظــاهــرة قــالـت لنــا )دانيــا
مبـارك( املمثلة لـوزارة الشؤون
االجتماعيـة واليت طاملا اهتّمت
بهــذا املــوضــوع بـتكـليـف من
الــوزيـــرة زهرية ربـــاح، واليت
أشـرفت عـلى مـشروعـات عّدة
لـدعـم النـسـاء: )لــدينـا يف مـا
يـتـعلق بـــالعـنف ضــّد املــرأة
جتربـة واسعة دامت سنوات، إال
أّنهـا جتـربـة تـقليـديــة فقـد
ُفرضت علينا مشاكل كان علينا
أن جنــــد أّي حل هلــــا، أي احلل
الفـــردي للـمـــرأة نفــسهـــا ال
لـلمـجتـمع بــشكل عــام، وقــد
ُفـرض عـلينـا هـذا املـوضـوع يف

عملنا بالشؤون االجتماعية(.
وأشــارت )دانـيــا مـبــارك( إىل
تفـــاقم الــوضع مــؤخــرًا: )يف
الــسـنـــوات األخـرية تعـّمقـت
املشـاكل وبتنـا نشعـر أّننـا غري
قـادرين حتى علـى حل املشاكل
الفرديـة، وبرزت مشكلة أكرب يف
اجملـتمع نـتيجـة الظـروف اليت
ميّر فيها الشعب الفلسطيين، ما
أّدى إىل زيادة العـنف على كـافة
املستـويات. وفّكرنا بـإقامة هذا
املـشـروع من نـاحيـة علـميـة،
ومهـنيـة خلـدمـة اإلنـســانيـة
واملـرأة، فـنحن ال نـريـد فـقط
محايـة املرأة من عملـية القتل،
أو حّل مـشكلتـها بـشكل مـؤقت

إنشاء مركز ملكافحة العنف ضد النساء يف بيت حلم
مـن فـئـــة املـــائـــة دوالر شحـنـت
بالطـائرات من خـزينة االحـتياط
الفيدرالي يف ايست رذرفورد بوالية
نيــوجريسـي. اغلب هـذه االمـوال
تــأتـي من االصــول واملــوجــودات
العـراقيـة اليت مجـدتهـا الـواليـات
املتحـدة خالل حــرب اخلليج عـام
1991. وقـــد وزع من هــذه االمــوال مــا
ال يـقل عــن ملـيــــار دوالر بهـــذه
الطـريقـة، والبـعض يقـدرهـا بـ 2

مليار دوالر.
قـال آخر مـسؤولـي البيـت االبيض
)ان القادة العـسكريـني حيبون ذلك
الربنـامـج ألنه ميكـنهـم من شـراء
اصـدقـاء( مـشريًا اىل تـوزيع املبـالغ
نقـدًا )اننـا نرغـب بتشـغيل مجيع
العــــاطلـني، وان نــضع امـــوااًل يف
جيـوبهم، وان جنعلهم حيبوننا. اننا
ننفق االمـوال العراقـية علـى هذه

االمور دائمًا(.
ان مـبـلغ 2.5 ملـيـــار دوالر الـــذي
سينفق من عائدات النفط العراقي
له ابــواب صــرف خمـتلفــة، املـبلغ
االكرب واملـقدر مبليـار دوالر سينفق
على 15-21 مشروعـًا عسكريًا وامنيًا
يف ارجاء البالد. الـباقي سيـستخدم
يف التـدريـب املهين، تـصليـح البنـى
التحتيـة، خاصة يف قـطاعي النفط
والـكهـــربـــاء، وزيـــادة مــسـتـــوى
الـتجهيـزات الغـذائيـة. ومت تـوفري
مبلغ صغري إلنـفاقه مسـتقباًل على
تعــويـض ضحــايــا نـظــام صــدام
حسني. اهلدف االساسي هو توظيف
العـراقـيني، وتعـويـض النـقص يف
التمـويل الذي يفـرتض ان يأتي من

املصادر االمريكية.
ترمجة : زهري رضوان

لقـد متت املـوافقـة علـى امليـزانيـة
العراقيـة العامة، واليت تبلغ حوالي
20 ملـيـــار دوالر لعــام 2004 ومتــول
من عائدات النفط، من قبل جملس
مراجعـة الربنـامج، التـابع لسلـطة
االئتالف املؤقتة. لكن خالل الربيع
احلـــالي، صــار واضحــًا ان ارتفــاع
اسعــار النفـط العــامليـة قـد قـدم
للعــراق ايــرادات اضــافـيــة غـري
متـوقعــة، طبقـًا ملـسـؤولـي البـيت
االبـيض، وكـان علـيهم اختـاذ قـرار
بـشـأن ذلك، فـإمـا ادخـار االمـوال
الفـائضـة او رصدهـا لالنفـاق على
امـور قد ال تتـوفر هلـا ختصيـصات

يف ميزانية عام 2005.
تقــول مـصــادر قــوات االحـتالل
االمريـكي ان مبلغ 2.5 ملـيار دوالر
قــــد ســــاعـــــد يف دفع نـفقــــات
االحتـياجات االمنيـة، مثل سيارات
ومالبس رجال الشرطـة، باالضافة
اىل انفاقها على بناء املدارس، شبكات
الطاقـة الكهربائيـة، حقول النفط،
املصــانع اململـوكـة للـدولـة، وعلـى
مصـادر اخـرى لتـوفري مـزيـد من
الــوظــائف. واسـتخـــدمت امــوال
اضافـية يف التـدريب املهين للـشبان
العراقيني )لسحب هؤالء الفتية من
الـشوارع، ليقـوموا بـأعمال مـنتجة
ملـستقبلهم( كـما قال احـد مسؤولي

االحتالل.
بعـض هذه االمـوال ذهبـت اىل فرق
عسكرية امريكية تعمل منذ بداية
االحـتالل قبل اربعـة عشـر شهـرًا.
هـذه الفـرق اصـبحت مـشهـورة يف
العـراق للطريقـة اليت انتشـرت بها
يف ارجــاء البـالد، مكلفـة بـإجـراء
بعض التصليحات، ولقاء ذلك تدفع
للعاملني العـراقيني اجورًا نقـدية،

الواليات املتحدة تنفق )بهدوء( 2.5 مليار دوالر
من عائدات النفط العراقي 

قبل االنتخابات األمريكية
بوش خيسر ورقة جديدة يف حربه على الشر

أيـة حكومـة مبا فيهـا حكومـة اململكة
العـربية الـسعوديـة مل تدعـم هجمات
احلـادي عـشــر من أيلـول مــاليـًا، أمـا
الدعـم الرمسي الـوحيد فقـد كان من
أفغـانـستـان اليت قـدمـت لـ)بن الدن(
املالذ واملأوى ويشـرك التقرير بصورة
عـابـرة بـاكـستـان بـالقـول أن قـدرات
طـالبان علـى تقديم املالذ ألسـامة بن
الدن إزاء الضـغط الــدولي وعقـوبـات
األمم املتحدة قد تيسر بشكل كبري من
خالل دعم ومـسانـدة باكـستـان.ومع
ذلك تـظل اإلدارة األمــريكيـة تـؤكـد
بإصـرار على مـوضوع عالقـة تنظيم
القاعدة مع العراق، ولعدم العثور على
أسلحة الـدمار الـشامل، تـظل هذه هي
الذريعة الـوحيدة لتربيـر احلرب على
العـراق.هذا وكـان نائب الـرئيس ديك
شـيين قد عـاد من جديـد إىل احلديث
عن العالقات القائمة منذ وقت طويل
بني صدام حـسني وتنـظيم القـاعدة،
وبهـذا الـشـأن وجه أحـد الـصحفـيني
للرئـيس األمريكي جـورج بوش سؤااًل
حـول أفـضل دليل علـى هـذه العالقـة
فكـان جـواب الـرئـيس بـوش: إنه أبـو
مـصـعب الـزرقــاوي وتبــادل الربيـد
اإللكرتونـي بني هـذا اإلرهـابي وإدارة
القـاعـدة حــول الطـريقـة الــواجب
استخدامـها يف العراق.وسـوف يتوجب
علــى جلنـة الـتقـصي حـول أحـداث
احلــادي عـشــر مـن أيلــول صيــاغــة
تقريرها النهائي يف نهاية متوز القادم.
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