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لي����س للكتابات الع�شوائي���ة املوجودة على ج���دران نقاط 
التفتي����س ببغ���داد �شل���ٌة بالواقعي���ة اال بال�ش���يء القلي���ل. 
فاحلي���اة هن���اك تنط���ق بالكاآبة م���ن البناي���ات والب�شاتني 

القامت���ة املائل���ة بلونه���ا اىل ال�شفرة فال يحت���اج املرء اىل 
الرباه���ني الإثب���ات ذل���ك. حيث تكت���ب على ه���ذه اجلدران 
ال�شع���ارات اجلميلة مثل »ال لالرهاب« وهو �شعاٌر موجود 
عل���ى كل اجلدران يف بلٍد الي���زال يعاين من هذا االرهاب. 
رتم« �شع���اٌر ي�شتخدمه اجلن���ود العراقيون  و »اح���رتم تحُ
الذين اعتادو ال�شكوى من عدم االحرتام، و«القانون فوق 
اجلمي���ع« هذا ال�شعار الذي ال يلتزم به اال القليل من املارة 

عرب نقاط التفتي�س.
يتفق اجلميع هذه االيام على ان القوات االمريكية �شوف 
تغ���ادر الع���راق، على االق���ل من ناحي���ة كون تل���ك القوات 
املدعوم���ًة باكرث من مئ���ة الف جندي يف ب���الد مدمرة منذ 
الغ���زو يف ع���ام 2003 وال���ذي اطاح بنظام �ش���دام لكن ال 
اح���د يعلم بال�شبط ما هو ن���وع الدولة التي �شتخلفها تلك 

القوات من بعدها.
تعطي �شع���ارات حكومة املالكي معنى واح���دا بالرغم من 
ان تل���ك ال�شعارات تتحدث بطابع ذي ثق���ٍة ثابتة اكرث مما 
هو عليه من طابع االإلهام. متثل تلك الكتابات على جدران 
نقاط التفتي�س ال�شلطة. و القانون يعني الطاعة وااللتزام 
باال�شاف���ة اىل الوطني���ة. فتكت���ب كلمات ال���والء اكرث من 

كلمات احلرية والدميقراطية.
»ال���والء للوط���ن« ه���و واح���د  م���ن ال�شع���ارات املكتوب���ة. 
»ال�شلط���ة هي االم���ر االكرث اهمية النه���ا تمي املواطنني 
ثم  بعد ذلك ميكن���ك ان تتحدث عن احلرية، فبماذا �شتنفع 
ِبَح النا�س يف ال�ش���وارع؟« هذا ما ا�شر عليه  احلري���ة اذا ذحُ
ال�شاب���ط حمم���د �شلمان يف نقطِة تفتي����س تقع يف الدورة 
احد اك���رث االماكن خط���ورة يف بغداد وه���و يقف و خلفه 

عبارة مكتوبة على احلائط تقول :«اللهم احفظ العراق«.
تدلن���ا جميع هذه الزخارف و الكتاب���ات اىل ق�شة تتحدث 
ع���ن العراق، تدلن���ا اىل امل�شاعر التي تتح���دث عن املا�شي 
و امل�شتقب���ل، وع���ن التطلع���ات و خيب���ات االم���ل. »املقابر 
اجلماعية ه���ي الدليل احل���ي على اإحلاد وف�ش���وق النظام 
ال�شاب���ق«. هنال���ك �شع���ار اآخر يق���ول و باأ�ش���رار: »ال �شنة 
وال�شيع���ة جميعنا ت���ت راية ال اإله اإال الل���ه حممٌد ر�شول 

الله«.
اال ان بع�شها يبدو تهكميا و�شاخرًا الن العراق ينحدر يف 
موجة م���ن املذابح التي �شتعدم وج���وده. لي�س هنالك من 
راية واعدٍة �شوى راي���ة »التقدم« و »االزدهار« لبلٍد ي�شبح 
يف الدماء وعلى حافة الهاوية واالنهيار. وبعد عدة ا�شهر 
كانت الكلم���ات ملطخة بال�شبغ اال�ش���ود وكان ا�شفل منها 

كومة من القمامة و اخلردة ال�شدئة على اجلانب.
بع����س تل���ك ال�شع���ارات كان بب�شاطة »حزي���ن«. وذلك يف 
حمام الدم الذي اعقب عامي 2006 و 2007 فكان املل�شق 
ال���ذي يقول: »مهما كان���ت الريح قوية فاأنه���ا �شتزول« هو 
املل�ش���ق الوحيد الذي نعى �شه���داء العراق.يف هذه االيام 
ت�شع���ى ال�شع���ارات اىل بناء الوالء للدول���ة التي مل يوافق 
عليه���ا  اجلميع حتى االآن . »عا�س الع���راق« �شعار مكتوٌب 

اآخر. 
»من هو العراق؟« ال احد يطرح هذا ال�شوؤال مع انه يجول 

يف اذهان اجلميع.
هنال���ك روؤي���ة �شينمائي���ٌة لبغ���داد.. وهي بالتاأكي���د  لي�شت 
بوجه���ة نظ���ر ديف���د ل���ني ال���ذي اخ���رج »لورن����س العرب« 
با�شتعرا�شات���ه البائ�ش���ة املريع���ة، حي���ث ان كل �شيء هنا  
يحم���ل م�شحة من اللون البني ..فلون النخيل بني ب�شبب 
الرتاب ال���ذي تمله الري���اح ال�شحراوية ول���ون االغنام 
الت���ي ترع���ى يف اك���وام القمامة بني���ة حتى ال�شم���اء فانها 

ذات ل���ون بني ب�شبب الرتاب الن���اجت عن  احلركة العنيفة 
الإط���ارات ال�شاحن���ات والت���ي ت�ش���ق طريقه���ا ع���رب نق���اط 

التفتي�س املنت�شرة يف كل مكان.
»بغ���داد ترحب بكم« هذه اإح���دى اجلمل املكتوبة يف نقطة 

تفتي�س تقع على م�شارف مدينة بغداد.
ال تتكل���م الر�شوم التي تزي���ن احلواجز يف نقاط التفتي�س 
ع���ن الطاب���ع اال�شالم���ي والعرب���ي اال بقدٍر قلي���ل حيث ان 
مت بطريقة تتكلم عن البابليني و ال�شومريني،  �شِ معظمها رحُ
و التي على ما يبدو يتحدون بها طموحات الدول العربية 
و الع���رب الذي���ن  مل يكرتثوا  ملا ح���دث يف العراق ..لبنان 
الت���ي  الفينيقية..م�ش���ر  احل�ش���ارة  ج���ذور  �شي���د  ال���ذي 
احت�شن���ت ما�شيها الفرعوين.. ام���ا بالن�شبة للعراق، فان 
املاآ�شي التي حلت بال�شعب الكردي هي خري دليل لالجيال 

يف هذا البلد.
طموح���ات املالكي الت���زال مبهمة حل���د االآن بالن�شبة لهذه 
الدولة التي تع�شف ب�شماء عا�شمتها العوا�شف الرملية. 
فل�شن���وات كان ينظ���ر اليه على انه حم���ارٌب للطائفية، اما 
الي���وم فرناه بهيئة االن�شان القومي ،يف العلن على االقل، 
والذي يريد ان يجد دولة للعراق تقوم على القانون، طبعًا 

بح�شب مامتلي عليه ال�شعارات. 

 »يٌد تبني و يٌد تارب« هو  واحد  من ال�شعارات املاأخوذة 
من النظام ال�شاب���ق. و ترى �شعارا اآخر »�شوكة يف عيون 
االره���اب« وت���رى كلم���ات »القان���ون« و »االح���رتام« التي 

متزج نف�شها عرب املقولة :«نعم للوحدة الوطنية«.
لكن البالد مل تزل  قا�شرة حلد االآن .

و يف اإح���دى نقاط التفتي�س حيث تنام كالب م�شعورة يف 
مي���اه املجاري الو�شخة باعتباره���ا مكانا الأخذ فرتة راحة 
من ال�شم�س املحرقة تكلم �شرطي عن ايام �شدام قائاًل باأن 
م�شي���ة �شاب���ٍط واحٍد بتمه���ل يف ال�شارع كفيل���ٌة باأن تغلق 
ال�ش���ارع و متن���ع ال�ش���ري فيه و بب�ش���ع كلمات. اأم���ا حاليا 
فاإنه���م يعي�شون برعب من »�شاحب العيون احلمر«،�شائٌق 
يرمقه���م بنظ���رة تعني انه �شيع���ود وبعب���ارٍة واحدة،«مع 
�ش���الٍح او �شي���ارة مفخخ���ة«. ويف نقط���ة تفتي����س اخ���رى 
ا�شتكى اآخر قائال باأنه ال يوجد هنالك احرتام وان حركات 
ال�ش���ري تتم اعاقتها من قب���ل الكتل و احلواجز اخلر�شانية 
الت���ي تعلوه���ا الزهور ال�شناعية و الت���ي ميكنك ان تراها 

ذابلًة.
وق���ال حممد يو�شف و هو احد رجال ال�شرطة والذي يقف 
ام���ام جدار مكتوٌب علي���ه »ابناء العراق يحم���ون العراق«  
ق���ال  :«احلري���ة لدين���ا يف بع����س االأحيان تعن���ي  �شريعةحُ 
الغ���اب« و ا�شاف زميله ال���ذي �شّمى  نف�شه ابو زينب :«ان 
م���ا يكت���ب على ال���ورق جميل لكنن���ا ال نرى من���ه اي �شيء 
يف الواق���ع، فاإننا ال ن�شتطي���ع ان نفعل �شيئًا، ال ميكننا ان 
نوقف اي �شيارة حيث اننا نقف هنا و كاأننا يف م�شرحية، 

و انه حقاأ م�شرح«. 

عن الوا�شنطن بو�شت   

                                    
                                                                                                      
                                                                                                   

ترتنح �شركة دي����اىل لل�شناعات الكهربائية 
الت����ي متلكه����ا الدول����ة يف انتاجه����ا. وه����ي 
و�شمع����ات  الكهربائي����ة  املح����والت  ت�شن����ع 
وامل����كاوي  ال�شقفي����ة  وامل����راوح  الق����دح 
البخاري����ة التي ال يرغب به����ا، او يقدر على 

دفع اثمانها، اال القليل من النا�س.
وق����د ت�شاعفت قوتها العامل����ة ثالث مرات، 
حتى مع انخفا�����س انتاجيتها. كما انهارت 
�شفق����ة ال�شتقدام مبلغ �شت����ني مليون دوالر 
م����ن راأ�����س امل����ال االجنبي، وه����و واحد من 
بني حفنة قليل����ة من اال�شتثمارات االجنبية 
يف ال�شناعة العراقية اململوكة للدولة. غري 
ان احلكومة االمريكية منحت ال�شركة مبلغ 
مليونني ون�شف املليون من الدوالرات من 
اجل االإبقاء على اخل����ط االنتاجي الرئي�س 
�شغ����ااًل، ومنع العاملني فيها من الوقوع يف 
الفق����ر املدقع، او رمبا ملنعه����م من االلتحاق 

بالتمرد.
تعمل الواليات املتحدة والعراق على جمع 
املئ����ات م����ن امل�شوؤولني ومدي����ري ال�شركات 
يف موؤمت����ر ينعقد يف ال�شه����ر القادم ويدوم 
على م����دى يومني بالعا�شم����ة وا�شنطن من 
اج����ل ار�ش����ال ر�شال����ة ان الع����راق بعد �شت 
�شن����وات من احل����رب منفتح عل����ى االعمال، 

وه����ي ال تقت�شر على النف����ط فقط. ويفتخر 
العراقي����ون، االآن اكرث م����ن اأي وقت م�شى، 
بان ما ب����داأ تقاطرًا يف اال�شتثمار االجنبي، 
ب�شمنه����ا ان�شاء اول فن����دق جديد يف بغداد 
منذ �شقوط نظام �شدام، فاإنه �شي�شبح اآخر 

االمر في�شانًا.
على ان خربة هذه ال�شركة تبني ان التطور 
االقت�شادي واال�شتثمار االجنبي يواجهان 
م�شاعب تف����وق العوائ����ق االمنية فح�شب. 
فال�شناع����ات اململوك����ة للدول����ة التي تهيمن 
عل����ى اقت�ش����اد البالد، من احلق����ول النفطية 
اىل �شناعة االلبان اىل معامل الن�شيج، هي 
عل����ى حالها من الت�شخ����م وعدم الكفاءة كما 
كان����ت يف زمن �ش����دام، بل يج����ادل البع�س 
انها ا�شواأ. وهي مبت����الة بالف�شاد، وتعاين 
م����ن النق�����س يف الكهرب����اء وحال����ة الط����رق 
املزرية، ومقيدة بالبريوقراطية والتخطيط 
املركزي ما يجلعها غري قادرة على املناف�شة 
ام����ام �شيل املنتج����ات الرخي�شة امل�شتوردة 

من ايران وتركيا وما وراءهما.
ويبق����ى الت�شري����ع اجلديد ال����ذي ي�شتهدف 
تنظي����م اال�شتثم����ارات وحق����وق االرا�ش����ي 
املالي����ة وحماي����ة  وال�شرائ����ب واخلدم����ات 
امل�شتهل����ك عالقا يف الربملان. حتى ان جمرد 
ذكر اأي نوع من اخل�شخ�شة التي اجتاحت 
اوروبا ال�شرقية واالتاد ال�شوفياتي بعد 
انهي����ار ال�شيوعي����ة هو امر مقي����ت بالن�شبة 

اىل امل�شوؤولني هنا.

وق����ال �شام����ي االعرجي، رئي�����س املفو�شية 
الوطني����ة العراقي����ة لال�شتثم����ار، يف مقابلة 
�شحفي����ة: »نح����ن ل�شن����ا يف ع����الج م����ا بعد 
ال�شدمة. نح����ن يف حالة تغري تدريجي من 

اقت�شاد مركزي اىل اقت�شاد مفتوح.«
وكان رئي�����س ال����وزراء ن����وري املالك����ي ق����د 
�شغ����ط علنا عل����ى نائب الرئي�����س االمريكي 
جوزي����ف بادي����ن يف وق����ت �شابق م����ن هذا 
ال�شه����ر ح����ول »احلاج����ة اىل اإجن����اح ه����ذا 

املوؤمتر.«
لك����ن امل�شوؤول����ني االمريكي����ني يعرب����ون يف 
احاديثه����م اخلا�ش����ة عن املخ����اوف باأن هذا 
املوؤمت����ر  ل����ن يك����ون اال ممار�ش����ة �شيا�شية 
قبل حمل����ة  املالكي من اجل اعادة انتخابه، 
ما مل يق����م العراقيون بفع����ل املزيد من اجل 
تكوين ار�شية �شلبة للم�شتثمرين االجانب 

الراغبني باملخاطرة على منظور البالد.
وق����د �ش����دد  باي����دن، يف لقائ����ه م����ع  املالكي 
اآخري����ن، عل����ى احلاج����ة اىل  وق����ادة كب����ار 
هيكلي����ة تنظيم����ة ومالي����ة اف�ش����ل، ح�شبما 
افاد م�شوؤول كبري يرافق����ه. وقال امل�شوؤول 
ان اال�ش����الح �ش����وف ي�شم����ح، عل����ى �شبي����ل 
املث����ال، لل�ش����ركات اال�شتثماري����ة اخلا�ش����ة 
العاملي����ة الأن تق����دم �شمان����ات القرو�س اىل 
ال�ش����ركات االمريكية الراغبة يف اال�شتثمار 

يف العراق.
بي����د ان����ه ال يتوق����ع اال القلة ان يت����م اإحراز 
االنتخاب����ات  قب����ل  الت�شريع����ات  يف  تق����دم 

وامل�شاوم����ات  املقب����ل  الع����ام  يف  املق����ررة 
ال�شيا�شي����ة املحتوم����ة الت����ي �شتعقبه����ا، م����ا 
يوؤدي اىل تاأخري ا�شالحات مهمة، ومن ثم 

اال�شتثمار، لعام على االقل.
يق����ول جمول مهدي عل����ي، رئي�س مفو�شية 
ت�شكليه����ا  الت����ي مت  دي����اىل  اال�شتثم����ار يف 
حديث����ا: »راأ�����س امل����ال جب����ان. ان����ه يبح����ث 
دائم����ا عن م����كان اآمن.« وبينم����ا كان يتكلم، 
ه����ز انفج����ار مدينة بعقوبة، نت����ج عن قنبلة 
مزروعة على جانب الطريق ادت اىل مقتل 

ثالثة من رجال ال�شرطة.
وي�شتك����ي علي م����ن ان الكثري م����ن الوزراء 
يف احلكوم����ة مل يظه����روا اال اهتماما قليال 
القط����اع  م����ن  او  االجنب����ي  اال�شتثم����ار  يف 
اخلا�����س، ب����ل انه����م عار�شوه ب�ش����دة. وقد 
حُ����ردت املفو�شي����ة م����ن اثنني م����ن املكاتب  ط�
احلكومي����ة قب����ل ان تنتق����ل اىل دار �شكنية 
بائ�شة. ومل يتم جتهيزها من قبل احلكومة 
املحلي����ة للمحافظ����ة وامن����ا م����ن قب����ل فريق 
اإع����ادة االأعمار االمريك����ي التابع اىل قاعدة 
امريكية امامي����ة تتواجد يف اجلوار. وهو 
يق����ول ان����ه مل يت�شلم راتبه لال�شه����ر الثالثة 

املا�شية.
ويق����ول ان فك����رة احلكوم����ة املحلي����ة ع����ن 
التطوي����ر االقت�ش����ادي ه����ي خط����ة ل�ش����راء 
ع�ش����رة اآالف �شي����ارة اج����رة وتاأجريها اىل 
ال�شائق����ني، عل����ى النقي�����س م����ن ن�شيحته. 
رمبا �شتكون بعقوبة عن قريب ا�شهل مكان 

يف الع����امل للح�شول على �شيارة اجرة لكنه 
يقول: »هذا لي�س با�شتثمار.«

وم����ع ذل����ك، حت����ى م����ع ظ����روف امني����ة غري 
غ����ري  القانوني����ة  احلماي����ة  وم����ع  يقيني����ة 
املالئم����ة، ف����ان الع����راق ق����د ب����داأ فع����ال يف 
اجت����ذاب اهتم����ام امل�شتثمري����ن. فقد وقعت 
�شركة دمي����الر ايه جي اتفاقي����ة مع العراق 
يف الع����ام املا�ش����ي وافتتح����ت مكتبا لها يف 
بغداد. كما ب����داأت �شركة كي�س نيو هوالند، 
ال�شرك����ة العاملي����ة املتخ�ش�ش����ة يف �شناعة 
اجلرارات الزراعي����ة، يف بناء اول 1،250 

جرار  ل�شالح املعمل العراقي احلكومي يف 
اال�شكندري����ة، وال����ذي كان ذات م����رة مركزا 
للتم����رد يف املنطق����ة الواقعة جن����وب بغداد 
رفت با�شم »مثل����ث املوت.«وباملثل  والتي عحُ
مت و�ش����ع حج����ر اال�شا�����س يف �شه����ر متوز 
الإن�شاء فن����دق غاية يف الفخام����ة بكلفة مئة 
ملي����ون دوالر بالقرب م����ن ن�شب »ال�شيوف 

املتقاطعة« يف املنطقة اخل�شراء ببغداد.
يق����ول االعرج����ي، م����ن املفو�شي����ة الوطنية 
لال�شتثم����ار، يف دليل للم�شتثمرين ن�شر يف 
العام املا�شي: »امام امل�شتثمرين املحتملني 

ارا�����س غ����ري حم����دودة ظاهري����ا م����ن اج����ل 
تطوير امل�شاري����ع التي �شوف ت�شد حاجات 

�شعب العراق املتطلب واملتو�شع.«
وقد كان الو�ش����ول اىل الو�شع االمثل غري 
نا�شج من قبل. فقد ار�شلت وزارة ال�شناعة 
م�شروع����ا  اربع����ني  م����ن  الأك����رث  عط����اءات 
تت�شمن م�شاركة مع �ش����ركات حكومية اىل 
امل�شتثمرين، لكنها ت�شلمت احد ع�شر عطاء  
فق����ط. واكرث هذه العط����اءات ف�شلت يف ان 
توؤتي ثمارها، وم����ن �شمنها مقرتح ل�شركة 
املنتج����ات الكهربائي����ة يف بعقوب����ة بقيم����ة 

�شتني مليون دوالر.
وكان ه����ذا املعم����ل، امل�شتم����ل عل����ى ثماني����ة 
م�شان����ع منف�شلة قد ان�ش����ئ يف عام 1982 
�شرك����ة  قب����ل  م����ن  باملكائ����ن  جتهي����زه  ومت 
الي����وم يف  الت����ي ا�شبح����ت  مت�شوبي�ش����ي، 
خ����رب كان. وهو مازال يعم����ل ل�شبب واحد 
فقط: بان يقوم العمال باعادة ا�شتخدام او 

توير قطع الغيار.
ا�شط����رت ال�شرك����ة اىل اقف����ال ابوابه����ا يف 
اوج احلرب بدي����ايل يف عام 2007. واقام 
اجلي�����س اال�شالمي يف الع����راق، وهو احد 
ف�شائ����ل التمرد الرئي�شة، مق����ره يف منطقة 
قريب����ة م����ن املعم����ل واختب����اأ مدي����ر املعمل، 
داود عب����د ال�شتار حممود، وقت����ل م�شاعده 

ال�شخ�شي.
وانخف�����س العنف اآخر االم����ر، ومن ثم عاد 
املعمل اىل العمل من جديد، ب�شكل كبري من 
خ����الل امل�شاع����دات التي قدمه����ا فريق اإعادة 
االأعم����ار االمريك����ي، وقوة امله����ام لعمليات 
تابع����ة  وكال����ة  وه����ي  االعم����ال،  ا�شتق����رار 
للبنتاغ����ون تدعم التطوي����ر االقت�شادي يف 
الع����راق. وكان����ت مهمة )قوة امله����ام( اإعادة 
ال�شرك����ة اململوك����ة للدولة لالنت����اج، بعد ان 
ق����د �شع����وا  كان امل�شوؤول����ون االأمريكي����ون 
مبدئي����ا اىل اغالقه����ا بع����د الغ����زو يف ع����ام 
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االجتاه���ات  ملختل���ف  فبالن�شب���ة 
ال�شيا�شي���ة من ا�شالمي���ني وعلمانيني 
ار�شلوا ن���داءات وا�شحة اىل اتباعهم 
وتب���ذل االآن جهود وا�شح���ة  لتجاوز 
الطائفي���ة  او  العرقي���ة  اخلط���وط  
ويف بع����س االحي���ان يك���ون التحول 
ام���را ا�شتثنائيا.  فمثال ح���زب رئي�س 
ال���وزراء ن���وري املالك���ي يعت���رب م���ن 
االح���زاب اال�شالمي���ة املحافظ���ة التي 
ح�شل���ت عل���ى دع���م من بع����س زعماء 
الع�شائ���ر يف حمافظ���ة االنب���ار، تل���ك 
املحافظ���ة الت���ي كانت يف ي���وم ما  من 
للحكوم���ة  املعار�ش���ة   املحافظ���ات 

املركزية .
ويف مدين���ة ال�شلوعي���ة التي تقع يف  
انحن���اء نهر دجلة كان هناك رجل دين 
ق���د �ش���ن حربا �ش���د الق���وات العراقية 
واالأمريكية لكنه االآن ي�شعى للتحالف 
ب�ش���كل مفت���وح م���ع رئي����س ال���وزراء 
حي���ث يق���ول ال�شي���خ مال ناظ���م خليل 
اجلب���وري » ان���ه ق���د ف���ات االآن وق���ت 
وان  الع���راق  يف  الديني���ة  االأح���زاب 
م�شتقبل الع���راق يرتكز على االحزاب 
ال�شيا�شية العلمانية منذ االآن » م�شيفا 
» �ش���وف يك���ون من املفارق���ات اذا كان 

ذلك يف مكان ما غري العراق » . 
هن���اك اأقل من اربع���ة ا�شهر قبل موعد 
االنتخابات ومع ذلك فان ظهور مفهوم 
الوح���دة الوطنية كمو�ش���وع  هو اأمر 
مرحب به من قبل العراقيني ومن قبل 
امل�شوؤول���ني االأمري���كان الذي���ن كان���وا 
يخ�شون اأن ت�ش���وء الهوية ال�شيا�شية 
الوطني���ة  نتيج���ة التوترات م���ا يهدد 
بعودة العنف الطائفي من جديد.  لكن 

البع�س قد ذه���ب بعيدا عن هذا الراأي 
بالق���ول ان االنتخابات ميكن اأن تعزز 
اح�شا�ش���ا اأك���رب باملواطن���ة العراقي���ة 

اخلارجة من فو�شى احلرب . 
يقول نائب رئي����س اجلمهورية طارق 
الها�شم���ي » اعتق���د اأن هن���اك فر�ش���ة 
حقيقية  الأن نعي���د تعاي�شنا التاريخي  
واعن���ي اننا كنا دائم���ا نعي�س معا يف 
هذا امل���كان وما نحتاج���ه يف احلقيقة 
هو م�شاحل���ة وطنية حقيقية وا�شيلة 

. «
منا�شدات مثل هذي ينظر اإليها البع�س 
على اأنه���ا  نفعية ورمبا يعتربها بقدر 
اك���رب كاإدان���ة  وذلك ه���و احلافز الذي 
يجع���ل العدي���د م���ن النا����س ينظرون 
اإىل التح���والت  الظاه���رة  لدى بع�س 

االأحزاب ب�شكل تهكمي .
الق���ادة  تعه���د  م���ن  الرغ���م  وعل���ى 
بالوح���دة  العراقي���ني  ال�شيا�شي���ني 
الوطني���ة لك���ن يبق���ى الربمل���ان يعاين 
من �شلل ب�شب���ب امل�شاكل الداخلية الأن 
امل�شرعني غ���ري قادرين على مترير اأي 
ت�شري���ع ذي اأهمي���ة   ب�شمن���ه قان���ون 
اإج���راء االنتخابات القادم���ة واملقررة  
يف ال�شاد����س ع�ش���ر م���ن �شه���ر كانون 
الث���اين املقب���ل. لك���ن رغ���م ذل���ك يتفق 
زعم���اء االأح���زاب عل���ى وج���ود �شيء 
اأ�شا�ش���ي قد تغري يف م���زاج الناخبني 
انتخاب���ات  اأظه���رت  وق���د  العراقي���ني 
جمال����س املحافظ���ات الت���ي جرت يف 
�شه���ر كان���ون الثاين املا�ش���ي ت�شاوؤل 
الدعم ال�شعبي متاما لالأحزاب الدينية 

والطائفية .
يق���ول ع�ش���و الربملان حي���در العبادي 

»  اإن م���ا ح���دث يف ع���ام 2006 اظه���ر 
للنا����س اختب���ارا  يف م���ا �شيحدث يف 

نظام طائفي   » .
وبينما يقرتب االآن موعد االنتخابات 
االأح���زاب  ف���اإن   ، القادم���ة  الوطني���ة 
واحل���ركات والت���ي يبل���غ عددها 296 

اإجم���اال ت�شعى جاهدة الأن تذو حذو  
تكتيك  ائتالف دولة القانون .

وزي���ر الداخلية ج���واد البوالين تعهد 
ب���ان يعمل حزب���ه الد�شت���وري  على » 
مفه���وم املواطن���ة » م���ن خ���الل قيام���ه 
باتفاقي���ة متهيدي���ة للتحالف مع حزب 

من حمافظ���ة االنب���ار يق���وده  الزعيم 
الع�شائري البارز هن���اك ال�شيخ احمد 

اأبو ري�شة  .
يبدو انه حتى االأح���زاب التي هيمنت 
عل���ى انتخاب���ات ع���ام 2005 ب�شب���ب 
ق���د  له���ا  االأط���راف  بع����س  مقاطع���ة 

ان�شم���ت م���ن جديد ت���ت تالف  مت 
االإع���الن عنه  يف اآب املا�شي ،م�شايرة 
للزم���ن ،عندم���ا دع���ي ه���ذا التحال���ف 
اجلدي���د با�ش���م » االئت���الف  الوطن���ي 

العراقي » .
يقول ال�شيد عمار احلكيم » لقد تعلمنا 

درو�ش���ا مهم���ة ج���دا ونح���ن ن�شتع���د 
للمرحلة القادمة هذي هي الدميقراطية 
» لكن  املالكي رف�س االن�شمام اإىل هذا 
التحال���ف  عل���ى الرغم م���ن املنا�شدات 
ورغم وجود �شغوط دبلوما�شية  كما 
يق���ول م�شاعدوه  لك���ن بعد جولته يف 
العراق والتقائه بالعديد من االأطراف 

تو�شل اإىل اإعالن تالف جديد . 
يبق���ى الت�شاوؤل كم ه���و بال�شبط عمق 
الوح���دة الوطني���ة  التي ميك���ن روؤية 
جذورها باقية ؟ لقد اأظهرت انتخابات 
جمال����س املحافظ���ات  ب���ان اجلمه���ور 
العراقي قد بلغ اأق�شى مراحل اال�شتياء 
من االأحزاب التي تزينت بلبا�س الدين 
لذا فان تلك االأحزاب تبذل االآن  جهودا 
الإظه���ار نف�شها كاأحزاب علمانية وغري 
طائفية لكن » هل يغري النمر بقعه« كما 
يقول جو�شت هلرتم���ان من جمموعة 
االأزم���ات الدولية عند لقائ���ه بعدد من 
ق���ادة االأح���زاب يف بغ���داد االأ�شب���وع 

املا�شي .  
امل���ال ناظ���م زعيم حرك���ة ال�شحوة يف 
ال�شلوعي���ة  التي ان�شمت اإىل القوات 
العراقية واالأمريكية يف مقاتلة تنظيم 
القاعدة ي�شجب االأحزاب الدينية التي 
متث���ل هذا الط���رف اأو ذاك  قائال   » اأنا 
غ���ري اآ�شف  متاما عل���ى الكفاح امل�شلح  
)م�ش���ريا اإىل ال�شن���وات االأرب���ع التي 
ق�شاه���ا يف التم���رد( لك���ن اأ�شف���ي هو 
على انه مل تكن هن���اك عملية �شيا�شية  

ت�شري مبوازاتها » .
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ق���رر جمل�س االأم���ن مطالبة االأم���ني العام لالأمم 
املتح���دة بان كي مون، بتكثيف اجلهود الرامية 
حلماي���ة الن�شاء واالأطفال م���ن العنف اجلن�شي 
الذين يقعون �شحيته خالل النزاعات امل�شلحة. 
ورع���ت اأكرث م���ن 60 دولة قرار جمل����س االأمن 
الذي يق�ش���ي بتتعيني ممثل خا�س عن املنظمة 
الدولي���ة لتويل ه���ذه املهم���ة. ومن ب���ني الدول 
الراعي���ة للق���رار رواندا وكروا�شي���ا والبو�شنه 
ح���رب.  ك�ش���الح  االإغت�ش���اب  اإ�شتخ���دم  حي���ث 
وم���ن املق���رر اأن يت���ويل املمثل احلا����س لالأمم 
املتح���دة، االإ�ش���راف علي تنفيذ ق���راري جمل�س 
االأم���ن رق���م 1325 لع���ام 2000، ال���ذي يح���ث 
اأط���راف النزاع���ات كاف���ة على »اح���رتام حقوق 
مفاو�ش���ات  يف  م�شاركته���ن  وتعزي���ز  الن�ش���اء 
ال�شالم وعمليات اإع���ادة البناء بعد النزاعات«، 
ورق���م 1820 لع���ام 2008 ال���ذي يوؤك���د ما ورد 
يف الق���رار االأول ويرب���ط ب���ني »املحافظة علي 

ال�شالم، واالأمن«.
واأ�ش���ار تقري���ر االأم���ني الع���ام ل���الأمم املتح���دة 
املعن���ون الن�ش���اء وال�ش���الم واالأم���ن«، اإىل اإن���ه 
عل���ى الرغم م���ن اجله���ود املبذول���ة ال�شت�شدار 
هذين القراري���ن فاإن »التق���دم املحرز يف جمال 
تنفيذهم���ا ما زال حمدودا، فال ت���زال النزاعات 
امل�شلح���ة تاأت���ي بعواق���ب مدم���رة عل���ى الن�شاء 
وال�شغ���ريات ». وم���ن �شم���ن م�ش���ادر القل���ق 
العمي���ق يف ه���ذا ال�ش���اأن، اجلرائ���م اجلن�شي���ة 
الواقع���ة يف حمافظت���ي �شمال كيغ���و وجنوب 
الدميقراطي���ة،  الكونغ���و  بجمهوري���ة  كيف���و 
حي���ث ترتك���ب 1،100 عملية اإغت�ش���اب �شهريا 
يف املتو�ش���ط، مبع���دل 36 يف الي���وم الواح���د، 
ع�شره���ا �ش���د اأطف���ال وطف���الت تق���ل اإعمارهم 
ع���ن 10 �شنوات. ويذك���ر اأن جرائم االغت�شاب 
ق���د ت�شاعفت من���ذ بداية الع���ام. وكانت وزيرة 
اخلارجي���ة االأمريكي���ة هيالري كلينت���ون التي 
ترتاأ����س بالده���ا جمل����س االأم���ن بالتن���اوب، قد 
�شرحت يف 30 �شبتم���رب/ اأيلول  اأن »الطبيعة 
غ���ري االإن�شانية للعنف اجلن�شي ال ت�شر مبجرد 
ح�شوله���ا على  فرد واحد اأو عائل���ة ما اأو قرية 
باأكملها، واإمنا بن�شيج الكيان الب�شري، وتعر�س 

االأ�شر واجلماعات للخطر، ومت�س باالإ�شتقرار 
االإجتماع���ي وال�شيا�ش���ي، وتوؤث���ر �شلبي���ا علي 
التق���دم االإقت�شادي«. واأ�شاف���ت اأنه علي الرغم 
من ت�شلي���ط االأ�شواء علي �شحاي���ا االإغت�شاب 
يف جمهوري���ة الكونغ���و الدميقراطي���ة واإقلي���م 
دارفور ال�شوداين، في�شتخدم االغت�شاب كاأداة 
ح���رب يف البو�شنة، بورما، �شري النكا، تيمور 
ال�شرقية، رواندا، �شي���ريا ليون، �شاحل العاج، 

ت�شاد، وبوروندي. 
اأن »مرتكب���ي  اإىل  ونبه���ت هي���الري كلينت���ون 
م���ن  الكث���ري  يف  يعاقب���ون  ال  اجلرائ���م  ه���ذه 
ال���دول واحلاالت، م���ا ي�شجعهم عل���ى ممار�شة 
املزي���د منه���ا«. وي�ش���ري �شن���دوق تنمي���ة املراأة 
التاب���ع لل���الأمم املتح���دة، اإىل اأن الن�ش���اء وقعن 
�شحية التجاهل واالإهم���ال كطرف يف عمليات 
الو�شاط���ة والتفاو����س يف م�شاع���ي احل���ل يف 
مناط���ق النزاع���ات امل�شلحة. وكثف���ت منظمات 
االأم���ن  ملجل����س  انتقاداته���ا  امل���دين  املجتم���ع 
وامل�شوؤول���ني ب���االأمم املتح���دة، لعجزه���م ع���ن 
العم���ل بح�ش���م على حماي���ة الن�شاء م���ن العنف 
اجلن�ش���ي، و�شم���ان اإ�شراكه���ن يف املفاو�شات 
كط���رف علي ق���دم امل�شاواة. و�شرح���ت ماريان 
مومل���ان من منظم���ة هيوم���ان رايت����س ووت�س 
احلقوقي���ة الدولية لوكالة انرت بري�س �شريف�س 
اأن »االأمم املتح���دة ق�ش���ت �شن���وات طويل���ة يف 
التناق����س، فيم���ا كانت اآالف الطف���الت والن�شاء 
يف كل اأنحاء العامل يعانني من تدمري حياتهن«. 
وبدوره���ا، انتق���دت مي���الين تيف م���ن منظمة 
الالجئ���ني الدولي���ة، م���ا و�شفت���ه بع���دم فعالية 
التداب���ري املتخذة رغ���م تزايد القل���ق واملواراد 
املالي���ة املر�شودة. واأ�ش���ارت اإىل اأنه يجب علي 
املمث���ل اخلا�س ال���ذي �شيتوىل ه���ذه الق�شية، 
الب���دء بتنفيذ ق���رارات االأمم املتح���دة ميدانيا، 
فتفتق���ر قوات حف���ظ ال�شالم للمعرف���ة والقدرة 
واخل���ربة يف كيفية التعامل م���ع ق�شية العنف 
اجلن�ش���ي بال�ش���ورة واحل�شا�شي���ة الالزمتني. 
و�ش���ددت عل���ي اإهمي���ة اإر�شال فرق خ���رباء اإىل 
املناط���ق التي ت�شتوجب االأولوي���ة، واأن املمثل 
اخلا����س “يج���ب اأن يخرج من مكتب���ه يف مقر 
االأمم املتحدة، ليذهب اإىل حيث ميار�س العنف 

اجلن�شي« وي�شمن تنفيذ التدابري الواجبة.

عن وكالة اآي بي اأ�س 

ترجمة: عمار كاظم حممد

ترجمة  اإ�شالم عامر ح�شن

ترجمة: عالء خالد غزالة

دع��������وات  ال���ت���وح���د ق���ب���ل االن���ت���خ���اب���ات ال��ع��راق��ي��ة

يبدو اأن لدى ال�شيا�شيني 
العراقيني م�شطلحا �شائعا 
جديدا يرتدد » نعم ، ن�شتطيع 
ذلك »  يف االنتخابات الربملانية 
القادمة، اأال وهو الرتكيز على 
»الوحدة الوطنية ». وعلى 
الرغم من كرثة ال�شكوك اال 
اأن هناك  ماي�شري فعال اىل 
هبوط اأ�شهم االحزاب الدينية 
والطائفية التي كانت من بني 
ا�شباب التمزق يف العراق منذ 
عام 2003 . 

 التعجيل بحماية الن�شاءال�شعارات على اجلدران الكونكريتية بني املثال والواقع
 واالأطفال من االغت�ش��اب

جمل�س االأمن والعنف اجلن�شي يف احلروب

ال�����ع�����راق يف  امل�����خ�����اط�����رة  ي����ت����ج����ّن����ب����ون  م��������ازال��������وا  امل���������ش����ت����ث����م����رون 
احليطان �شعارات لالنتخابات


