
بغداد/ املدى والوكاالت
االمريكي���ة  الدف���اع  وزارة  ا�صبح���ت 
)البنتاغ���ون( ام���ام حتد لوج�صت���ي هائل 
يف اإح���دى اأك���ر مناط���ق الع���امل �صعوبة 
واك���ر مما كان علي���ه الو�صع يف العراق، 
بعد قرار الرئي�س االأمريكي باراك اأوباما، 
اإر�ص���ال 30 األ���ف جندي اأمريك���ي اإ�صايف 

اإىل اأفغان�صتان »يف اأ�صرع وقت ممكن«.
وبح�صب وزير الدف���اع االأمريكي روبرت 
غيت�س، فاإن طليعة هذه التعزيزات �صتبداأ 
بالو�ص���ول اإىل اأفغان�صت���ان »يف غ�ص���ون 
اأ�صبوع���ن اإىل ثالث���ة ا�صابي���ع« عل���ى اأن 
تنته���ي عملي���ة اإر�ص���ال كام���ل التعزيزات 
بحل���ول ال�صي���ف. ولك���ن عل���ى امل�صت���وى 
اللوج�صت���ي، اأق���ر الوزي���ر االأمريك���ي باأن 
اإر�ص���ال ه���ذه التعزي���زات ي�ص���كل »حتديا 
اك���ر مما كان عليه التح���دي يف العراق«، 
حيث �صيتم اجلن���ود ال�30 األفا، الذين امر 
الرئي�س االأمريك���ي ال�صابق جورج بو�س 
كتعزي���زات،  اأفغان�صت���ان  اإىل  باإر�صاله���م 
انت�صاره���م يف هذا البل���د يف غ�صون �صتة 

اأ�صه���ر. واأ�ص���اف غيت����س اأن »الو�صع يف 
اأفغان�صت���ان خمتل���ف للغاي���ة ب�صب���ب عدم 
امتالكنا البني���ة التحتية نف�صها املوجودة 
يف العراق، وبالنتيجة فاإن كل �صيء يجب 

اأن ير�صل جوا«.
االأمريك���ي  اجلي����س  اأركان  رئي����س  وكان 
ق���رار  ا�صتب���ق  مول���ن  ماي���كل  االم���ريال 
اأوبام���ا باإعالنه اأن البنتاغ���ون »لن يكون 
كل  واح���دة  كتيب���ة  اإر�ص���ال  عل���ى  ق���ادرا 
�صه���ر ب�صبب وج���ود م�ص���كالت يف البنية 
التحتي���ة«. ويف حال���ة الع���راق، ف���اإن هذا 
البلد ميتل���ك مرفاأ و�صبك���ة طرقات جيدة، 
كما اأن الكويت املج���اورة حتت�صن قاعدة 
ع�صكري���ة اأمريكي���ة �صخم���ة. وباملقاب���ل، 
ف���اإن اأفغان�صتان بلد ال يط���ل على اأي بحر 
و�صبك���ة طرقات���ه الري���ة يف حال���ة يرثى 
لها، ام���ا يف �صرق البالد فتزيد اجلبال من 
�صعوب���ة املوا�ص���الت ما يحت���م ا�صتخدام 
الطوافات التي يوؤك���د القادة الع�صكريون 
االمريكيون يف اأفغان�صت���ان انهم يعانون 

نق�صا كبريا يف اأعدادها.

وي�ص���ار اىل ان ق���رار الوالي���ات املتح���دة 
�صحب قواته���ا من العراق بح�صب االتفاق 
ال�صرتاتيجي املوقع بداية العام اجلاري، 
كلفه���ا مبالغ طائلة وبالتايل ف���اأن عمليات 
نقل قوات امريكية ا�صافية اىل افغان�صتان 

�صت�صتنزف املزيد من االموال. 
وعل���ى االر����س، تع���اين طرق االم���دادات 
الري���ة م���ن باك�صت���ان املج���اورة م�صكل���ة 
اخلط���ورة املتزاي���دة، فقواف���ل ام���دادات 
حل���ف �صم���ال االطل�ص���ي تتعر����س دوم���ا 
لهجم���ات يف م�صي���ق خي���ر ال���ذي مي���ر 
ع���ره معظم العت���اد واالم���دادات املر�صلة 
اإىل ق���وات االطل�صي والقوة الدولية التي 
تقودها الواليات املتحدة يف اأفغان�صتان.

التمك���ن  يف  يتمث���ل  اآخ���ر  حت���د  وهن���اك 
بال�صرعة الالزمة من بن���اء البنى التحتية 
اجلن���ود  اآالف  ال�صت�صاف���ة  الالزم���ة 
اال�صافين املنتظر و�صولهم. وعلى �صبيل 
املث���ال، يف قاع���دة حلف �صم���ال االطل�صي 
يف اقلي���م قندهار )جن���وب(، حيث املعقل 
التاريخ���ي حلرك���ة طالب���ان، كان���ت كتيبة 

ق���وات ال���ر االمريكي���ة �صرتايك���ر التزال 
حت���ى نهاية ت�صرين الث���اين املا�صي تبني 
مقاره���ا وتعاين م���ن نق����س يف العربات 
للتنقل داخل القاعدة بعد مرور ثالثة ا�صهر 
على و�ص���ول جنودها ال�5000 بح�صب ما 
اأفادت �صحافي���ة يف وكالة فران�س بر�س. 
ويبدو التحدي ال���ذي يواجهه البنتاغون 
يف اأفغان�صت���ان كب���ريا لدرج���ة اأن رئا�صة 
االركان ط���ورت مدرع���ة جدي���دة م�ص���ادة 
لاللغام ار�صلت لتوه���ا اوىل مناذجها اإىل 
قواته���ا املنت�ص���رة يف ه���ذا البل���د. وه���ذه 
الن�صخ���ة املط���ورة من املدرع���ات امل�صادة 
لاللغ���ام �صنع���ت خ�صي�ص���ا لل�ص���ري عل���ى 
االرا�ص���ي االفغانية الوع���رة التي �صكلت 
ال�صابق���ة.  الط���رز  ام���ام  ا�صا�صي���ة  عقب���ة 
وبحل���ول ايار املقب���ل، يعت���زم البنتاغون 
اإر�صال 5000 اآالف مدرعة من هذا الطراز 
املطور اإىل اأفغان�صت���ان، بينما مل ي�صتبعد 
وزي���ر الدفاع روبرت غيت�س م�صاعفة هذا 
الرق���م الحقا، تلبي���ة للحاج���ات املتعاظمة 

لقواته هناك. 
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قوات امريكية 

قوارب �صيد  يف مواجهة اخلطر

عائالت م�صيحية

الب�سرة/ ا ف ب
 يقول �صيادو ا�صماك يف منطقة الفاو، 
مبحافظ����ة الب�صرة، انه����م يتعر�صون 
مل�صايقات من قبل الدوريات االيرانية 
والكويتي����ة ت�صل احيان����ا حد ال�صرب 
واط����الق الن����ار وم�ص����ادرة ال����زوارق 

واملعدات.
ويوؤك����د عقي����ل عب����د الر�ص����ول رئي�س 
»كل  الف����او،  يف  ال�صيادي����ن  جمعي����ة 
�صي����ادون  يتعر�����س  اي����ام  خم�ص����ة 
مل�صايق����ات م����ن الدوري����ات االيرانية 
»تق����وم  وي�صي����ف  والكويتي����ة«. 
دوري����ات كويتي����ة باعرتا�����س زوارق 
�صيادي����ن ويتعر�صون له����م بال�صرب 
امل����رح وي�صتهزئون به����م بحيث تبلغ 
وجوهه����م  �صب����غ  احيان����ا  االهان����ات 
ورم����ي �صب����اك ال�صي����د ومعداتهم يف 
مي����اه  )ال  لل�صيادي����ن  قائل����ن  البح����ر 
لديك����م اذهبوا لل�صي����د يف الياب�صة(«. 
ويبلغ طول الواجهة البحرية للعراق 
ح����واىل اخلم�صن كلم فق����ط. وي�صري 
عب����د الر�ص����ول اىل »مقت����ل خم�صة اىل 
�صت����ة عراقي����ن بن����ريان ايراني����ة يف 
مياه �صط العرب، خالل فرتات زمنية 
متفاوت����ة«، لك����ن مل يكن ممكن����ا التاأكد 

من هذه االتهامات.
ام����ا �صهي����د عب����د االمري اخل�ص����ر )45 
دوري����ة  »اوقفتن����ا  فيق����ول،  عام����ا( 
ال����زورق  اىل  و�صع����دوا  كويتي����ة 
وامرون����ا بالغن����اء والرق�����س وخل����ع 
ثيابنا و�صربون����ا و�صبغوا وجوهنا 

حمتوي����ات  كل  واخ����ذوا  واج�صادن����ا 
الزورق وان�صحبوا«.

تق����ع الف����او جن����وب الب�ص����رة يحدها 
م����ن ال�صرق ايران و�ص����ط العرب ومن 
الغرب خور عبدالله وجزيرة بوبيان 
وم����ن اجلن����وب راأ�س البي�ص����ة وكانت 
م�صرح����ا ملعارك �صر�ص����ة خالل احلرب 
العراقي����ة االيراني����ة )1988-1980( 
فهجره����ا �صكانها. وبع����د احلرب، عاد 
�صكانه����ا ملمار�صة مهن����ة ال�صيد بحيث 
بلغ عددهم اآنذاك ح����واىل ثالثن الفا 
والف����ي زورق لكن عدده����م يبلغ حاليا 
نح����و ع�صرة االف �صي����اد مع اربعمئة 
زورق، ح�صب رئي�س املجل�س البلدي 
وع�صو جمعية ال�صيد عبد علي فا�صل 

رماثي.
وي�صيف »بعد �صقوط النظام ال�صابق، 
بداأ ال�صي����ادون يتعر�صون مل�صايقات 
من قب����ل االيرانين والكويتين حيث 
مينعونه����م من ال�صي����د حتى يف املياه 
االقليمي����ة العراقي����ة«. ويتابع رماثي 
ان »الكويتين ي�صادرون م�صتلزمات 
البح����ر  يف  ويرمونه����ا  ال�صيادي����ن 
ويتعر�صون لهم بال�صرب واالهانات. 
ام����ا االيراني����ون، فيقوم����ون باطالق 
النار م����ا ادى اىل مقتل عدد منهم قبل 

اكر من �صبعة ا�صهر«.
ب����دوره، يقول علي عب����د ال�صيد حممد 
)27 عام����ا(، »اوقفتن����ا دورية ايرانية 
لتك�ص����ري  ال����زورق  اىل  و�صع����دوا 
اجهزتن����ا و�صرب����وا امل�ص����وؤول واأحد 

النق����اذ جماعت����ي  تدخل����ت  البح����ارة، 
ف�صارع احد عنا�ص����ر الدورية الطالق 
برم����ي  وقام����وا  قدم����ي  عل����ى  الن����ار 
امل�صوؤول و�صخ�����س اخر اىل البحر«.
ويتاب����ع حمم����د »ب����ات العم����ل �صعب����ا 
يطاردوننا  وااليرانيون  فالكويتيون 

وال احد ينقذنا«. 
ام����ا قائممق����ام الف����او ولي����د ال�صريفي 
فيوؤكد انه »بعد �صقوط النظام ال�صابق 
وحتى االن، فان االعتداءات الكويتية 
وااليرانية م�صتم����رة بحق ال�صيادين 
العراقين«.ويقول »يف الواقع، تريد 
الق����وات البحري����ة الكويتية ال�صيطرة 
على املياه االقليمية العراقية بطريقة 
م����ا ولال�ص����ف ف����ان الق����وات البحري����ة 
العراقي����ة ال ت����زال �صعيفة م����ن ناحية 
التجهي����زات مث����ل ال����زوارق ال�صريعة 
واحلديث����ة مقارنة بالق����وات البحرية 
ال�صريف����ي  ويو�ص����ح  االخ����رى«. 
»لال�ص����ف، غالبا ما تك����ون التجاوزات 
غري اخالقية مثل ال�صرب واال�صتهزاء 
وغريها نحن بدورنا وجهنا اكر من 
ن����داء اىل احلكوم����ة املحلي����ة. حت����ى 
الرمل����ان لديه عل����م به����ذه التجاوزات 
وننتظ����ر تر�صي����م احل����دود البحري����ة 

والرية«.
ب����دوره، يق����ول ال�صي����اد مو�ص����ى عبد 
اخل�صر �صلطان )50 عاما( »تراجعت 
حركة ال�صيد لعدة ا�صباب بينها �صعر 
الوق����ود ا�صاف����ة اىل املي����اه االقليمية 
الكوي����ت  وب����ن  بينن����ا  املوج����ودة 

واي����ران«. وي�صي����ف »كن����ا نن����زل يف 
جزي����رة بوبيان قبل اح����داث الكويت 
ون����زاول عملنا فيها ب�ص����ورة طبيعية 
لكن منذ حرب اخلليج الثانية )1991( 
حتى االن �ص����ارت املنطقة للكويتين 
الذي����ن يعاقب����ون كل عراق����ي يدخله����ا 
ويحج����زون زورق����ه او ي�صادرون����ه. 
حت����ى خ����ور عبدالل����ه التاب����ع للعراق 
�ص����ار ن�صف����ه له����م ويف ه����ذا امل����كان 
اك����ر ن�صب����ة م����ن اال�صم����اك«. ويختم 
قائ����ال »متنعن����ا اي����ران اي�ص����ا وتطلق 
الن����ار عل����ى كل �صي����اد يق����رتب �صواء 
م����ن مياهه����ا االقليمية او م����ن مياهنا 
حت����ى ان ع����ددا منهم قت����ل بالر�صا�س 
الع�صوائ����ي واك����ر ال�صيادين تركوا 

املهنة لهذه اال�صباب«.
ب����دران عي�ص����ى  ال�صي����اد  يوؤك����د  كم����ا 
التميم����ي )62 عام����ا( ع�ص����و جمعي����ة 
ال�صيادي����ن يف الف����او ان »الدوري����ات 
لن����ا  تت�صب����ب  وااليراني����ة  الكويتي����ة 
مب�صايق����ات �صتى«. ويتاب����ع »راجعنا 
ال�صف����ري الكويتي لدى بغ����داد الفريق 
عل����ي املوؤم����ن بوا�صطة النائ����ب وائل 
عبد اللطيف قبل ايام ب�صبب م�صادرة 
الدوري����ات الكويتي����ة لزوراقنا ورمي 
معداتنا واجهزتنا يف البحر«. ويوؤكد 
»كم����ا ان االيراني����ن يطلق����ون الن����ار 
علينا ويحجزون ال����زاورق والطاقم، 
فق����د تعر�����س ابن����ي زه����ري لال�صاب����ة 
بقدم����ه واح����د البحارة اي�ص����ا ورموا 

معدات ال�صيد بالبحر«.

����س���ي���ادون ي��ت��ع��ر���س��ون مل�����س��اي��ق��ات ال��ك��وي��ت��ي��ني ور����س���ا����ص االإي���ران���ي���ني

ال���ع���راق ي��ف��ق��د م�����س��اح��ات ك��ب��رة م���ن م��ي��اه��ه الإق��ل��ي��م��ي��ة

بعقوبة/ وكاالت
وقف فوؤاد �صليم النعيمي )61 عاما( كغريه من االآباء 
العراقين، الذين يبحثون عن »العدالة«، ذلك »االأمل« 
ال����ذي ينتظ����ر اجلمي����ع حتقيق����ه، ام����ام بواب����ة قيادة 
ال�صرط����ة يف مدينة بعقوب����ة مركز حمافظة دياىل يف 

انتظار خروج جنله املحتجز منذ عامن.
ويتوافد العديد من العراقين يوميا اىل مقر ال�صرطة 
يف بعقوب����ة، واالأم����ل يحدوه����م يف اأن يجدوا جوابا 
ي�صف����ي �صدورهم م����ن القلق عل����ى ابنائه����م املعتقلن 
او املفقودي����ن عل����ى خلفي����ة عمليات العن����ف الطائفي 
والهجم����ات �صد املدنين التي ت�صهدها دياىل منذ عام 

.2005
وق����ال النعيم����ي، ال����ذي يعم����ل حار�ص����ا يف مدر�ص����ة 
ابتدائي����ة يف قري����ة زراعية مبدين����ة املقدادية بح�صب 
وكال����ة انب����اء )�صينخ����وا(، »لقد الح االأم����ل يف االفق، 
بعد اأن ق����ررت العدالة التي كن����ت ان�صدها منذ عامن 
االف����راج ع����ن ابني ولي����د«. وتاب����ع انه تلق����ى ات�صاال 
هاتفيا من ابنه، الذي اعتقل من قبل القوات االمريكية 

بدون مذكرة ق�صائية، والقي به يف ال�صجن بدون اأي 
�صبب، يخره فيه اأنه �صيتم اطالق �صراحه. وا�صاف 
النعيم����ي »لهذا جئت م�صرع����ا الحت�صانه والعودة به 
اإىل البي����ت«، موؤك����دا »اأن العدالة اأم����ل يتمنى حتقيقه 
اجلمي����ع، النها بالفعل تن�ص����ر يف النفو�س الطماأنينة 

واالمان«.
وكان����ت حمافظ����ة دي����اىل قد �صه����دت منذ ع����ام 2005 
عملي����ات عنف طائف����ي وهجمات �ص����د املدنين، وهو 
ما دف����ع القوات االمريكية احيان����ا اىل اعتقال العديد 
م����ن اال�صخا�س ملج����رد اال�صتباه، م����ا ادى اىل وجود 

الع�صرات من االأبرياء يف ال�صجون.
الق����رى  يف  ويعم����ل  الفالح����ن  اح����د  ق����ال  ب����دوره، 
اجلنوبي����ة ملدينة بعقوب����ة ويدعى �صاه����ر )65 عاما( 
»منذ عام ون�ص����ف تقريبا اآتي اإىل مقر قيادة ال�صرطة 
بحث����ا ع����ن ج����واب طامل����ا اأطرح����ه عل����ى امل�صوؤول����ن 
االمنين، وه����و »هل اعتقلت����م اأو تو�صلتم اإىل قاتلي 
ابن����ي جا�صم؟«. ويتذكر �صاهر بح�صرة كيف قتل ابنه 
جا�ص����م )20عاما(، قائ����ال انه اغتي����ل بر�صا�س اطلقه 

م�صل����ح ينتم����ي اإىل تنظي����م القاعدة، م�ص����ريا اىل انه 
يع����رف القات����ل، وق����ام بت�صجي����ل دع����وى ق�صائية يف 
احد مراكز ال�صرط����ة القريبة من منزله، لكنه يوا�صل 
الذهاب اإىل مق����ر �صعبة التحقيق����ات يف مقر ال�صرطة 
خ�صو�صا عندما يعرف باعتقال عنا�صر م�صلحة على 
اأمل القاء القب�س على قاتل ابنه. و�صدد على انه يحلم 
بالعدال����ة التي تنزل الق�صا�����س مبن كان وراء فقدانه 
ل� »فلذة كبده«، معترا ذلك اأمنية حياته االخرية التي 

ي�صعى وراءها با�صتمرار.
وخ����الل حديثه مع باق����ي االآباء القادم����ن للبحث عن 
م�ص����ري ابنائه����م اأو ال�صاع����ن ملعرفة جه����ود ال�صرطة 
يف مالحق����ة القتل����ة، قال �صاه����ر »نبحث ع����ن العدالة 
الت����ي تطمئن اليه����ا النفو�س، وت�صعرن����ا باالمان بعد 
�صن����ن قا�صي����ة جعلتن����ا نه����رول باحث����ن ع����ن م�صري 
اوالدن����ا، فمنهم ال�صجن بدعوى كيدية، واخر اعتقل 
لال�صتب����اه ب����ه، اأو ابن قتل ب����دم بارد من قب����ل م�صلح 
يوؤمن بفكر اجلماع����ات املتطرفة«.وبعد هذه الكلمات 
الت����ي ا�صغى اليها مواطنون اآخ����رون يجل�صون على 

بعد امتار من البواب����ة الرئي�صية ملقر �صرطة بعقوبة، 
ينتظ����رون االمل يف انهاء معان����اة الزمتهم وعوائلهم 
من����ذ ا�صهر بحثا عن م�ص����ري ابنائهم، ق����ال جواد عبد 
اخلال����ق ن�صم����ي )62 عاما( موظف متقاع����د، اإن ولده 
عقي����ل )28 عام����ا( وجهت ل����ه تهمة كيدي����ة بانه �صاهم 
يف التهج����ري الق�صري للعوائ����ل واالنتماء للجماعات 
اخلارجة عن القان����ون. وا�صاف ن�صمي اأن ابنه القي 
القب�����س عليه منذ عدة ا�صه����ر، ومل ت�صتكمل حلد االن 
اج����راءات التحقيق معه، وا�صف����ا االدلة التي طرحت 
�صده بانها »باطلة وغ����ري قانونية«. واعرب عن ثقته 
بالعدالة التي يبحث عنها يف جلو�صه قرب مقر قيادة 
ال�صرطة ،«النه����ا )العدالة( �صوف تعطين����ا الطماأنينة 
وبه����ا جند م�صري اوالدنا«. وا�ص����اف ودموعه ت�صيل 
من عينيه اأن����ه يتمنى روؤية ابنه حرا طليقا بعيدا عن 
قي����ود ال�صج����ون، وان يراه عائدا لعائلت����ه من جديد، 
داعي����ا امل�صوؤول����ن اإىل م�صاعدت����ه يف ا�ص����دال ال�صتار 
عل����ى فرتة �صعب����ة متر به����ا عائلته، وه����ي تن�صد اأمل 

االفراج عن ولدها.

من جهت����ه قال امل�صوؤول االعالمي يف �صرطة حمافظة 
دي����اىل الرائد غال����ب الكرخي: اإن اال�صتق����رار االمني 
�صاه����م ب�ص����كل كب����ري يف ك�ص����ف الكثري م����ن اجلرائم 
الت����ي ارتكبت، ف�صال عن التع����رف على م�صري بع�س 
ابن����اء العوائ����ل املفقودي����ن. وا�ص����اف »ان االجه����زة 
االمني����ة ت�صعى من خالل تكثيف اج����راءات التحقيق 
م����ع املعتقلن للو�ص����ول اإىل احلقيق����ة والعدالة التي 
ين�صده����ا اجلمي����ع«. وتاب����ع اأن قراب����ة 800 معتق����ل 
ج����رى اطالق �صراحه����م العام اجل����اري، مبينا اأن 30 
يف املائ����ة منه����م كان����وا يف معتق����الت تابع����ة للقوات 
االمريكي����ة، كما اأن االجه����زة االمنية �صاهمت يف حل 
الكث����ري من الق�صاي����ا واثبتت براءة بع�����س املتهمن، 
واطل����ق �صراحهم فيم����ا بعد. و�صدد الكرخ����ي على اأن 
كل مواطن له احلق يف املطالبة بالتعرف على م�صري 
ابن����ه اأو قاتل����ه، وفق ما يقت�صيه القان����ون، معربا عن 
ت�صامن����ه مع معان����اة العوائ����ل التي ت�صع����ى للتعرف 
عل����ى م�صري ابنائه����ا اأو تل����ك التي تالح����ق املجرمن 

للق�صا�س منهم. 

ت��ه��م دون  م������ن  ال���������س����ج����ون  يف  ي���������زال  ال  ب���ع�������س���ه���م 

حكم الق�ساء .. اأمل ينتظره مواطنو دياىل للتعرف على م�سر اأبنائهم

لندن/ وكاالت
اندبندن���ت«  »ذي  �صحيف���ة  ك�صف���ت 
األزم���ت  بريطاني���ا  اأن  الريطاني���ة 
نف�صه���ا بامل�صارك���ة بع���دد كب���ري ج���دا 
م���ن القوات الرية يف ح���رب العراق 
به���دف ترك انطباع وك�صب نفوذ لدى 
الوالي���ات املتح���دة بح�ص���ب حتقي���ق 
�صيلكوت حول العدوان على العراق. 
وقال اللفتنان���ت جرنال �صري انتوين 
االأركان  رئي����س  نائ���ب  بيغ���وت 
الريطاين ال�صاب���ق يف �صهادته اأمام 
اللجن���ة: انه وم���ن خالل اتخ���اذ هذا 
املوقف الق���وي اإىل جان���ب وا�صنطن 
كان مبقدور لندن االإثبات لالأمريكين 
باأنه���ا غ���دت العب���ا اأ�صا�صي���ا و جدي���ا 
يف احل���رب، م�ص���ريا اإىل ان���ه وبع���د 
اللق���اء ال�صه���ري ب���ن بل���ري والرئي�س 
االأمريك���ي ال�صابق ج���ورج بو�س يف 
منتج���ع تك�صا�س يف ني�ص���ان من عام 
2002 مت تكلي���ف بيغ���وت بت�صكي���ل 
جلنة لدرا�ص���ة اخلي���ارات الع�صكرية 
�ص���د العراق. واأ�ص���اف: اإن اجلانبن 
زعما يف البداية اأن الهدف هو اإخالء 
العراق م���ن اأ�صلح���ة الدم���ار ال�صامل 
ولي�س العمل على تغيري النظام هناك 
وظهر من���ذ املراحل االأوىل للتح�صري 
للحرب بان حكومة بلري كانت ترغب 
ويف اإط���ار اأي عم���ل ع�صك���ري ومهما 
كان هدف���ه اأن تلع���ب دورا كب���ريا فيه 
ولي�س جم���رد بلد انطالق للقوات من 

اأرا�صيها.   
ولف���ت اجل���رنال الريط���اين اإىل اأن 
قادة اجلي�س االأمريكي قابلوا العر�س 
الريطاين بارتياح كبري الأنهم اأرادوا 
ت�صكيل حتالف دويل باأكر قدر ممكن 
من امل�صارك���ن الإ�صفاء ال�صرعية على 
حربه���م.  غري اأن ل���ورد بوي�س رئي�س 
اأن  اأك���د  الريط���اين  اجلي����س  اأركان 
بريطاني���ا ال متلك تاأث���ريا كبريا على 
وخ�صو�ص���ا  االأمريكي���ة  ال�صيا�ص���ات 

م���ا يج���ب فعل���ه بع���د احل���رب. وقال 
بيغ���وت: اإن بريطاني���ا وم���ن خ���الل 
بق���وة  لاللت���زام  ا�صتعداده���ا  اإب���داء 
فاأنه���ا �صتتمك���ن  كب���رية يف احل���رب 
من تعزي���ز موقفها كحلي���ف ع�صكري 
ان���ك  للوالي���ات املتح���دة، واأ�ص���اف: 
تثب���ت جديت���ك م���ن خ���الل م�صاهمتك 
والتزام���ك بو�صع النا����س.. وهم هنا 
اجلن���ود الريطاني���ون.. يف اخلطر 
ولي����س فقط من خ���الل ح�صد اجلنود 

بالثياب الع�صكرية على االأر�س.   
وانتق���د اجل���رنال بيغ���وت م�صارع���ة 
اإىل  ال�صابق���ة  بو����س  ج���ورج  اإدارة 
اإعالن الن�صر يف احلرب �صد العراق 
منذ بدايات احلرب وقال: على الرغم 
من الن�صائح التي قدمت اإليهم لتفادي 
تعاب���ري قوي���ة و�صارخ���ة كتعبري لقد 
م���ن  وغريه���ا  وانت�صرن���ا  فعلناه���ا 
الدعاي���ات االإعالمية التي غدت جزءا 
م���ن احلمل���ة الدعائي���ة االأمريكية يف 

احلرب.   
ال���وزراء  رئي����س  اأن  اإىل  ي�ص���ار 
ذك���ر  ب���راون  غ���وردن  الريط���اين 
عقب اإعالن���ه ت�صكيل جلن���ة التحقيق 
مهم���ة  اللجن���ة  ه���ذه  اأن  اجلدي���دة 
للتحقي���ق فيم���ا ح���دث وه���ذا يعن���ي 
ح�ص���ب ق���ول املحللن ان���ه مل ي�صتطع 
التمل����س م���ن ه���ذا املو�ص���وع اأك���ر 
م���ن ذل���ك. ويط���رح هن���ا �ص���وؤال ع���ن 
الق���رار املتعل���ق بتعي���ن ال�صري جون 
ت�صيلك���وت رئي�ص���ا للجن���ة التحقي���ق 
ب���دل تعي���ن قا�س م�صتق���ل. وو�صف 
ال�صري جون ه���و دبلوما�صي متمر�س 
وموظف مدين كبري وكان ع�صوا يف 
اإح���دى جلنت���ي التحقي���ق ال�صابقتن 
وهي اللجن���ة التي حقق���ت يف عالقة 
املخابرات الريطانية بحرب العراق، 
و�صف البع�س النتائج التي تو�صلت 
اإليها تلك اللجنة باأنها تبيي�س ل�صمعة 

املخابرات. 

تقرير: بريطانيا ا�سرتت 
�سداقة  اأمركا بحرب 
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البنتاغون اأمام حتد لوج�ستي يف اأفغان�ستان يفوق ما واجهته يف العراق

بغداد/ وكاالت
االأقف���ال وال�صال�ص���ل يف  اأ�ص���رية  بي���وت 
قل���ب بغداد... نظرة اال�ص���ى تاأ�صر كل من 
مير بالق���رب من اأبوابه���ا ونوافذها، لكن 
من���ازل العائالت امل�صيحي���ة التي هاجرت 
خارج الع���راق او اىل اقليم كرد�صتان يف 
ال�صنوات املا�صية ب�صبب العنف الطائفي، 
تلق���ى حماي���ة اه���ايل االحي���اء امل�صيحية 
و�صط بغ���داد حيث ياأم���ل اجلميع بعودة 

احلياة اليها يومًا ما.
وعل���ى بع���د ب�صعة امت���ار من زق���اق بدت 
كان  �صك���ون  يف  تغ���ط  منازل���ه  معظ���م 
من���زل ادوارد يف الك���رادة ق���د اف�صح عن 
وحدت���ه حيث غ���زت العوا�ص���ف الرتابية 
حديقته الكبرية وحولته اوراق اخلريف 
ويق���ول  ا�صب���اح.  بي���ت  اىل  املت�صاقط���ة 
مو�ص���ى فيلي���ب �صاح���ب املن���زل املجاور 
بح�ص���ب �صحيف���ة احلي���اة »لق���د غ���ادروا 
منذ ثالث���ة اعوام، ومل ن�صم���ع عنهم �صيئًا 
من���ذ ذلك احل���ن، تركوا املن���زل امانة يف 

اأعناقنا«.
ابو ج���ورج كما طل���ب ت�صميت���ه اخذ على 
عاتق���ه حرا�ص���ة املنازل اخلالي���ة يف حيه، 
فه���و من القالئ���ل الذين رف�ص���وا املغادرة 
فا�صب���ح مق�ص���د كل مهاج���ر يق���ول: »يف 
عنق���ي امان���ة 7 من���ازل تنتظ���ر اهله���ا«. 
ي�صمت اب���و جورج قلياًل ث���م يكمل »اعلم 
جي���دًا ان بع�ص���م ج���رياين ممن غ���ادروا 
اىل اوروب���ا وام���ريكا يعي�ص���ون او�صاعًا  
اقت�صادية �صعبة هن��اك، ومع ذلك رف�صوا 

جميع���ًا بي���ع منازلهم يف بغ���داد، انها هنا 
مبثابة امل دائم بالعودة«.

ام���ا »اب���و راين« وه���و اب لثالث���ة ابن���اء 
وي�صكن ح���ي ال�صناعة ال���ذي كان منطقة 
م�صيحي���ة كاملة حتى ع���ام 2003 فيقول: 
»على رغم الو�صع ال�صعب الذي مررنا به، 
هناك عائ���الت كثرية ما زال���ت تعي�س يف 
بغداد، ومل يكن ل���دي تقبل لفكرة الهجرة 
خارج العراق الن ظروف ومعاملة النا�س 
يف اخل���ارج خمتلف���ة متام���ًا«. اب���و راين 
ميل���ك خمزنًا لبي���ع املواد الغذائي���ة قريبًا 
م���ن بيته يوؤكد »لو حت�صن الو�صع االمني 
قلياًل يف العراق وارتفع م�صتوى املعي�صة 
وتوافرت اخلدمات لع���ادت تلك العائالت 

اىل منازلها بال تردد«.
االأب نظ���ري راع���ي كني�صة م���ار كوركي�س 
و�ص���ط بغ���داد يو�ص���ح ب���دوره ان اعدادًا 
غري قليلة من امل�صيحين املوجودين االآن 
يف الع���راق لديهم فكرة الهج���رة اىل بالد 
اخ���رى، والكني�ص���ة تعم���ل ب���كل جهودها 
وطاقاتها للحد من هذه الظاهرة من خالل 
اقام���ة دورات وور����س توعي���ة لل�صب���اب 
امل�صيح���ي. ويكمل »قام���ت الكني�صة بفتح 
امل�صيحي���ة  العائ���الت  ال�صتقب���ال  مرك���ز 
املهج���رة م���ن املناطق الت���ي احت���دم فيها 
ال�صراع الطائفي خالل ال�صنوات املا�صية 
وخ�صو�صًا من جان���ب الكرخ حيث كانت 
اع���داد غ���ري قليلة م���ن العائ���الت املهجرة 
تاأت���ي اىل هذه املراك���ز«. االأب نظري ا�صار 
اىل ان هذه العائالت وعلى رغم التح�صن 

الن�صبي يف االو�ص���اع االأمنية تعمل على 
ت�صفية جميع امالكها من بيوت وحمالت 
جتاري���ة و�صي���ارات جلمع مبل���غ من املال 
والرحيل عن الع���راق بحثًا من مكان امن 
وم�صتق���ر، والكني�ص���ة »بن ف���رتة وفرتة 
تطل���ق دع���وات و�صلوات م���ن اجل عودة 
تل���ك العائ���الت وح����س البقية عل���ى عدم 

الهجرة من موطنهم اال�صلي«.
وكان م�صيحي���و الع���راق خا�ص���وا خ���الل 
يائ�ص���ًا  ب���دا  �صراع���ًا  املا�صي���ة  ال�صه���ور 
لزي���ادة ن�ص���ب متثيله���م يف الرمل���ان عن 
متث���ل  ال  انه���ا  يقول���ون  مقاع���د  خم�ص���ة 
عدده���م احلقيق���ي ال���ذي ي�ص���ل اىل نحو 
ملي���ون ون�ص���ف مليون عراق���ي اكر من 
ن�صفه���م االآن خ���ارج الع���راق ولكن يحق 
لهم االدالء باأ�صواتهم. وال متلك احلكومة 
اي اإح�ص���اءات دقيق���ة عن ع���دد العائالت 
العراقي���ة امل�صيحية الت���ي هاجرت خارج 

العراق.
ويق���ول رئي�س جلنة الهج���رة واملهجرين 
يف الرمل���ان عبداخلالق زنكن���ة ان »هناك 
دع���وات وم�صتم���رة لتل���ك العائ���الت م���ن 
اج���ل الع���ودة اىل الع���راق«. مو�صحًا ان 
»امل�صيحي���ن تعر�ص���وا اىل اعم���ال عن���ف 
مزدوج���ة خالل ال�صنوات املا�صية على يد 
الع�صابات االجرامية«. زنكنة دعا بدوره 
»احلكوم���ة العراقي���ة اىل تكثيف اجلهود 
م���ن اجل حماية بقي���ة العائالت واحلفاظ 
عليه���ا والت�ص���دي ملخططات اف���راغ البلد 

من مكوناته االجتماعية والدينية«.

ب����غ����داد يف  م����ن����ازل����ه����ا  اإىل  امل�������س���ي���ح���ي���ة  ال�����ع�����ائ�����ات  ب������ع������ودة  اأم���������ل 


