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العراق ي�سلم املبعوث الأممي �أدلة «دامغة» عن املتهمني
يف التفجريات الأخرية
بغداد /املدى والوكاالت

�سلم الع ��راق ادلة «دامغة» اىل مبعوث
االم�ي�ن العام ل�ل�امم املتح ��دة �أو�سكار
فرناندي ��ز تارانك ��و ت�ؤك ��د تواج ��د
امل�س�ؤول�ي�ن ع ��ن تفج�ي�رات االح ��د
الدامي يف �سوريا.
وق ��ال ع�ضو يف جلنة الأم ��ن والدفاع
النيابي ��ة �إن �أم ��ر تقيي ��م الأدل ��ة الت ��ي
قدمته ��ا احلكوم ��ة ح ��ول التفج�ي�رات
الدموي ��ة الأخ�ي�رة يف بغ ��داد راج ��ع
للمبعوث الأمم ��ي �أو�س ��كار فرنانديز
تارانكو .وو�صف ع�ضو اللجنة النائب
فري ��اد روان ��دزي الأدلة الت ��ي قدمتها
احلكومة العراقية بالـ»دامغة» ،م�شريا
�إىل توف ��ر �أدل ��ة �أخرى بع ��د تفجريات
الأح ��د الدامي ت�ؤكد ارتب ��اط املنفذين
ب�أ�شخا� ��ص موجودي ��ن يف �سوري ��ا.
وكان تارانك ��و نائ ��ب الأم�ي�ن الع ��ام
ل�ل��أمم املتح ��دة لل�ش� ��ؤون ال�سيا�سي ��ة
و�ص ��ل بغ ��داد ي ��وم الأح ��د املا�ض ��ي
لإجراء حتقيق �أويل حول التفجريات
الت ��ي �شهده ��ا العراق م�ؤخ ��را وحجم
التدخل اخلارجي يف ال�ش�أن العراقي.
اىل ذلك قررت احلكومة ت�شكيل جلان
ملتابع ��ة نق ��اط التفتي� ��ش املنت�شرة يف
بغ ��داد وتنظي ��م حركة �س�ي�ر املركبات
للتخفي ��ف م ��ن االختناق ��ات املرورية
يف �ش ��وارع العا�صمة .وق ��ال الناطق
با�س ��م قي ��ادة عملي ��ات بغ ��داد الل ��واء
قا�س ��م عط ��ا ان مكت ��ب القائ ��د الع ��ام
للق ��وات امل�سلح ��ة �ش ��كل ع ��دة جل ��ان
تتابع عمل ال�سيطرات وتطلع ميدانيا
عل ��ى تفتي�ش ط ��رق انت�ش ��ار القطعات
وت�شكي ��ل زمر تق ��وم بعمليات تفتي�ش
مباغت ��ة لغر� ��ض االط�ل�اع عل ��ى عم ��ل
�أفراد ال�سيط ��رات» .وعزا عطا �أ�سباب
االختناق ��ات املروري ��ة الت ��ي �شهدتها
�ش ��وارع العا�صم ��ة �إىل �إغ�ل�اق بع�ض
الط ��رق الرئي�س ��ة وتكثي ��ف عملي ��ات
التفتي�ش ،ف�ضال ع ��ن انطالق فعاليات
معر�ض بغداد الدويل.

وعل ��ى �صعيد مت�ص ��ل� ،أعلنت مديرية
مكافح ��ة املتفج ��رات يف وزارة
الداخلي ��ة ع ��ن و�صول �أجه ��زة حديثة
ومتط ��ورة ت�ساع ��د عل ��ى اكت�ش ��اف
ال�سي ��ارات املفخخ ��ة �أو العب ��وات
النا�سف ��ة ومعاجلتها ع ��ن بعد بح�سب
مدير ع ��ام مكافحة املتفج ��رات اللواء

جه ��اد اجلاب ��ري .وا�ض ��اف بح�س ��ب
«اذاع ��ة الع ��راق احل ��ر» �أن كمي ��ات
�إ�ضافي ��ة من هذه الأجهزة �ست�صل �إىل
العراق خ�ل�ال الفرتة املقبلة و�ستوزع
على جميع �أنحاء البالد.
من جهت ��ه �أو�ضح اجل�ن�رال ريت�شارد
راو امل�س� ��ؤول الأمريك ��ي ع ��ن تدريب

كرة القدم ..متنف�س الأطفال يف
جمتمع ت�أثر بالعنف

بغداد /املدى والوكاالت
�أدت احل ��روب واعم ��ال العن ��ف يف الع ��راق �إىل حرم ��ان االطفال من
ممار�سة هواياتهم واخلروج للتنزه والرتويح عن همومهم ,ومل يبق
امامهم �سوى لعبة كرة القدم ,التي ا�صبحت املتنف�س الوحيد لهم.
وق ��ال ميثم علي (�16سن ��ة) بح�سب وكالة (�شينخ ��وا) اثناء ح�ضوره
مل�شاه ��دة مباراة كرة ق ��دم بني فريقني من النا�شئ�ي�ن �أقيمت يف ملعب
ان�ش�أ عام  2007يف �ساحة خلف مبنى وزارة اخلارجية ،التي �شهدت
قب ��ل اكرث م ��ن �شهرين انفج ��ارا عنيف ��ا راح �ضحيته نح ��و  100قتيل
و 600جري ��ح ,ق ��ال «مل يبق لنا �س ��وى لعبة كرة الق ��دم ,منار�سها من
اجل املتع ��ة واال�ستمتاع» .وا�ض ��اف ميثم «نتيجة الظ ��روف ال�صعبة
التي مير بها بلدن ��ا ,ال ميكننا اخلروج وممار�سة ال�سباحة �أو التن�س
�أو �أي ن ��وع �آخ ��ر م ��ن الريا�ض ��ة ,ب�سبب الو�ض ��ع االمن ��ي امل�ضطرب
وع ��دم توف ��ر املن�ش� ��آت الريا�ضية اخلا�ص ��ة ملمار�س ��ة الريا�ضة ,االمر
ال ��ذي اجربن ��ا عل ��ى ممار�سة ك ��رة الق ��دم ,الن بامكاننا لعبه ��ا يف �أي
م ��كان» .وتابع «رغ ��م �أن لعبة كرة القدم هي اللعب ��ة االكرث �شعبية يف
الع ��راق ,اال �أن بع�ض ا�صدقائي يرغب ��ون مبمار�سة لعبهم املف�ضلة �أو
ريا�ضات اخرى .لكن ب�سبب االو�ضاع االمنية فان اهلهم ال ي�سمحون
له ��م بالذهاب �إىل اماكن بعيدة ع ��ن منازلهم خوفا عليهم من الهجمات
بال�سيارات املفخخة �أو العبوات النا�سفة».
وهن ��اك ب�صي�ص ام ��ل لدى بع�ض االطف ��ال بتح�سن الو�ض ��ع االمني،
وممار�س ��ة ريا�ضاته ��م املحبب ��ة ،كم ��ا كان يفع ��ل ذووه ��م يف ف�ت�رات
ا�ستقرار االو�ضاع االمنية.
ويحل ��م ميثم الطال ��ب يف ال�صف الثالث املتو�س ��ط ,والذي كان يحمل
يف ي ��ده دف�ت�ر مالحظ ��ات مل ��ادة الريا�ضيات النه ج ��اء بع ��د الدرا�سة
مل�شاه ��دة مب ��اراة �أقيم ��ت بني فريق�ي�ن �شعبي�ي�ن للفتي ��ان االول ميثل
منطقت ��ه الواقع ��ة يف ال�ضف ��ة الغربي ��ة من نه ��ر دجلة والث ��اين ميثل
منطق ��ة الكف ��اح يف ال�ضف ��ة ال�شرقية من النهر ،يحلم ب ��ان يكون العبا
يف �صفوف املنتخب الوطني العراقي ويحمل الرقم  ،10الذي يحمله
جن ��م الكرة العراقية احل ��ايل يون�س حممود �صاح ��ب الهدف الذهبي
يف املب ��اراة النهائي ��ة ببطولة ك�أ� ��س �آ�سيا والتي فاز به ��ا العراق على
ال�سعودية يف يوليو عام .2007
ب ��دوره ق ��ال عامر كاظ ��م (� 15سنة) «كن ��ت اتدرب على ك ��رة القدم يف
ن ��ادي الكرخ �صباح ي ��وم  19اب املا�ضي ولدى عودتي �إىل منزيل يف
ال�صاحلي ��ة القري ��ب من مبن ��ى وزارة اخلارجية ,وق ��ع انفجار قوي,
وح�صل ��ت فو�ض ��ى كب�ي�رة ودم ��ار .و�شاهدت جث ��ث القتل ��ى واجزاء

االرهاب  ..عدو الطفولة

ب�شرية متناثرة يف ال�شوارع ،ما دفعني اىل امل�شاركة باخراج اجلثث
م ��ن ال�سيارات ومن حتت االنقا� ��ض ,ويف امل�ساهمة باجالء اجلرحى
لنقله ��م �إىل امل�ست�شفي ��ات» .وا�ستط ��رد «بعد عدة �ساع ��ات ح�ضرت �أنا
وا�صدقائ ��ي �إىل معل ��ب ك ��رة القدم ووجدن ��ا الزجاج وبع� ��ض اجزاء
ال�شاحنة الت ��ي انفجرت وانقا�ض اخرى تغط ��ي �ساحة املعلب ,فقمنا
بتنظيفه ��ا وازالته ��ا ,النه كانت لدينا مباراة مع اح ��د الفرق ال�شعبية,
وا�صررنا على لعب املباراة ع�صر ذلك اليوم رغم امل�أ�ساة التي ح�صلت
ومتكن ��ا من الفوز بها» .و�أكد ان ��ه وزمالءه ال يخافون من التفجريات
النه ��م تع ��ودوا عل ��ى �سماعه ��ا وم�شاه ��دة اجلث ��ث والدم ��اء ,بحي ��ث
ا�صبح ��ت هذه املناظ ��ر الب�شعة عادية بالن�سبة له ��م ,مبينا انهم عندما
يلعب ��ون كرة القدم ين�سون كل �ش ��يء ويفرحون بفوزهم ,وا�صفا ذلك
بانه «�شعور جميل».
املعل ��ب الذي يلع ��ب فيه اطف ��ال احلي ال تتوف ��ر فيه اب�س ��ط ال�شروط
ال�صحي ��ة ,فار�ضيت ��ه يغطيها الرتاب ,وعندما يب ��د�أون اللعب يتطاير
الغب ��ار يف �سم ��اء املعل ��ب ,بحي ��ت ي�صعب عل ��ى اجلمه ��ور يف بع�ض
االحي ��ان متيي ��ز الالعب�ي�ن الن وجوهه ��م ومالب�سهم يغطيه ��ا الرتاب
والغبار.
اجلمه ��ور ال ��ذي يح�ضر املب ��اراة جميعهم من االطف ��ال ,حيث ي�ستغل
ال�صغار منه ��م فر�صة اال�سرتاحة �أو قبل بداي ��ة املباراة ملمار�سة لعبة
كرة الق ��دم ,ويلعب بع�ضه ��م باحذية ريا�ضية عادي ��ة والبع�ض االخر
ح ��ايف القدم�ي�ن ,فيما تق ��وم جمموع ��ة منه ��م بت�شجي ��ع فريقهم وهم
ي ��رددون باللهجة العراقي ��ة املحلية (جيب الكا�س جيب ��ه) �أي اعطني
الك�أ� ��س ,وهذه االهزوجة رددها العراقي ��ون يف احتفاالتهم مبنا�سبة
فوز فريقهم ببطولة ك�أ�س امم �آ�سيا قبل عامني.
يذك ��ر �أن �شريحة االطفال هي من اكرث �شرائح املجتمع العراقي ت�أثرا
باحل ��روب واعمال العنف النهم احللق ��ة اال�ضعف ,حيث ال ت�سمح لهم
عوائلهم يف ممار�سة هواياتهم يف اخلارج بحرية خوفا عليهم ,االمر
ال ��ذي �أدى �إىل ح�ص ��ول امرا� ��ض نف�سية لدى بع�ضه ��م لبقائهم فرتات
طويل ��ة داخل املنازل .وي ��رى اخلرباء انه يجب توف�ي�ر بيئة منا�سبة
للطف ��ل يف الع ��راق وتوف�ي�ر احلدائ ��ق واملالع ��ب و�أماك ��ن الرتفي ��ه
املنا�سب ��ة يف املدار� ��س والأحي ��اء وامل ��دن ,ف�ضال عن توف�ي�ر املالعب
والأندي ��ة الريا�ضي ��ة والفني ��ة املنا�سب ��ة وتو�سيع قدراته ��ا وطاقاتها
والب ��دء بدوري يهت ��م بالطفل يف خمتل ��ف انواع الريا�ض ��ات البدنية
والعقلية ,مل�ساعدتهم يف جتاوز واقعهم امل�أ�ساوي وتخفيف معاناتهم
نتيجة احلروب واعمال العنف.

وجتهي ��ز ق ��وات الأم ��ن العراقي ��ة �أن
هن ��اك برناجم ��ا بكلف ��ة ت�ص ��ل �إىل
اثن ��ي ع�ش ��ر ملي ��ون دوالر لتدري ��ب
اثنت ��ي ع�ش ��رة فرق ��ة عراقي ��ة ملكافحة
املتفجرات .وفيما يتعلق بالإجراءات
الأمني ��ة امل�شددة التي تتخذها القوات
العراقية يف نق ��اط التفتي�ش املنت�شرة

يف عم ��وم مناط ��ق العا�صم ��ة بغ ��داد
والت ��ي تت�سبب يف ح�ص ��ول زحامات
كب�ي�رة دع ��ا الل ��واء جه ��اد اجلاب ��ري
�إىل التخفي ��ف م ��ن تل ��ك الإج ��راءات
وتقليل عدد نق ��اط التفتي�ش مع زيادة
فاعليته ��ا وكفاءتها .مدير عام مكافحة
املتفج ��رات يف وزارة الداخلي ��ة �أك ��د

اال�ضرار الناجمة عن تفجريات االحد

�أن تفج�ي�رات الأح ��د الدام ��ي ح�صلت
نتيج ��ة خ ��رق معلومات ��ي ولي�س ��ت
ب�سبب تق�صري نق ��اط التفتي�ش ،داعيا
يف الوق ��ت ذات ��ه �إىل �ض ��رورة تفعيل
اجلان ��ب اال�ستخبارات ��ي وزي ��ادة
التن�سيق بني الأجهزة الأمنية ملواجهة
التحديات يف امل�ستقبل.
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برغم تراجع العنف..
ارتفاع حاالت اخلطف
بغداد /املدى والوكاالت

معادلة �صعبة ،تلك التي جتري يف العراق ،فمع تراجع العنف يف املناطق
املختلفة بالعا�صمة بغداد ،اال ان عمليات اخلطف ازدادت يف االونة االخرية.
وروى تقرير لوكالة رويرتز ق�صة طفل اختطف وقتل فيما بعد ،وا�سمه منتظر
(� 10أعوام) ،وقال التقرير ان هذا الطفل املحب لكرة القدم ،التقط كرته وم�شى
متوجه ًا اىل بيت جده .ويف الطريق ا�ستدرجه خاطفون وقتلوه و�صبوا
حام�ض ًا كاوي ًا على جثته يف حماولة الخفاء معامل جرميتهم .واحتال الل�صو�ص
على �أ�سرته التي مل تكن تعلم بعد مبقتله وح�صلوا على � 25ألف دوالر .وقال
يو�سف املو�سوي والد منتظر« :ا�ستطعت �أن �أجمع املبلغ ودفعته لهم ...قالوا
يل انهم �سيطلقون �سراحه غد ًا لكنهم مل يفعلوا».
ومع خروج العراق من املذبحة الطائفية التى اندلعت بعد حرب العراق يف
العام  2003زادت جرائم العنف من ال�سطو على امل�صارف والهجوم على املنازل
وعمليات اخلطف.
و�سلطت اال�ضواء على اجلرمية املنظمة مع تراجع هجمات امل�سلحني
واملتمردين وعادة ما ترتبط الف�صائل امل�سلحة بعالقات غام�ضة مع املجرمني
لكنها تكون يف بع�ض االحيان قوية .لكن ي�صعب احل�صول على �أرقام معتمدة
حلاالت اخلطف يف وطن ما زال خمرب ًا ب�سبب التفجريات اليومية ،ويبدو ان
حاالت خطف االطفال زادت.
وقال كمال �أمني ها�شم املدير العام يف وزارة حقوق االن�سان« :مبا ان اكرث
حاالت اخلطف حتدث الطفال ون�ساء ...كثري من املواطنني ال يبلغون االجهزة
االمنية ل�سببني :االول خوف ًا على حياة املخطوف ،والثاين عدم وجود ثقة
بقوات االمن» .وكانت والدة منتظر جتل�س يف غرفة املعي�شة مبنزلها مت�شحة
بال�سواد من ر�أ�سها اىل �أخم�ص قدميها وتبكي ب�صوت منخف�ض وهي حتمل
�صور �أبنها .واحدة من ال�صور جل�سده املحروق باحلام�ض .وقالت وفاء
جا�سم« :ما الذي فعله لي�ستحق ذلك ...لكي يعذب بهذا ال�شكل ،لقد كان طف ًال
بريئ ًا».
ونتيجة لذلك احلادث امل�أ�سوي ا�صبح �أهل احلي يحر�صون على ا�صطحاب
اوالدهم اىل اي مكان يذهبون اليه .وذكرت قوات ال�شرطة يف احلي ان اجلرائم
قبل �سنوات قليلة كانت معظمها طائفية لكنها االن خمتلفة .وقال �أحد �ضباط
ال�شرطة ،الذي طلب عدم ن�شر ا�سمه النه غري خمول باحلديث مع و�سائل
االعالم« :عندما ا�ستقر الو�ضع االمني ازدادت اجلرائم العادية...هذه اجلرائم
ازدادت بانتعا�ش العمل التجاري».
لكن خاطفي �أحمد اح�سان < 19عاما> عاملوه معاملة ح�سنة .كانوا يقدمون
له الطعام العادي وبعدما دفع والده  20الف دوالر �أطلقوا �سراحه .وقال
�أحمد�« :أنا ا�شكر الله انني خرجت من هذا املو�ضوع وتعلمت درو�سا كثرية من
�أخطائي».
و�أف�سحت الفو�ضى التي تبعت �سقوط النظام ال�سابق قبل �أكرث من �ست �سنوات
املجال امام عنا�صر من النظام ال�سابق ودفعت املجرمني القتحام جمال العمل
يف اخلطف .وقال املتحدث با�سم خطة فر�ض القانون اللواء قا�سم عطا« :ال
توجد زيادة يف حاالت اخلطف لكنها �أ�ضحت ملحوظة اكرث ب�سبب انخفا�ض
االنفجارات واطالق النار والهجمات االخرى» .و�أ�شار اىل �أن قوات االمن
حتبط �سبع ًا من �أ�صل ع�شر حاالت خطف .وفاقمت البطالة و�سهولة احل�صول
على ال�سالح يف ارتفاع جرائم العنف للع�صابات االجرامية.

ه���ل �أف��غ��ان�����س��ت��ان ه���ي ف��ي��ت��ن��ام �أوب���ام���ا؟
ترجمة :املدى
ات�ض ��ح بناء على التج ��ارب امل�سبق ��ة ،ان بامكان
امل ��رء التكه ��ن بنهاي ��ة اللعب ��ة عندما ت ��رد �أوامر
االمم املتحدة ،تطلب من موظفيها حزم حقائبهم
والتوجه اىل اقرب مطار.
ففي �أي �صراع تقع على االمم املتحدة م�س�ؤولية
االهتم ��ام مبعنوي ��ات النا� ��س وتخفي ��ف معاناة
�ضحاي ��ا احل ��رب ب ��د ًال م ��ن الوق ��وف يف �ص ��ف
املقاتل�ي�ن ،ولك ��ن يف اللحظ ��ة التي ي�صب ��ح فيها
االمن حمفوف ًا باخلطر اىل حد كبري الي�سمح فيه
بتق ��دمي الدعم االن�ساين ،فان االمر ينذر باخلطر
و ِي�شري اىل تدهوره ب�شكل جاد.
ان بامكاننا معرفة ماجرى يف دارفور ملا عجزت
االمم املتح ��دة ع ��ن حماي ��ة مالي�ي�ن الالجئ�ي�ن
ال�سودانيني من نوايا القتل اجلماعي التي كانت
تكنه ��ا ميلي�شيا اجلاجناويد ،ونظرة اىل مرحلة
مابعد �ص ��دام يف العراق واالح ��داث التي تلتها،
فان ق ��رار االمم املتحدة باالن�سح ��اب كان �صائب ًا
عندم ��ا ام ��رت بعثتها يف بغ ��داد باالن�سحاب بعد
الهج ��وم االنتح ��اري ال ��ذي تعر�ض ��ت ل ��ه يف �آب
 ،2003وادى اىل مقت ��ل � 22شخ�ص� � ًا .والق ��رار
االخري لالمم املتحدة باالن�سحاب من افغان�ستان
يث�ي�ر ذكري ��ات االن�سح ��اب امل�شابه ��ة له ��ا بع ��د
الهجوم الذي ا�ستهدف جتهيزاتها من احتياجات
موظفيه ��ا وهو �أمر اليب�ش ��ر باخلري لبعثة الناتو
هناك.
واعلن ��ت االمم املتحدة ان بامكانه ��ا العمل هناك
� ،إذ ان االن�سح ��اب ي�شم ��ل فق ��ط االجان ��ب م ��ن
موظفيها من دون االفغان الذين يتحملون اجلزء
االكرب م ��ن مهمة تق ��دمي امل�ساعدات هن ��اك ولكن
اال�ش ��ارة اىل االن�سح ��اب تبق ��ى مه ��ددة جله ��ود
الناتو.
وان�سحاب االمم املتح ��دة اليعترب نقطة التحول
الوحي ��دة بالن�سب ��ة للمه ��ام اخلا�ص ��ة بتق ��دمي
امل�ساع ��دات الفغان�ست ��ان  ،فهن ��اك اي�ض� � ًا مقت ��ل
خم�سة من اجلن ��ود الربيطانيني من قبل �شرطي
افغ ��اين كان ��وا يقوم ��ون بتدريب ��ه  ،االم ��ر الذي
الي�شج ��ع عل ��ى تقدمي الدع ��م الع�سك ��ري من قبل
ق ��وات التحال ��ف ،وقد ج ��اءت تلل ��ك احلادثة قبل
ايام من اعادة تن�صيب حامد كرزاي رئي�س ًا وهو
املته ��م بالف�س ��اد مما يدف ��ع النا� ��س اىل الت�سا�ؤل
ع ��ن ال�سب ��ب ال�ض ��روري ال ��ذي يجع ��ل جنودهم
ي�ضحون بانف�سهم للدفاع من اجل �سيا�سي فا�سد
يف ال�سلطة.
وب�سب ��ب ه ��ذه الت�سا�ؤالت دع ��ا اع�ضاء جمموعة
العمال اجل ��دد احلكومة الربيطانية لو�ضع خطة
للخروج من افغان�ستان بد ًال من ار�سال املزيد من
اجلنود ال�شباب اىل م�صري جمهول.

ام ��ا يف وا�شنطن فان الرئي� ��س االمريكي اوباما
وم�ساعدي ��ه الكب ��ار جمروح ��ون ومهمومون من
فك ��رة حت ��ول حمل ��ة افغان�ست ��ان اىل فيتنامهم ،
بحي ��ث ب ��دوا غ�ي�ر قادرين عل ��ى القي ��ادة  ،بينما
جند اوباما مي�ض ��ي ام�سياته يف قراءة جملدات
م ��ن كتب مثل «درو� ��س يف الكوارث» م ��ن ت�أليف
غ ��وردن غولد �شتاين عن مراحل اتخاذ القرارات
ال�صعب ��ة يف مرحل ��ة كني ��دي وجون�س ��ون يف
اثن ��اء وجودهم ��ا يف البي ��ت االبي� ��ض – كما ان
م�ساعدي ��ه عاجزين ع ��ن اتخاذ قرار م ��ا  ،خا�صة
ما يتعلق مبو�ضوع جدوى االن�سحاب او عدمه.
وه ��ذا الو�ضع امل�ضط ��رب الع�صيب دفع اجلرنال

ل ��ورد غوثري الرئي�س ال�ساب ��ق للقوات امل�سلحة
الربيطاني ��ة اىل اتهام اوباما بتحم ��ل م�س�ؤولية
�أزم ��ة الثقة التي ته ��دد بف�شل حمل ��ة افغان�ستان.
و�ص ��رح غوثري به ��ذا ال�صدد قائ�ل ً�ا :لقد و�صلنا
اىل نقط ��ة ح�سا�س ��ة يف افغان�ست ��ان الن الرئي�س
اوبام ��ا قد �أجل القرار اخلا�ص بار�سال املزيد من
القوات اىل هناك».
ان االمر اليتعلق بفقدان االرواح بل اي�ض ًا بف�شل
القي ��ادة يف بريطاني ��ا وام�ي�ركا ،اللت�ي�ن توقفان
حتقي ��ق االه ��داف بعي ��دة االم ��ل بالن�سب ��ة لن ��ا.
ان اخل�سائ ��ر ام ��ر الميك ��ن جتنبه ،وه ��ي نتيجة
طبيعي ��ة يف �أي �ص ��راع ،ولك ��ن فق ��دان الرج ��ال

قوات امريكية يف افغان�ستان

الي�ؤث ��ر بال�ضرورة عل ��ى تناق�ص الدع ��م للقوات
 ،م ��ا دام النا�س يعرفون االه ��داف التي يقاتلون
من اجلها.
وم ��ع ذل ��ك ف ��ان ال�شع ��ب الربيطاين ق ��د ترك يف
حرية م ��ن امره من قبل احلكوم ��ة التي ا�صدرت
تف�س�ي�رات عدة ح ��ول مل ��اذا �سيك ��ون ا�ستمرارنا
يف افغان�ست ��ان �ضروري� � ًا للق�ض ��اء عل ��ى زراع ��ة
اخل�شخا� ��ش واىل اجتثاث طالب ��ان  ،لقد و�صلت
الفو�ض ��ى اىل ذروته ��ا  ،بينم ��ا م ��ا ي ��زال اوباما
يفك ��ر ويح ��اول ان يع ��رف فيم ��ا اذا كان اجلي�ش
االمريك ��ي يقاتل هناك من اج ��ل حماية احلكومة
االفغاني ��ة او حلماي ��ة االمريكي�ي�ن م ��ن هج ��وم
االرهابيني امل�سلمني.
ان االمر تهديد للوجود �أوقف اوباما ،يف حني ان
�ضع ��ف م�ؤ�س�سة بو� ��ش كان ال�سبب يف ا�ستمرار
القت ��ال ثمانية اع ��وام ،وما ي ��زال االمر كذلك يف
الوق ��ت احلا�ض ��ر ،ان امل�ب�رر اال�سا�س ��ي لتدخلنا
يف افغان�ست ��ان ه ��و حماي ��ة الغ ��رب م ��ن خط ��ط
االرهابي�ي�ن ،كم ��ا ح ��دث يف  11م ��ن ايل ��ول �ضد
الوالي ��ات املتح ��دة االمريكي ��ة  ،وم ��ا حدث يف 7
متوز يف لندن وكما يقرتح هاولز ،على بريطانيا
االن�سح ��اب تدريجي� � ًا م ��ن جن ��وب افغان�ستان–
وال ��ذي �سيك ��ون مرتادف� � ًا م ��ع ان�سح ��اب ق ��وات
النات ��و االخرى – وعند ذلك �ستكون تلك املنطقة
معر�ض ��ة لالحت�ل�ال من قب ��ل الق ��وات اال�سالمية
املهلكة والتي �ستحر�ض على �صراع كارثي.
ومن اجل منع حدوث ذلك ،يتوجب حتقيق امرين،
وكالهما يتطلب املزيد وجود ًا للقوات ولي�س كما
يفع ��ل اليوم قادة الناتو حالي ًا .واخلطوة االوىل
هي حتطي ��م طالبان كق ��وة فعالة ،واح ��د ا�سباب
طلب اجل�ن�رال �ستانل ��ي ماكري�ست ��ال قائد قوات
النات ��و يف افغان�ستان وت�أكي ��ده باحلاح من اجل
ار�س ��ال  4.000جندي ،هو من اج ��ل �شن هجمة
قوية على بقايا معاقل طالبان يف هيلماند ،حيث
قتل اجلن ��ود الربيطانيون اخلم�سة يف اال�سبوع
املا�ضي.
اما ال�سب ��ب الثاين يف االهمي ��ة ،فعلى الرغم من
احل ��ادث امل�أ�س ��اوي ذل ��ك ،ت�أتي �ض ��رورة تدريب
اجلي�ش االفغاين ،واف ��راد ال�شرطة اىل م�ستوى
يكون ��ون في ��ه قادري ��ن عل ��ى حتم ��ل م�س�ؤولي ��ة
بالدهم واحلف ��اظ على �أمنها ،كما حدث االمر يف
العراق ،على الرغم من ال�صعوبات التي جوبهت
هن ��اك .ومن اجل حتقيق تلك االهداف ،فان بعثة
الناتو يف ام�س احلاج ��ة اىل املزيد من امل�صادر،
وه ��ي ان مل ت�صل مبك ��ر ًا فان جترب ��ة اوباما يف
افغان�ست ��ان �ستالق ��ي امل�صري نف�س ��ه الذي حتمله
حزبه الدميقراطي يف فيتنام.
عن التاميز

من��������������������ور يف ق�������������ري�������������ة ال���������������زرك���������������ة!
حممد الذهبي -اينا�س طارق

قري ��ة الزرك ��ة تق ��ع على �ضف ��اف نه ��ر الفرات
تتو�س ��ط حمافظة كرب�ل�اء ومدين ��ة امل�سيب ،
م�سكونة من قبل  40عائلة جل عملهم الزراعة
،ورعي االغنام .
حياته ��م روتيني ��ة اذ يبت ��دون �صباحه ��م يف
احلق ��ل وينتهون عند احلق ��ل او يف م�ساحات
خ�ضر حيث يرعون اغنامهم  ،ويف يوم جملل
بال�س ��واد ا�ستيقظ اه ��ايل القرية عل ��ى كارثة
حقيقي ��ة مل تك ��ن متعلق ��ة باالعم ��ال االرهابية
م ��ن عبوات نا�سفة ،او �سي ��ارات مفخخة بقدر
ما كان ��ت مت�صلة بعمل غام� ��ض ذهب �ضحيته
ثالث ��ة ا�شخا� ��ص من عائل ��ة واح ��دة (،الزوج
،الزوجة،طف ��ل مل يتج ��اوز االربع ��ة اع ��وام)
وكل حادثة ترتبط بدالئ ��ل وحتقيقات ،ولكن
االم ��ر امل�ؤ�س ��ف ان احلادث تكرر ع ��دة مرات،
ليجع ��ل م ��ن ال�ضحايا رقما كب�ي�را و�صل اىل

( )10ا�شخا�ص.
اتف ��ق اهايل قرية الزركة على تكوين دوريات
مب�ساع ��دة رج ��ال االم ��ن الرجاع االم ��ور اىل
ماكان ��ت علي ��ه  ،وملعرف ��ة اجل ��اين ،ويف ليلة
م ��ن ليايل ت�شرين الثاين واثناء نوبة بع�ضهم
�شاه ��د ثالث ��ة م ��ن النم ��ور الكب�ي�رة احلج ��م
،تتج ��ول بحرية يف هذه القري ��ة وال تظهر اال
ليال!
وبرغ ��م تكثيف اجله ��ود االمنية م ��ن دوريات
املتطوعني من النا�س ورجال االمن ،لكن االمر
ا�صب ��ح �صعبا وكارثي ��ا ،اذ انهم الي�ستطيعون
االم�ساك به ��ذه احليوانات املفرت�سة ل�سرعتها
الفائق ��ة ،وهاهم خائفون عل ��ى اطفالهم وعلى
م�صادر رزقهم ،م ��ن احليوانات التي يقتاتون
عليه ��ا  ،احد �سكان القرية هم�س خل�سة باذين
واخ�ب�رين ،ان جمموعة من اال�شخا�ص قاموا
بتوزي ��ع ه ��ذه النم ��ور عل ��ى مناط ��ق متفرقة

ولكنه ��ا وج ��دت ان قوته ��ا تكم ��ن يف وحدتها
،ول ��ذا اجتمعت لتفتك به�ؤالء امل�ساكني ،وهذه
العملي ��ة ه ��ي من اف ��رازات الو�ضع املت� ��أزم اذ
ت�ستطي ��ع اط ��راف متع ��ددة ان تتدخل مبوت
وحي ��اة العراقي�ي�ن تارك�ي�ن ه ��ذا ال�شعب اىل
م�ص�ي�ره الذي توزع بني الذئ ��اب الب�شرية من
جماميع ارهابي ��ة و�سيارات مفخخة وعبوات
نا�سفة.
وم ��ن ث ��م تنوعت ا�سالي ��ب املوت منه ��ا اوبئة
متع ��ددة حت ��ى ظه ��رت انفلون ��زا اخلنازي ��ر
الت ��ي ج ��اءت لتق�ضي عل ��ى انفلون ��زا الطيور
،وجن ��ون البقر وغريها مما ات ��ى مع من اتوا
 ،وه ��ذا االم ��ر برمته عائ ��د اىل تق�صري متعمد
م ��ع ا�ص ��رار من قب ��ل اط ��راف متع ��ددة لن�شر
اخلوف واخلراب وجعل العراقيني متوزعني
ب�ي�ن اخلوف من املفخخ ��ات اىل االوبئة حتى
ختمت بن�شر احليوانات املفرت�سة!

مل يك ��ن هذا االم ��ر منف ��ردا بذاته فق ��د �سبقته
احداث م�شابهة منها ماحدث يف مدينة الب�صرة
حني احتار �سكانها بحي ��وان يفرت�س االطفال
وقد �شغل النا�س طويال ثم اختفى فج�أة وك�أن
�شيئ ��ا مل يك ��ن  ،واجل ��رذان الت ��ي فاقت حجم
القط ��ط حتى ا�ضطر البع�ض حلرا�سة االطفال
حديث ��ي الوالدة يف مدين ��ة ال�صدر خوفا منها
النها ت�شم الرائحة عن بعد ،وي�ستطيع املتتبع
ان ي�صل اىل معهد (با�ستور) يف مدينة الطب
لريى حجم الكارثة.
م ��ن غ�ي�ر املمك ��ن ويف ه ��ذه االثناء ،م ��ع بعد
الع ��راق عن مناط ��ق الغابات ظه ��ور مثل هذه
النمور العمالقة وعلى �شكل جماعات تتجول
براحتها ومن ثم تفتك بامل�ساكني من الفالحني
والرعاة  ،هل نعود اىل زمن اخلرافة كي نربر
ظهور هذه الكوارث ب�أنها من �ضمن العقوبات
االلهية؟ لقد (تعددت اال�سباب واملوت واحد).

