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بري خان يف ذمة اخللود
ببـالغ األسى واحلـزن ننعـى السـيدة الـفاضلـة بري خـان التي وافـاها األجـل يف  2006/7/2بعد
عمر قضته يف البر واإلحسان والتربية الفـاضلة والفقيدة هي والدة كل من األستاذ عز الدين
بـرواري عضـو املكتـب السيـاسي للحـزب الدميـقراطي الـكردستـاني وعضـو هيئـة رئاسـة اجمللس
العــراقـي للــسلـم والتـض ــامن وولــدهــا الــسيــد بــرهــان بــرواري وقــد أقـيمـت الفــاحتــة علــى روح
الـفقيـدة يف دهـوك ملــدة ثالثـة ايــام كمــا أقيـمت الفـاحتـة امـس الــسبـت واليـوم األحــد يف مقـر
احلزب الدميقراطي الكردستاني يف السليمانية على روح املغفور لها.
نتمنى للصديق العزيز ولشقيقه وألسرته الكرمية الصبر والسلوان.
فخري كريم
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نسخة منها رفعت إلى اجلنرال كيسي

التحقيقات تثبت إخفاق البحرية األمريكية يف كشف مالبسات جريمة حديثة
بغداد  /وكاالت

أنه ــى م ـس ــؤول ع ــسك ــري أمـ ــريكـي رفـيع
اجلـمعــة ،م ــراجع ــاته للـتحقـيق املـتـعلق
بظروف مقـتل  24مدنيـا عراقيـا يف بلدة
"حـديثة" يف تـشرين الـثاني املـاضي ،وفق
ما أعلنه اجليش األمريكي.
وقــام اجلنـرال بـيتــر كيــاريلي ثـانـي أكبـر
مـ ـسـ ــؤول عـ ـسـكـ ــري أمـ ــريـكـي بـ ــالعـ ــراق،
مبـراجعـته التقـريـر الـذي أعـده اجلنـرال
إلــدون بــارجــويل ،املـكلف بــرئــاســة جلنــة
الـتحقـيق يف االتهــامــات امل ــوجه ــة لعــدد
مـن جـنــود م ـشــاة الـبحــريــة األم ــريكـيــة
"املارينز" بتعمد قتل املدنيني العراقيني.
وقــام امل ـس ــؤول العــسكــري الــرفـيع بـنقل
نسخ مـن التقرير للجنرال جورج كيسي،
قائد القوات األمريكية يف العراق.
يُـذكـر أن حتقيق بـارجـويل هـو واحـد من
اثـنني حــول القـضيــة ،حيـث تقــوم جلنـة
أخرى تـابعة لـسالح البحـرية األمـريكـية
بالتحقيق يف االتهـامات املنسـوبة جلنود
املارينز.
وكانـت مصادر يف وزارة الدفـاع األمريكية
"بنتـاغـون" قـد كـشفت يف وقت سـابق عن
مـجمــوع ــة من الـصــور ،الـتي قــالـت إنهــا
أحـ ــد األدل ـ ــة الق ـ ــاطعـ ــة بـتـ ــورط جـنـ ــود
املـارينز يف جـرمية قتل مـدنيني عـراقيني
يف حديثة.
وذكـ ــرت امل ـصـ ــادر أن ال ـصـ ــور الــتق ـطــتهـ ــا
مجموعة أخرى من قوات املارينز أتت يف
وقــت الحـق عل ـ ــى احل ـ ــادث إل ـ ــى امل ـ ــوقع،
وساعدت يف تنظيف املكان.
وكانـت شبكة CNNهي أولى املـنظمات
اإلعالمـي ــة الـتـي حــصلـت عل ــى ف ــرص ــة
اإلطالع على هذه الصور.
وق ــالت مـص ــادر البـنتــاغــون إن  30صــورة
لـرجال ونسـاء وأطفال عـراقيني ،هي من
أقـوى األدلـة بــأنه يف بعـض احلـاالت ،مت
إطالق الـنـيـ ــران علـ ــى الــضحـ ــايـ ــا داخل
مـن ـ ــازلهـم ومـن مـ ـسـ ــافـ ــة ق ـصـيـ ــرة ،ولـم
يقتلـوا جـراء شظـايـا نـاجتـة عن انفجـار
عبـوة يف اخلـارج أو رصـاصـة طـائـشـة من
قتــال متـاخـم ،كمـا يـزعـم جنـود املــارينـز
الذين يتم التحقيق معهم.
وقـال مـسـؤولــو البـنتـاغـون إن ال خـطـط

لـديهـم لنـشـر هــذه الصـور املقلقـة ،حتـى
يف حال اكتمال التحقيق الدائر حولها.
وأض ــاف ــوا أن ص ــور "ح ــديـث ــة" كـم ــا ص ــور
اإلس ـ ـ ــاءة ملع ـتـقل ــي سجــن أبـ ـ ــو غـ ـ ــريــب،
س ـت ـ ـ ــؤجج م ـ ـشـ ـ ــاعـ ـ ــر الـكـ ـ ــراه ـيـ ـ ــة ضـ ـ ــد
األمـ ــريـكـيـني ،وبـ ــالـتـ ــالـي فـ ــإنهـ ــا تـ ـشـكل
تهديدا لألمن القومي األمريكي.
يُـذكــر أن قيـادة املــارينــز يف العـراق أمـرت
بفتـح التحـقيق يف حـادث "احلــديثـة" يف
شـب ــاط املـنـص ــرم ،بع ــد أن ق ــدم م ــراسل ــو
مجلــة "تــامي" شــريـط الـفيــديــو املــأخــوذ
ملوقع احلادث إلى القادة األمريكيني.
كــذلـك تعهــد الــرئيـس األمــريـكي ،جــورج
بــوش ،مــؤخــرا بــإجــراء حتقـيق كــامل يف
مقــتل م ـ ــدنـيـني ع ـ ــراقـيــني عل ـ ــى أي ـ ــدي
عنـاصـر من املـارينـز يف مـدينـة احلـديثـة،
وقـال بــوش إنه يـشعـر "بـانـزعـاج شـديـد"
مـن ج ــراء الـتق ــاري ــر الـتـي حت ــدثـت عـن
مقتل مدنيني عراقيني عزّل.
وقـالت وسـائل اعالم امــريكيـة ان تقـريـرا
عسكـريا امريكيا بـشأن قتل ما يصل إلى
 24مدنيا عـراقيا يف حديثة العام املاضي
خل ــص إلـ ـ ــى ان ك ـبـ ـ ــار ض ـبـ ـ ــاط مـ ـ ـشـ ـ ــاة
الــبحـ ــريـ ــة االمـ ــريـكـيـ ــة لــم يحـققـ ــوا يف
تقـ ــاريـ ــر مـت ـضـ ــاربـ ــة وكـ ــاذبـ ــة عـن هـ ــذه
اجلرمية.
وذكـرت محـطة سـي بي اس نيـوز انه عـلى
الــرغـم من تــوفــر أدلــة علــى عــدم صحــة
التقـاريــر املبــدئيـة الـتي قــالت إن هـؤالء
امل ــدنـيـني قـتل ــوا يف انفج ــار قـنـبل ــة عل ــى
جــانب طـريق وجــد احملققـون ان ال أحـد
مـن ضباط مـشاة الـبحريـة االمريـكية يف
الـت ــسلـ ـسـل القـيـ ــادي شـكـك يف الـ ــروايـ ــة
االصليـة علـى الـرغـم من وجـود العـديـد
من "االشارات احلمر".
ونـقلـت صحـيف ــة نـي ــوي ــورك ت ــامي ــز عـن
اث ـنــني مــن امل ـ ـس ـ ــؤولــني ب ـ ــوزارة ال ـ ــدف ـ ــاع
االمـريكـية قـولهمـا إن اللفتنـانت جـنرال
بـيـت ــر ت ـشـي ــرلـي ق ــائـ ــد الق ــوات الـب ــري ــة
االم ــريكـيــة ب ــالعــراق انـتقــد كـبــار أفــراد
الفـرقـة الثـانيـة مبشـاة البحـريـة وأوصـى
بــاجــراء تــأديـبي لـم يكـشف الـنقــاب عـنه
لبعض الضباط.
ونقلـت الــصحـيف ــة عـن أح ــد امل ـس ــؤولـني
قـ ــولـه" خلــص إل ـ ــى أن بعــض ال ـضـبـ ــاط

أهملوا يف اداء واجباتهم".
ويـتهم املسـؤولون العـراقيـون قوات مـشاة
البحـريـة االمــريكيــة بقتل مــا يصل إلـى
 24عــراقـيــا بــالــرصــاص يف حــديـثــة مـن
بينهم نـساء وأطفـال يف منازلـهم بعد أن
قــتل ج ـن ـ ــدي مــن مـ ـش ـ ــاة الــبح ـ ــري ـ ــة يف
انفجار قنبلة وضعت على جانب طريق.
وقـال اجليـش االمــريكي يــوم اجلمعـة ان
تقـريرا أرسل للجنرال جورج كيسي قائد
القـوات االمـريكيـة بـالعـراق بشـأن مـا إذا
كـ ــان قـ ــد حـ ــدث تـ ـسـتـ ــر لـتـ ــورط مـ ـشـ ــاة
البحرية االمريكية يف القتل.
وأنهـى تـشيـرلي مـراجعـته لتقـريـر فـريق
التحـقيق بـشـأن مـا إذا كــان جنـود مـشـاة
الـبح ــري ــة املـت ــورط ــون يف احل ــادث ال ــذي
وقع يف  19تـ ـش ــريـن الـث ــانـي ق ــد ك ــذب ــوا
بشأن مـا حدث عنـدما قتل مـا يصل إلى
 24مــدنـيــا عــراقـيــا ومــا اذا كــان ضـبــاط
كبار قد دققوا مبا يكفي يف روايتهم.
وقـال اجليش يف بيان مقتـضب "تشيرلي
انــتهـ ــى مـن تـ ــوصـيـ ــاته والـنـتـ ــائج الـتـي
تـ ــوصل الـيه ــا الـيـ ــوم وارسل ن ــسخ ــا مـن
ال ــتقـ ـ ــري ـ ـ ــر لقـ ـ ــائ ـ ـ ــد القـ ـ ــوات م ــتعـ ـ ــددة
اجلنسيات بالعراق".
وه ـ ــذا الــتق ـ ــري ـ ــر مــنف ــصل عــن حتقــيق
لهـيئــة الـتحقـيقــات اجلنــائيــة بــالقــوات
الـبحـريـة والـذي قـال سـاسـة أمـريـكيـون
مـ ـطـلعـ ـ ــون علـ ـ ــى بع ــض االدلـ ـ ــة إنه مــن
املـ ــرجح عل ــى م ــا يـبـ ــدو أن يفـض ــى إل ــى
تـوجيه اتهـامـات بـالقـتل العمـد مع سبق
االصرار.
وق ــالـت محـط ــة سـي بـي اس انه لـم يـتـم
بـذل أي محاولة لتـصحيح بيان صحفي
غيــر صحـيح أص ــدره اجليـش االمــريـكي
وك ـ ــرر الــتق ـ ــري ـ ــر الـك ـ ــاذب املـب ـ ــدئـي ب ـ ــأن
املدنيني قتلوا نتـيجة انفجار قنبلة على
جــانـب ط ــريق بـيـنـمــا قـتلــوا جـمـيعــا يف
حقيقة االمر بالرصاص.
ونقلـت سـي بـي اس عـن الــتحقـيق ق ــوله
ان ق ـيـ ـ ــام ضـ ـ ــاب ــط مب ـ ـشـ ـ ــاة ال ــبحـ ـ ــريـ ـ ــة
االم ـ ـ ـ ــري ـكـ ـي ـ ـ ـ ــة بـ ـت ـ ـ ـ ــوزيـع  38الـف دوالر
كتعـويـض علـى عــائالت الـضحـايــا دليل
واضح اخر علـى ان التقـرير املـبدئـي كان
خطأ.
وق ـ ــال م ـ ـس ـ ــؤول ع ـ ـسـك ـ ــري يف بغ ـ ــداد ان

الــتقـ ــريـ ــر وجـ ــد مجـ ــاال الدخـ ــال بعــض
الـتح ـسـيـن ــات يف قـط ــاع ــات "ابـت ــداء مـن
اعـداد الـتقـريـر إلــى التــدريب إلـى بـيئـة
القـي ــادة" ولكـنه ش ــدد علــى ان الـتقــريــر
"اداري مـح ـ ــض " وال يـ ـ ـ ـش ـكـل أس ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــا
الجراءات جنائية.
وتـسـلم تــشي ــرلي الـتقــري ــر املتـضـمن مــا
تـ ــوصل الــيه فـ ــريق الـتـحقــيق ب ــرئ ــاس ــة
املـيج ــر جـن ــرال ال ــدون ب ــارجـيـ ــويل قـبل
ثالثة اسابيع.
ويعد التحـقيق واحدا من ضمـن سلسلة
حتق ــيقـ ـ ــات يف مـ ـ ــزاعــم ب ـ ـسـ ـ ــوء سلـ ـ ــوك
اجلنود االمريكيني بالعراق.
واثـ ــارت ق ـضـيـ ــة حـ ــديـثـ ــة مقـ ــارنـ ــات مع
م ــذبح ــة ق ــري ــة م ــاي الي الـتـي ارتكـبه ــا
جنود امريكيون يف فيتنام عام 1968.
وطـبقا ملا تضمنته مـذكرة حصلت عليها
وك ـ ــال ـ ــة رويـت ـ ــرز اص ـ ــدرت قـي ـ ــادة مـ ـش ـ ــاة
الـبحــري ــة تعلـيـمــاتهــا لقــادة عــسكــريـني
بــاالحتفـاظ بـالـوثــائق املـتعلقــة بحـادث
مق ــتل م ـ ـ ــدن ـيــني ع ـ ـ ــراق ـي ــني يف كل مــن
حـديثـة واحلمـدانيــة النه من املـرجح ان
يـعقـ ــد الـكـ ــوجن ـ ــرس جلـ ـسـ ــات اسـتـمـ ــاع
ويطلب املعلومات املتعلقة باحلادثني.
ومت ت ــوجــيه االته ــام ل ـسـبع ــة جـن ــود مـن
مـشاة الـبحريـة واحد املـسعفني بـالقوات
البحـريـة بـالقـتل العمـد وارتكـاب جـرائم
اخ ــرى يف ح ــادث قـتل م ــدنـي ع ــراقـي يف
ابــريـل نيـســان ب ــاحلم ــداني ــة وهي قــريــة
غرب بغداد.
وتـطلب املذكـرة الصادرة بتـاريخ السادس
من يوليـو متوز من كل القادة االحتفاظ
واحلفـاظ علـى الـوثـائق ورسـائل البـريـد
االلـيكـتــرونـيــة املـتـعلق ــة بهــذه احلــوادث
"تخطـيطها وتنفيـذها والتقاريـر التالية
لهـا واي وثـائق تـشيـر الي جــانب يـتعلق
بها".
وتـنـص امل ــذك ــرة "احل ــوادث امل ــزع ــوم ــة يف
حـديثـة واحلمـدانيـة قـد اثــارت اهتمـامـا
مكثفـا لــدى كل من الكـوجنـرس ووسـائل
االعالم".
"ميـكـنـنـ ــا ان نـت ـ ــوقع اسـتـنـ ــادا السـبـ ــاب
معقـولة ان الـكوجنـرس سيعقـد جلـسات
اسـتـمـ ــاع فـيـمـ ــا يـتـعلـق بهـ ــذه االحـ ــداث
وسيطلب تقدمي السجالت املتعلقة بها.

برهم يلتقي براون متهيد ًا لعقد املؤمتر الدويل
لدعم العراق
بغداد  /املدى

الـتق ــى ال ـسـي ــد ن ــائـب رئـيــس
الوزراء الـدكتور بـرهم احمد
ص ــالح ال ـسـي ــد م ــارك م ــالك
بـ ـ ــراون نـ ـ ــائــب االم ــني العـ ـ ــام
لالمم املـتحدة والوفد املرافق
له.
ومت خالل اللقــاء الـتحــضيــر
لل ـمـ ـ ــؤمتـ ـ ــر الـ ـ ــدولــي لـ ـ ــدعــم
الع ــراق ال ــذي مـن املـ ــؤمل ان
يعقــد االجتمـاع التحـضيـري
له يف متوز اجلاري.
ومـ ــن امل ـ ـ ـ ـ ــؤمـل أن يـح ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ــر
االجـتمــاع الـتحــضيــري عــدد
كـبـيـ ــر مـن مـ ـسـ ــؤولـي الـ ــدول
املــانحــة واملنـظمـات الــدوليـة
حـيـث سـيـتــم ايجـ ــاد صــيغـ ــة
جـ ــديـ ــدة لـ ــدعــم العـ ــراق مـن
اجل ال ــنهـ ـ ــوض مب ـ ـس ــتق ـبـله
االقـتـصــادي وتــوفـيــر احلـيــاة
احل ـ ـ ــرة الـك ـ ـ ــرمي ـ ـ ــة لـ ـ ـشـعـ ـبـه

وايج ــاد آليــة جــديــدة للعـمل
بـ ـ ــني الـ ــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراق واجمل ـ ـ ـت ـ ـ ـمــع
الدولي.
وحـضــر اللقــاء الــدكتــور كـيم
هــاورد وزيــر الــدولــة للـشــؤون
اخلـ ـ ــارج ـيـ ـ ــة ال ـبـ ـ ــريـ ـطـ ـ ــانــي
والسفيـر اشرف قـاضي ممثل

االمـني الع ــام لالمم املـتح ــدة
يف بـغـ ـ ـ ـ ــداد وال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــادة وزراء
املـاليـة والتخـطيط والـتجارة
ووك ـيـالً وزارتــي اخل ـ ـ ــارج ـي ـ ـ ــة
واملـاليـة كمـا حضـره عـدد من
سـف ـ ـ ـ ـ ــراء ومم ـ ـثـلـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ــدول
املانحة يف بغداد.

اهلاشمي :األدلة تشري إىل تدخل دول اجلوار
يف شؤون العراق
بغداد  /وكاالت

كشف نـائب رئيس اجلـمهورية طـارق الهاشمي
أمس وجـود ادلـة كـثيـرة تـشيـر إلـى تـدخل دول
اجلـوار يف الـشـان العــراقي مـا يـرشح اسـتمـرار
العنف يف البالد.
جـاء ذلك فــى تصـريح للهـاشمـى اثنـاء لقـائه
وزيـر الـدولــة للـشـؤون اخلــارجيــة البـريـطــاني
ك ـيــم ه ـ ــاورتـ ـ ــز والق ـ ــائــم ب ـ ــاع ـم ـ ــال ال ـ ــسف ـ ــارة
الـبـ ــري ـطـ ــانـيـ ــة يف العـ ــراق روبـ ــرت كـيـبـ ـسـن يف
بغداد.
ونقل بيـان حكـومـي عن الهـاشـمي قــوله اثنـاء
اللق ــاء" ان الـتـ ــدخل االقلـيـمـي ل ــدول اجل ــوار
واضح يف الـشان العـراقي واالدلة كـثيرة وقـوية
على ذلك التدخل".

ورأى "ان هـ ـ ــذا مــن شـ ـ ــانـه ان يع ــيق ال ــتقـ ـ ــدم
مبشـروع املصاحلـة الوطنيـة وان العنف مرشح
لالستمرار ما لم يتوقف هذا التدخل".
وفيمـا يتعلق بـانسـحاب الـقوات االجـنبيـة من
الع ــراق بـني اله ــاشـمـي "ان ان ــسح ــاب الق ــوات
االجـنبية مـن العراق يجب ان يـتم وفق جدول
زمـني مـشــروط يتـزامـن مع بنـاء قـوة عــراقيـة
تــستـطـيع ملء الفـراغ االمـني الــذي سيـسـببه
انسحاب القوات االجنبية".
وطــالب بـسـرعـة تـشـكيـل جلنــة مهـنيـة لــوضع
جـدول زمني يتيح امكـانية بناء قـوات مسلحة
وطنيـة تكون مؤهلـة لسد الفـراغ االمني الذي
يـنشـا يف حالـة انسـحاب الـقوات االجـنبيـة من
العراق.

