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واشنطن ـ أحمد عبداهلل
كلفت احلرب ض����د اإلرهاب امليزانية 
االميركية تريليون دوالر منذ 11 سبتمبر 
2001 طبقا لدراسة أعدتها خدمة االبحاث 
التابعة للكونغرس االميركي نشرت في 
واش����نطن اول من امس. وقالت الدراسة 
ان الرقم محسوب بدوالرات اليوم اي بعد 

تعديله وفقا لنس����بة التضخم السنوية 
خالل س����نوات االنفاق. كما أوضحت ان 
ذلك يعن����ي ان احلرب ضد االرهاب كانت 
الثانية على قائمة احلروب األعلى تكلفة في 
تاريخ الواليات املتحدة بعد احلرب العاملية 
الثانية وانها فاقت في تكلفتها احلرب في 
ڤيتنام وجنوب شرقي آسيا خالل ستينيات 

وسبعينيات القرن املاضي.
وقالت الدراس����ة »ان حس����اب تكلفة 
العمليات العس����كرية التي أعقبت أحداث 
11 سبتمبر والتي نسبت على نحو او آخر 
الى تلك االحداث، اعتم����د على التعريف 
العام للحرب بأن تكلفتها املباشرة وغير 

املباشرة«.

الحرب ضد اإلرهاب كلفت الواليات المتحدة ألف مليار دوالر

العراق: أجواء الحزن تسيطر على احتفاالت »الصابئة المندائيين« برأس سنتهم!
حسني.

وقال س���يف رفعت )20 عاما( 
الناطق باس���م الطائفة »منذ 2003 
مات 800 من أبناء ملتنا ألنه ال أحد 
يحمينا. قتلتهم القاعدة وميليشيات 
أخ���رى أو عصابات«. ويعمل كثير 
من الصابئة صاغة واس���تهدفتهم 

هجمات.
ففي ابريل 2009 أسفرت عملية 
س���طو على محل���ني للصاغة في 
العاصمة ميلكهما صابئة عن سقوط 
س���بعة قتلى بينهم ثالثة من أبناء 

هذه الطائفة.
وقال الشيخ عزيز بلباسه األبيض 
وه���و يحمل عص���ا طويلة »نحن 
جزء من العراق والعراق جزء منا، 
لدينا التاريخ نفسه واملاضي نفسه 
واملستقبل نفسه ونريد ان يستعيد 
هذا البلد األمن واالستقرار ليتمكن 
أبناء طائفتنا من جديد العيش هنا 
مثل أسرة كبيرة«، ومازالت أصول 

هذه الديانة غامضة.
ويقول وجهاؤهم انها نشأت في 
بالد الرافدين لكن املجموعة انتقلت 
إلى القدس بسرعة قبل ان تعود إلى 
بلد منشأها، وال ميارس الصابئة أي 
نشاطات تبشيرية، ولهذه الطائفة 
وجود في العراق واستراليا وإيران 

والسويد وهولندا وأملانيا.

نشعر باخلوف وعددنا يتراجع«. 
الش���بان خصوصا  وأضاف »انهم 

الذين يرحلون«.
ويقع معبد الصابئة بسقفه الذي 
يرفع علي���ه صليب مغطى بقماش 
ابيض رمز النقاء، في حي اجلادرية 
حيث كان يعيش وزراء املقبور صدام 

في العالم.
من جهته، قال عدي س���الم )28 
عاما( الضابط في اجليش العراقي 
الذي ج���اء للغطس ثالث مرات في 
النهر »ليطهر جسمه وروحه وعقله« 
ان »عددا كبيرا من أعضاء طائفتنا 
قتلوا او سرقوا او تلقوا تهديدات، 

)جنوب(.
وحتى رئيس الطائفة الش���يخ 
س���تار جبار احللو ليس في بغداد 
لرأس الس���نة التي يحيون خاللها 
وملدة ثالثة أيام خلق العالم. وهو 
موجود في استراليا حيث يعيش مع 
أسرته وتقيم اكبر جالية للصابئة 

اللتني شنهما املقبور صدام حسني 
على إيران والكويت.

وقبل إس���قاط نظام املقبور في 
2003 لم يكن قد بقي منهم أكثر من 
35 ألفا موزعني في ست مدن كبرى 
هي بغداد واربيل )شمال( والديوانية 
والكوت )وسط( والعمارة والبصرة 

بغداد � أ.ف.پ: يشعر الشيخ عالء 
عزيز باحلزن وهو يرى قلة فقط من 
أبناء ملته جاءوا بلباسهم األبيض 
للغطس ثالث مرات في مياه نهر دجلة 
في بغداد لتطهير أنفسهم مبناسبة 

رأس السنة للصابئة املندائيني.
وقال الشيخ عالء عزيز )40 عاما( 
نائب رئيس ه���ذه الطائفة املمثلة 
بصفتها أقلية بنائب واحد في البرملان 
العراقي »إنها مأساة حقيقية أن نرى 

طائفتنا تنحسر«.
وأضاف الش���يخ عزيز في حي 
اجلادرية )وسط( »من قبل كان حشد 
يتدافع م���ن الفجر إلى الغروب في 
هذا املكان، لكن اليوم وبعيد الظهر 
لم يعد هناك احد، هذا محزن فعال، 

اجلميع يهاجرون«.
والصابئة املعروفون أيضا باسم 
املندائيني يتكلمون تقليديا شكال من 
اشكال اللغة االرامية ويعتبرون آدم 

نبيهم ويقدسون يوحنا املعمدان.
وتع���ود جذورهم ال���ى ما قبل 
املسيحية بينما يعتقد باحثون انهم 
مذهب منش���ق عن اليهودية وصل 
الى بالد الرافدين في القرن الثاني 
قبل امليالد. وفي بداية الثمانينيات 
كان عدده���م أكثر من مائة ألف في 

العراق.
لكن الطائفة انحسرت بعد احلربني 

 

 

)أ.ف.پ( صورة تذكارية ضمت املشاركني في مؤمتر الدول املانحة في كابول أمس  

واشنطن: أمن »الخليج« أهمية قصوى لنا
واتهامات نجاد بشأن »زاهدان« مثيرة للسخرية

لندن ـ يو.بي.آي: أعلنت نائبة مساعد وزيرة 
اخلارجية األميركية لشؤون اخلليج ودول املغرب 
جانيت ساندرسون، أن أمن دول اخلليج العربية 
ــات املتحدة ألن لدينا  ميثل أهمية قصوى للوالي
ــعودية  ــة مع دوله فالس ــات وروابط وثيق عالق
ــتراتيجي لنا ونقيم عالقات ممتازة  ــريك اس ش
ــراكة متينة مع الكويت وروابط  مع اإلمارات وش
طويلة األجل مع سلطنة عمان وعالقات متينة مع 

البحرين ونطور اآلن عالقات مع قطر.
ــؤولة األميركية »نحن مهتمون  وأضافت املس
ــأن دوله ميكن أن  ــن اخلليج ونعترف ب جدا بأم
ترى األشياء في بعض األحيان من زاوية مختلفة 
ــباب احلوار  فيما يتعلق بأمنها وهذا يعد أحد أس
االستراتيجي القائم بيننا والزيارات املتكررة التي 
ــرة اخلارجية كلينتون وغيرها من  تقوم بها وزي

كبار املسؤولني إلى هناك«.
ــون ما إذا كانت الواليات  ــئلت ساندرس وس
ــة خليجية في حال  ــتدافع عن أي دول املتحدة س
ــركاء  تعرضت العتداء خارجي فأجابت »نحن ش

ــخة  ــع دول اخلليج العربية ونقيم عالقات راس م
ــل معها ونعمل معا لضمان األمن في  طويلة األج

املنطقة«.
ــون اتهامات الرئيس جناد  ووصفت ساندرس
ــتان  ــرة في أفغانس ــة املنتش ــوات األميركي للق
ــات زاهدان بأنها  ــتان بدعم منفذي هجم وباكس
ــن نعمل باجتهاد  ــخرية« وقالت »نح »تدعو للس
ــركائنا في املجتمع الدولي لترك الباب  بالغ مع ش
ــودا حثيثة  ــني وبذلنا جه ــا أمام اإليراني مفتوح
جلعلهم ينخرطون في طرق مختلفة مع املجتمع 
ــتجابة  ــأن عليهم االس ــعر اآلن ب ــي ونش الدول
ــؤولياتهم الدولية حيال معاهدة حظر انتشار  ملس
األسلحة النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية«.

ــني كما بدا  ــون »أن اإليراني وأضافت أندرس
ــتعدين في  ــا وللمجتمع الدولي لم يكونوا مس لن
هذه املرحلة لفعل ذلك األمر الذي أدى إلى صدور 
ــي ومع ذلك اليزال  ــرار من مجلس األمن الدول ق
الباب مفتوحا أمامهم لالنخراط بشكل ايجابي مع 

املجتمع الدولي والكرة اآلن في ملعبهم«.

مؤتمر كابول تحدى الصواريخ.. ووافق على »المصالحة« مع »طالبان«

عواصم � وكاالت: رغم انهمار 
الصواريخ على مطار كابول عشية 
أكبر مؤمتر دولي للمانحني يعقد في 
العاصمة األفغانية، والتي اضطرت 
األمني العام لألمم املتحدة بان كي 
مون ووزيري خارجية الس����ويد 
والدمنارك إلى تأخير وصولهم إلى 
كابول بعد ان كان مقررا ليل أمس 
األول، إال أن هذا لم مينع أكثر من 
سبعني دولة مانحة ومنظمات دولية 
من عقد املؤمتر الدولي أمس وسط 
إجراءات أمنية مشددة،  ليقدموا 
دعمهم للرئي����س االفغاني حامد 
كرزاي في رغبته تولي مسؤولية 
امن بالده بحلول 2014،  و»خلطة 
املصاحلة« مع طالبان التي اطلقها 
الرئيس االفغان����ي واكد ضرورة 
مرور نصف املساعدة الدولية عن 
طريق احلكوم����ة االفغانية خالل 
س����نتني واكد املجتمع الدولي في 
البيان اخلتامي للمؤمتر ان »االسرة 

الدولية تعبر ع����ن دعمها لهدف 
رئيس افغانستان املتمثل في ان 
الوطنية  القوات املسلحة  تتسلم 
االفغانية قيادة العمليات العسكرية 

في كل الواليات بحلول 2014«.
واكد كرزاي خالل املؤمتر امام 
ممثلي سبعني دولة مانحة ومنظمة 
دولية »عزمه« على جعل حكومته 
قادرة على تولي امن البالد بحلول 

.2014
التوصل  ف����ي  امله  وعبر عن 
»خالل االشهر املقبلة« الى »اتفاق 
حول طرق حتقيق هذا االنتقال« 

مع حلفائه الدوليني.
من جه����ة اخرى، اك����د ممثلو 
اجلهات املانحة واملنظمات الدولية 
املش����اركة في مؤمتر كابول انهم 
»يرحبون ويدعمون مبدأ برنامج 
السالم واملصاحلة في افغانستان 
املفتوح امام جمي����ع االفغان في 
املعارضة املسلحة الذين ينبذون 

العن����ف وال يرتبطون مبنظمات 
ارهابي����ة دولي����ة ويحترم����ون 

الدستور«.
وهذه اخلطة التي تس����تهدف 
املتمردين من الصف االدنى الذين 
يقاتل����ون من اجل امل����ال وليس 
السباب ايديولوجية، هي من النقاط 
الرئيسية في استراتيجية احلكومة 
االفغاني����ة وحلفائه����ا واملانحني 

الدوليني للخروج من النزاع.
واكد البيان اخلتامي للمؤمتر 
ضرورة مرور نصف املس����اعدات 
الدولية املخصصة الفغانس����تان 
واملقدرة مبليارات الدوالرات عبر 

ميزانية احلكومة االفغانية.
ان املشاركني في  البيان  وقال 
مؤمتر كابول »اكدوا مجددا دعمهم 
احلازم لتمرير 50% على االقل من 
مس����اعدات التنمية عبر ميزانية 
احلكوم����ة االفغاني����ة على مدى 

سنتني«.

التي  ال����ى الصواريخ  وعودة 
انهمرت على مطار كابول مساء امس 
االول، قال وزير خارجية السويد 
كارل بي����ات امس عل����ى مدونته 
االلكترونية انه ارغم مع بان كي 
 مون  ومرافقيهما على حتويل مسار 
رحلتهم باجتاه القاعدة العسكرية 
االميركية في باغرام، قبل ان ينقلوا 
على منت طوافات عسكرية من طراز 
»بالك هوك« الى كابول قرابة الرابعة 
فجر امس، اي قبل ساعات قليلة من 
افتتاح مؤمتر دولي حول مستقبل 

افغانستان.
كما حولت طائرة وزير خارجية 
الدمنارك لني اسبرس����ن مسارها 
للسبب االمني نفسه وحطت في 
كازاخستان املجاورة، على ما ذكر 

مكتبه امس.
وقالت مديرة مكتبه لفرانس 
برس »مت حتويل مس����ار الطائرة 
الدمناركية الى املاتي في كازاخستان 

وتنتظر الضوء االخضر لتحاول 
الهبوط مجددا في كابول ليتسنى 
للوزير املشاركة في اجلزء االخير 

من املؤمتر«.
وجاء في تعلي����ق كارل بيلت 
على مدونته »كان بال شك متوقعا 
ان يحاول الطالبان وآخرون عرقلة 

هذا املؤمتر البالغ االهمية«.
واضاف بيلت وهو رئيس وزراء 
سابق للسويد »مشاركتنا هنا، في 
قلب كابول، تشكل دليال على دعمنا 
ملسار اعادة السالم واالستقرار الى 

البالد«.
وتابع ممازحا »سنحضر افتتاح 
املؤمتر، لذا فالهجوم الصاروخي ال 
يشكل اكثر من هجوم جدي على 

نومنا«.
واعل����ن االمني الع����ام للحلف 
االطلسي اندرس فوغ راسموسن 
من جهته ان القوات الدولية ستبقى 
في افغانستان بعد الفترة االنتقالية 

لتقوم ب� »دور مس����اند« للقوات 
االمنية االفغانية.

واعتبرت وزي����رة اخلارجية 
االميركية هيالري كلينتون العملية 
االنتقالية »مهمة جدا بحيث ال ميكن 

تأجيلها الى ما ال نهاية«.
واضافت كلينتون في خطابها 
امام املؤمتر »ان ه����ذا املوعد هو 
بداية مرحلة جديدة وليس نهاية 
تدخلنا«، مؤكدة »ليس لدينا اي 
نية في التخلي عن مهمتنا الطويلة 
االمد الرامية الى قيام افغانستان 

مستقرة، آمنة وسلمية«.
واكدت كلينتون »لقد احرزنا 
تقدما« قبل ان تذكر حكومة الرئيس 
كرزاي انه ما زال هناك »الكثير من 
العمل« للقيام ب����ه بدءا مبحاربة 

الفساد.
واش����ارت كلينتون ايضا الى 
»تقدم ايجابي« في العملية الرامية 
الى استيعاب »املتمردين املستعدين 

للسالم« وهي خطة كانت الواليات 
املتحدة حذرة بشأنها لفترة طويلة 

قبل ان تنضم اليها تدريجيا.
وقالت ان التقدم سيكون ممكنا 
في حال وافق املتمردون على »اعادة 
اندماجه����م واملصاحلة من خالل 
نبذ العن����ف والقاعدة )املتحالفة 
مع طالبان( واملوافقة على احترام 

الدستور وقوانني افغانستان«.
كما دافع����ت وزيرة اخلارجية 
االميركية عن قضية املراة االفغانية 
قائلة، »اتكلم عن جتربة عندما اقول 
ان عم����ل االفغانيات واملجموعات 
املنبثقة من املجتمع االهلي سيكون 

ضروريا لتقدم البالد«.
واضافت كلينتون »اذا حصلت 
هذه املجموعات على السلطة التي 
حتتاج اليها للمشاركة في ارساء 
سالم عادل ودائم، فستفعل ذلك. 
واذا ما ارغمت على التزام الصمت او 
دفعت الى هامش املجتمع االفغاني، 

فستبتعد آفاق السالم والعدالة«.
ورحب����ت وزي����رة اخلارجية 
االميركي����ة باع����الن للرئي����س 
االفغاني حميد كرزاي وعد فيه ب� 
النساء  التضحية« بحقوق  »عدم 
واالقليات االثنية واملجموعات التي 
متثل املجتم����ع املدني، في عملية 
الس����الم. ودعا وزي����ر اخلارجية 
الفرنسي برنار كوشنير في خطابه 
ب�  امام املؤمتر االفغ����ان للتحلي 
»الشجاعة« ل� »صنع السالم« مع 
»اع����داء االمس« في وقت متد فيه 
احلكومة وحلفاؤها الدوليون اليد 
الى طالبان. وقال كوشنير »البد 
من قول احلقيق����ة عن درب رمبا 
يكون طويال وسيتطلب الشجاعة 
واملخيلة« معتبرا ان »االنتخابات 
املرتقبة في سبتمبر  التشريعية 
ستكون اختبارا هاما« لقدرة طالبان 
س����ابقني على االندماج في اللعبة 

السياسية الدميوقراطية.

كوشنير دعا األفغان للتحلي بـ »الشجاعة« لـ »صنع السالم« مع »أعداء األمس«

وزراء االتحاد األوروبي يوافقون على عقوبات أشد ضد إيران
بروكس���ل � رويترز: قال ديبلوماسيون في االحتاد 
األوروبي إن وزراء خارجية االحتاد سيتبنون األسبوع 
املقبل عقوب���ات أكثر صرامة تفرض على إيران مبا في 
ذلك إجراءات ملنع اس���تثمارات النفط والغاز واحلد من 

قدراتها في قطاعي النفط والغاز الطبيعي.
وأظهرت مس���ودة إعالن مت إعدادها الجتماع لوزراء 
خارجية االحتاد األوروبي أنهم س���يوافقون على قرار 
اتخ���ذه زعماء االحتاد ي���وم 17 يونيو لتبني املزيد من 
العقوبات ضد إيران بس���بب برنامجها النووي وأيضا 

دعوة طهران الستئناف احملادثات.
وته���دف هذه اإلجراءات الت���ي تذهب ملدى أبعد مما 
ذهب���ت إليه األمم املتحدة في العاش���ر من يونيو، إلى 
ممارسة الضغط على طهران للعودة للمحادثات بشأن 
برنامجها لتخصيب اليورانيوم الذي تعتقد قوى غربية 

ان الغرض منه هو إنتاج األسلحة النووية.
وجاء في مسودة اإلعالن أن الوزراء الذين سيجتمعون 
في بروكس���ل يوم االثنني القادم س���يقرون العقوبات 
اجلديدة »مبا يتوافق مع إعالن املجلس األوروبي الصادر 
في 17 يونيو« في إشارة إلى قرار اتخذه زعماء االحتاد 

خالل اجتماع قمة.

وأضافت املس���ودة أن���ه مت تبني ه���ذه اإلجراءات 
»بهدف حس���م كل املخاوف الب���ارزة املتصلة بتطوير 
إيران لتكنولوجيات حساسة لتعزيز برنامجيها النووي 

والصاروخي من خالل املفاوضات«.
ول���م يصدق بعد س���فراء االحت���اد األوروبي الذين 
سيجتمعون في بروكس���ل هذا األسبوع على اإلعالن، 

لكن من غير املرجح إدخال تعديالت كبرى.
وتركز اخلطوات اجلديدة لالحت���اد األوروبي على 
التج���ارة والبنوك والتأمني والنق���ل مبا في ذلك النقل 

البحري واجلوي وقطاعا الغاز والنفط املهمني.
وقال زعماء االحت���اد األوروبي ي���وم 17 يونيو ان 
العقوبات املتعلقة بقطاع النفط ستحظر »االستثمارات 
اجلديدة واملساعدة الفنية ونقل التكنولوجيات واملعدات 
واخلدمات املتعلقة بهذه املجاالت خاصة املتعلقة بتكرير 

النفط واإلسالة والغاز الطبيعي املسال«.
والغرض من هذه اإلجراءات ممارسة ضغوط مالية 
شديدة على إيران وهي خامس أكبر مصدر للنفط اخلام في 
العالم لكن قدراتها محدودة على التكرير، لكن ديبلوماسيني 
أقروا أيضا بأن أثر العقوبات سيتوقف على اإلجراءات 

املتخذة لضمان االلتزام بها.

وقال متعاملون في أس���واق النفط هذا الشهر إن 
إيران أصبحت تعتمد أكثر على القوى الصديقة في 
احلصول على إمدادات الوقود بسبب العقوبات التي 
تس���تهدف وارداتها من الوقود وانها تش���تري نحو 
نصف وارداته���ا من البنزين ف���ي يوليو من تركيا 
والباقي من باع���ة صينيني نظرا ألن أغلب األطراف 

األخرى توقفت عن البيع.
كما سيؤيد وزراء اخلارجية دعوة كبيرة مسؤولي 
الشؤون اخلارجية في االحتاد األوروبي كاثرين آشتون 
إيران الستئناف احملادثات ردا على خطاب بتاريخ السادس 
من يوليو أرسله سعيد جليلي كبير املفاوضني النوويني 

في إيران والذي اقترح استئناف احلوار.
وجاء في مسودة اإلعالن ان مجلس وزراء اخلارجية 
»يدعو إيران إلى استغالل هذه الفرصة لتبديد مخاوف 
املجتمع الدولي فيما يخص برنامجها النووي واالتفاق 
على موعد محدد إلجراء محادثات مع املمثل الس���امي 
لالحتاد األوروبي إلى جانب الدول الست« في إشارة إلى 
الواليات املتحدة وروسيا والصني وبريطانيا وفرنسا 
وأملانيا التي تش���ارك في مباحث���ات البرنامج النووي 

اإليراني.

تركّز على التجارة والبنوك والتأمين والنقل وقطاعي الغاز والنفط
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