
كركوك/ المدى

ا���س��ت��ق��ب��ل��ت احل���وي���ج���ة، ي��وم 
من  وج���ب���ة  اأول  ال���ث���اث���اء، 
انتهاء  من  اأ�سهر  بعد  نازحيها 
واإع��ان  الع�سكرية  العمليات 
حترير مناطق جنوب كركوك 

وغربيها بالكامل.
وو���س��ل ع���دد ال��ع��ائ��دي��ن اىل 

1500 �سخ�ص ي�سكنون مركز 
تعتزم  فيما  احلويجة،  ق�ساء 
ال�سلطات اإعادة وجبات اأخرى 

خال الأيام املقبلة.
حيدر  ال����وزراء  رئي�ص  وك��ان 
العبادي قد اأعلن حترير ق�ساء 
ت�سرين  �سهر  مطلع  احلويجة 
موؤمتر  خ��ال   ،2017 الأول 
الفرن�سي  الرئي�ص  مع  جمعه 

اإميانويل ماكرون.
وق���ال حم��اف��ظ ك��رك��وك وكالة 
راك��������ان ���س��ع��ي��د اجل����ب����وري 
ن��ازح   1500" اإن  ل����)امل���دى( 
ق�����س��اء  م����رك����ز  اىل  ع��������ادوا 
اأن  م��و���س��ح��ًا  احلويجة"، 
كانوا  العائدين  "ال�سخا�ص 
ي�����س��ك��ن��ون خم��ي��م ل��ي��ان )3( 
تقع  التي  املخيمات  اأحد  وهو 

يف كركوك".
كركوك"اأننا  حم��اف��ظ  واأك����د 
اأول  ع������ودة  ع���ل���ى  اأ����س���رف���ن���ا 
وج����ب����ة م����ن ن����ازح����ي م��رك��ز 
و�ستتبعها  احل��وي��ج��ة  ق�ساء 
اأخ������رى ح��ت��ى يتم  وج���ب���ات 
النزوح  خميمات  ملف  اإغ��اق 
اىل  م�����س��را  املحافظة"،  يف 
وفق  يتم  النازحني  اأن"عودة 

على  اعتمدت  اأمنية  ا�ستمارة 
لقرار من  دي��واين ووفقًا  اأم��ر 

اللجنة الأمنية باملحافظة".
ولفت اجلبوري اىل ان"عملية 
اإعادة النازحني تتم اختياريا، 
واإن����ه����ا ج�����اءت ع��ق��ب جن��اح 
نفذتها  التي  الأمنية  العملية 
ال���ق���ط���ع���ات ال��ع�����س��ك��ري��ة يف 

احلويجة ونواحيها".

2http://www.almadapaper.net    Email: info@almadapaper.netسياسة

 بغداد / وائل نعمة

بع���د اأيام م���ن مقتل قيادي ب���ارز يف �سمال 
فل���ول  ملاحق���ة  اأمني���ة  بعملي���ات  بغ���داد، 
التنظي���م، ب���داأت الجه���زة المني���ة تتلقى 
معلومات ع���ن هجم���ات انتحارية حمتملة 

يف العا�سمة.
تلك املعلومات اأفادت باأّن"داع�ص"قّرر الرّد 
على مقتل زعيمه با�ستهداف مناطق مكتظة 

باملارة، و�سرب اأحياء �سكنية �سعبية.
ومتكن���ت تلك الجهزة، بح�سب م�سوؤولني، 
م���ن اخ���راق اخلاي���ا النائم���ة يف بغ���داد 
ومنعت حدوث وقوع هجمات خمطط لها.

لك���ّن ذل���ك مل كافيًا عل���ى مايبدو فق���د اأفلت 
3 انتحاري���ني وفّج���روا اأنف�سه���م ب�ساحات 
عام���ة، واأ�سف���ر الهجوم  ع���ن مقتل وجرح 
اأكر م���ن 100 �سخ�ص يف اأك���ر ال�سابيع 
دموي���ة بعد اإع���ان حترير مناط���ق �سيطر 

عليها داع�ص منذ 201٤.
وينتق���د اأع�س���اء يف جلنة الم���ن والدفاع 
الربملانية، ا�سرخاء الجهزة ال�ستخبارية 
بع���د اإعان الن�سر عل���ى داع�ص نهاية العام 

املا�سي.
كما انتق���دوا عدم تغطية بغ���داد بكامرات 
كام���رات  عل���ى  والعتم���اد  املراقب���ة 
املح���ال التجاري���ة واملن���ازل يف التحقي���ق 

باحلوادث.
لك���ّن اللجن���ة المني���ة يف بغ���داد تق���ول اإن 
الكام���رات ر�س���دت النتحاري���ني، واأنه���ا 
تغط���ي اأغلب املناطق املهم���ة يف العا�سمة. 
كذل���ك اأ�سارت اللجن���ة اىل اأن الزمة املالية 
عاق���ت اإكم���ال م�س���روع منظوم���ة املراقبة 

الإلكرونية.
و�سه���دت �ساح���ة الطران، �سب���اح الإثنني 
املا�س���ي، تفج���رًا مزدوجًا اأوق���ع اأكر من 
اإح�سائي���ة  بح�س���ب  وجريح���ًا  قتي���ًا   80
ل���وزارة الداخلي���ة. وياأتي اخل���رق الأمني 
بع���د تفج���ر انتح���اري وقع، ي���وم ال�سبت 
ال���ذي �سبق���ه، ق���رب �ساح���ة ع���دن، غرب���ي 

بغداد.

والية دياىل
ويك�س���ف م�س���وؤول اأمن���ي ف�������������ي بغ���داد، 
قب���ل  معلوم���������������ة  كان���ت  الهجم���ات  اأن 
اأي����������������ام م���ن ح���دوث الهج���وم، مبينًا ان 
ف�������ي  "املعلوم����������������ات ع���ن النتحاري���ني 

العا�سم�������ة لتتوقف منذ �س���������نوات".
وتتعام���ل الجه���زة ال�ستخباري���ة، تقريبًا 
مع كل الت�س���الت التي تردها عن احتمال 
وج���ود هج���وم اإرهاب���ي يف بغ���داد، لك���ن 
يف بع����ص الوق���ات يت���م جتاهله���ا لك���رة 

املعلومات.
ل�)امل���دى(  الأمن���ي  امل�س���وؤول  وق���ال 
اأم�ص"ت�سلن���ا يومي���ًا ع�س���رات املعلومات 
عن هجمات وانتحاريني يف بغداد، ونقوم 
بعملي���ات ا�ستباقي���ة لنك�س���ف عنه���ا حتى 
لنعطي حتذيرات لبقية املتورطني يف تلك 

احلوادث". 
يوؤك���د  املعلوم���ات  ك���رة  وب�سب���ب 
امل�سوؤول"اأحيان���ا يتمك���ن الإرهابيون من 

تنفيذ العمليات قبل اكت�سافهم".
الهجوم���ني  الثاث���ة  النتحاري���ون  ونف���ذ 
اللي���ل  م���ن  الأخري���ن، يف وق���ت متاأخ���ر 
الوىل،  ال�سب���اح  �ساع���ات  يف  والث���اين 
وهو اأمر يعت���ربه امل�سوؤولون موؤ�سرا على 

�سعوبة احلركة لوجود متابعة اأمنية.
املنف���ذون كانوا من خارج بغ���داد، بح�سب 
امل�سوؤولون المني، ومل يكن لديهم حا�سنة 
يف العا�سمة، كما مل مي�سوا يف بغداد اأكر 

من 2٤ �ساعة قبل وقت التفجر.

ويتاب���ع امل�سوؤول، ال���ذي اطلع على تقارير 
ان"النتحاري���ني  احلادث���ني،  بخ�سو����ص 
قدم���وا م���ن دي���اىل، ودخل���وا م���ن �سم���ال 
العا�سمة قبل �ساعات من الهجوم. مافعلوه 
كان رد فعل على قتل قيادي بارز يف داع�ص 

بدياىل".
وبع���د اأيام من بداية العام اجلديد، متكنت 
الق���وات المني���ة يف دي���اىل، م���ن قت���ل 17 
عن�سرًا من داع�ص بينهم قيادي بارز يف ما 

يعرف ب�"ولية دياىل".
بغ���داد  يف  المن���ي  امل�س���وؤول  ويق���ول 
:"العملي���ة يف العا�سم���ة، �سميت ب�)ن�سرة 
ولية دي���اىل( بح�سب منهج تنظيم داع�ص، 
م���ن  ع���دد  اأك���رب  ل�س���رب  ته���دف  وكان���ت 

املدنيني".
دياىل"تخط���ط  عملية"ن�س���رة  وكان���ت 
لتو�سيع رقعة الهجوم للو�سول اىل اأحياء 
اخ���رى، م���ن بينها مناطق يف �س���رق بغداد 
املتكظ���ة بال�س���كان. لك���ن امل�س���وؤول يق���ول 
:"متكنا من اإحباط ع���دد من الهجمات قبل 

حادثتي عدن والطران".
ووقع الهجوم الخ���ر، غداة اإعان رئي�ص 
ال���وزراء حي���در العب���ادي لقائمة"ائت���اف 
الن�سر"خلو����ص النتخابات املقبلة، وبعد 

نح���و �سهر م���ن اإعانه"انتهاء احلرب"�سد 
تنظيم"داع�ص".

انتخابات وا�سرتخاء
لكّن امل�س���وؤول المني يف العا�سمة يرف�ص 
رب���ط ماحدث بق���رب النتخاب���ات، بح�سب 
تف�س���رات مراقب���ني وخ���رباء يف ال�س���اأن 
المن���ي. وق���ال ان"داع����ص يري���د اإيهامن���ا 
بذل���ك، لكنه باحلقيقة يبح���ث عن القتل يف 

اأي وقت".
ودع���ا العب���ادي عق���ب الهجم���ات الخرة، 
اخلاي���ا  اإىل"ماحق���ة  المني���ة  الجه���زة 

الإرهابية النائمة". 
وتع���ّد �ساحة الطران، و�س���ط بغداد، التي 
�سه���دت هجومًا مزودوجًا، مرك���زًا جتاريًا 
مهم���ًا يف العا�سمة، ونقط���ة لتجمع للعمال 
الذين ينتظ���رون يوميًا هناك، من ال�سباح 

الباكر، للح�سول على عمل.
ويق���ول اإ�سكن���در وت���وت، ع�س���و اللجن���ة 
المين���ة يف الربملان، ان هج���وم الطران، 
ه���و التا�سع من نوعه خال �سنوات العنف 

يف العراق.
ودعا وتوت، يف ت�سري���ح اأم�ص ل�)املدى(، 
احلكوم���ة اإىل"اإيجاد مناط���ق بديلة تكون 

اأكر اأمنا على حياة العمال الب�سطاء".
وكان اآخ���ر هج���وم تعر�ص له عم���ال الأجر 
اليومي يف"�ساح���ة الطران"وقع يف اآذار 
2016، حي���ث ا�ستهدفتهم �سي���ارة مفخخة 
اأوقع���ت نح���و 20 ب���ني قتي���ا وجريح���ا. 
اأع���وام  تفج���رات يف  ال�ساح���ة  و�سه���دت 
 ،2012  ،2008  ،2007  ،2006  ،2005
نف���ذت  اأغلبه���ا   2015  ،201٤  ،2013

بانتحاريني و�سيارات ملغمة.
وينتق���د اإ�سكندر ع���دم ا�ستثم���ار احلكومة 
على"داع����ص".  حتق���ق  ال���ذي  الن�س���ر 
وتاب���ع"كان من املفر����ص متابعة اخلايا 
�سرب���ات  وتنفي���ذ  الن�س���ر،  بع���د  النائم���ة 

ا�ستباقية ت�سل حركة التنظيم".

كامريات املراقبة
وتتعر����ص الق���وات المني���ة اىل انتقادات 
�سدي���دة، بع���د وقوع هجم���ات حتدث عقب 
ف���رة م���ن اله���دوء المن���ي، كم���ا حدث يف 
هجمات الك���رادة يف �سي���ف 2016، حيث 
ُحّمل���ت تلك اجلهات امل�سوؤولي���ة بعدم ن�سر 
اأجه���زة متفجرات كان���ت مركونة باملخازن 

لأ�سباب غر معروفة وقتها.
ويق���ول النائ���ب اإ�سكن���در  اإّن"املعركة الآن 
ه���ي معرك���ة معلوم���ات، وبغ���داد لتوج���د 
حت���رك  ملتابع���ة  مراقب���ة  كام���رات  فيه���ا 
النتحاري���ني، فالق���وات المني���ة ت�ستع���ني 
التجاري���ة  املح���ال  اأ�سح���اب  بكام���رات 

املوجودة يف املنازل".
لك���ّن �سع���د املطلبي، ع�سو اللجن���ة المنية 
مبجل�ص حمافظة بغداد، يقول ان"كامرات 
املراقبة ر�سدت منفذي الهجمات الخرة، 
الجه���زة  اىل  الفدي���و  اأ�سرط���ة  واأر�سل���ت 

المنية املخت�سة".
ويف نهاي���ة 2016، اأعل���ن حماف���ظ بغ���داد 
ال�ساب���ق عل���ي التميم���ي افتت���اح منظوم���ة 
كامرات مراقب���ة يف العا�سمة، تعمل على 

مدار 2٤ �ساعة.
ويوؤك���د املطلبي ل�)امل���دى( ام�ص، ان"هناك 
اأك���ر م���ن 600 كام���را الآن منت�س���رة يف 
معظم انحاء العا�سمة"، مبينا ان املنظومة 

تغطي ٤0% الآن من م�ساحة بغداد.
وتطم���ح حكوم���ة بغ���داد اىل زي���ادة ع���دد 
الكام���رات اىل اك���ر م���ن ال�سع���ف، لك���ن 
امل�سوؤول املحل���ي يقول ان"ال�سائقة املالية 

تعيق اإكمال امل�ساريع".
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قالت بات ي�ستقّر يف جزيرة 
الثـرثار ال�سحراوّية 

الأخرية  بغداد  اعتداءات  دياىل" وراء  "ولية 
ثاأرًا ملقتل زعيم يف التنظيم 

 عدنان ح�سني
شناشيل

27 حتالفًا اأو ائتافًا من 30٤ اأحزاب وحركات وجماعات �سيا�سية، 
�ستخو�ص النتخابات الربملانية واملحلية املقبلة التي مل يزل موعد 

اإجرائها الأكيد مو�سع �سك.
 عدد مهول ول �سك، فالعراق بلد �سغر من حيث ال�سكان وامل�ساحة 
باملقارن���ة مع الع�س���رات من بلدان العامل التي يتج���اوز عدد �سكانها 
ع���دد �س���كان العراق بع�سرات امل���رات، لكّن النتخاب���ات فيها ل ُتثر 

طمع اجلماعات وال�سخا�ص مبثل ما ُتثره النتخابات العراقية.
الهن���د ت�سلح اأمنوذجًا ومث���اًل للمقارنة.. هي اأكرب دولة دميقراطية 
يف العامل وثاين اأك���رب دولة من حيث عدد ال�سكان بعد ال�سني. عدد 
�سكان الهند بلغ هذا العام مليارًا و285 مليون ن�سمة. يف انتخابات 
الع���ام 201٤ كان ع���دد الذين يحّق له���م الق���راع 81٤ مليونًا، اأي 
اأك���ر 22 مرة من عدد �سكان الع���راق باأجمعهم. والهند املت�سّكلة من 
28 ولي���ة )اإقليمًا( تعي�ص فيها 3٤7 قومي���ة وجماعة عرقية وُيدين 

�سكانها ب� 180 دينًا.
 م���ع ه���ذا كّله فاإن برملان الهن���د الوطني يتكّون م���ن 5٤3 مقعدًا، اأي 
مرة و65 باملئة فقط  بقدر عدد مقاعد جمل�ص النواب العراقي. ومع 
ه���ذا كّله اأي�سًا فاإن ع���دد الحزاب والئتاف���ات الوطنية والإقليمية 
التي خا�ست انتخابات العام 201٤  يف الهند كان ٤1 حزبًا وكيانا 

�سيا�سيَا فقط.
م���ا ال�سّر الكام���ن وراء العدد الفلكي لاح���زاب واجلماعات املُتقّدمة 

للم�ساركة يف النتخابات العراقية؟
بالتاأكي���د ل يكم���ن ال�سّر يف حيوي���ة املجتمع العراق���ي باملقارنة مع 
املجتمع الهن���دي ول بفعالية احلياة ال�سيا�سية يف العراق باملقارنة 
م���ع نظرتها الهندية ول بزي���ادة من�سوب الوطنية ل���دى العراقيني 

مقارنًة بالهنود... ال�سّر يكمن يف كلمة واحدة، هي: الف�ساد.
ال�سلط���ة يف الع���راق من���ذ 2003 اأك���رب م�ست���ودع للف�س���اد الإداري 
وامل���ايل، فاملال العام العراقي م���ال �سائب، ومعلوم اأن املال ال�سائب 
يعّل���م ال�سرق���ة. والف�س���اد يف الع���راق جتاوز امل���ال الع���ام اىل املال 
اخلا����ص، فكث���رون مّم���ن امتلك���وا النف���وذ وال�سلط���ة وال�ساح مل 
يرّددوا عن التعّدي على اأماك النا�ص ال�سخ�سية، وبخا�سة اأماك 

ما ُتعرف بالأقليات، الدينية والقومية.
من دون ترّدد مُيكن القول اإّن 90 يف املئة من الأحزاب واملجموعات 
الت���ي �سّكل���ت نف�سها كيان���ات �سيا�سية خلو�ص النتخاب���ات القادمة 
دافعه���ا الوحي���د الطم���ع.. اإنه���ا تطم���ع يف الو�س���ول اىل ال�سلط���ة 
للح�س���ول عل���ى النف���وذ وللتمّتع بامل���ال ال���ذي تتيحة ال�سلط���ة، اإْن 
يف جمل����ص الن���واب اأو يف احلكوم���ة اأو يف جمال����ص املحافظ���ات 

واحلكومات املحلية.
ل���و كان���ت الروات���ب واملخ�س�س���ات املمنوح���ة اىل اأع�س���اء جمل�ص 
النواب والوزراء والوكاء واأع�ساء الهيئات"امل�ستلقة واملحافظني 
واأع�ساء جمال�ص املحافظات كانت بن�سف ما هي عليه الآن لراجع 
ع���دد الحزاب والكيانات والتحالفات النتخابية اىل اأقل من ن�سف 
عددها احلايل، ولو كانت بربع قيمة الرواتب واملخ�س�سات احلالية 
لراجع���ت اىل اأقل من ربع العدد احلايل. اأما لو كانت هناك �سيا�سة 
حقيقي���ة ملكافحة الف�س���اد الإداري وامل���ايل لراجع الع���دد اىل نحو 
ع�سرة يف املئة.. وهذا بال�سبط ما يحتاج اإليه العراق من الأحزاب 

والئتافات ال�سيا�سية لبناء دولة دميقراطية م�ستقرة ونامية. 
ملنا�سب���ة املقارن���ة مع الهن���د، فاإن رئي����ص الوزراء الهن���دي يتقا�سى 
راتب���ًا مق���داره 28 األ���ف دولر اأمركي �سنوي���ًا.. اأي اأقل من 2500 

دولر �سهريًا! 

ملاذا اأحزابنا بهذا العدد الفلكي؟

 adnan.h@almadapaper.net

داع�����ش  زع��ي��م  ح��ي��اة  تنهي  ك���ادت  ث��ان��ي��ة   45 غ���اردي���ان: 

احلويجة ت�ستقبل 
بعد  نازح   1500
اأ�سهر من حتريرها 

كن القول  من دون ترّدد يمُ
اإّن 90 يف املئة من االأحزاب 

واملجموعات التي �سّكلت 
نف�سها كيانات �سيا�سية خلو�س 

االنتخابات القادمة دافعها 
الوحيد الطمع..
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اآثار التفجري الذي �سرب �ساحة الطريان

ترجمة/ حامد اأحمد    

وا�سل جوا�سي�ص باأع���داد غر م�سبوقة 
م���ن خمتل���ف اأنح���اء الع���امل عمله���م ليا 
ونه���ارا خال ال�سن���وات الثاث املا�سية 
ملاحق���ة زعي���م تنظي���م داع����ص اأب���و بكر 
البغ���دادي يف منطقة متت���د عرب احلدود 

العراقية – ال�سورية.
م���ن  الإرهاب���ي  تنظي���م  زعي���م  ومتك���ن 
مراوغته���م جميع���ا، لكن���ه كاد ان ي�سقط 
باأيديهم مرة اأثناء تواجده  يف املو�سل. 
ومتكن اجلوا�سي�ص من تعقب البغدادي 
�� الذي يحتل راأ�ص قائمة اأكر الأ�سخا�ص 
املطلوب���ني للعدال���ة على وج���ه الأر�ص �� 
ثاث مرات على القل يف منطقة حمددة 
داخل الع���راق خال ثماني���ة ع�سر �سهرًا 

املا�سية.
وعلى الرغم  من احلماية التي يوفرها له 
من �سبكة من املقربني، فان زعيم التنظيم 
ق���د �سوهد من قبل اآخرين ح�سب ما اأدىل 
بذلك اأع�ساء معتقلون يف تنظيم داع�ص، 
واأكد ذلك �سباط ا�ستخبارات عراقيون.

واأرتك���ب البغ���دادي غلط���ة واحدة يف 3 

ت�سري���ن الث���اين 2016 كادت اأن تكلف���ه 
خافت���ه قب���ل انهياره���ا الع���ام املا�س���ي، 
حي���ث التق���ط البغ���دادي جه���از ات�س���ال 
ل�سلك���ي يف قري���ة تقع بني غ���رب مدينة 
املو�س���ل وتلعفر وحتّدث لثواٍن معدودة 

فقط.
ح���دث ذل���ك بالتزامن م���ع تق���دم القوات 

العراقية والكردية نحو املو�سل.
الذي���ن  ال�ستخب���ارات  وكاء  والتق���ط 
ن�سبوا مو�سعا للتن�ست يف مكان داخل 
اإقليم كرد�ستان. و�سعقوا عندما �سمعوا 
�س���وت زعيم اأك���رب تنظي���م اإرهابي عرب 
اجلهاز وهو يح���ث اأتباعه على ال�سمود 

يف موا�سعهم.
وق���ال اأح���د �سب���اط جه���از اأم���ن اإقلي���م 
املكاملة:"لق���د  التق���ط  ال���ذي  كرد�ست���ان 
حتدث ملدة ٤5 ثانية فقط ومن ثم �سحب 
حرا�سه جهاز الا�سلكي منه. لقد اأدركوا 

خطورة ما ارتكبه زعيمهم".
ع���ن  الناجم���ة  الن���ادرة  الهف���وة  ه���ذه 
�س���وء التنظي���م �سمح���ت ل�سبك���ة وكاء 
ال�ستخبارات مباحقة البغدادي لك�سف 
اأثره يف الوق���ت الفعلي، ولكن عند ذلك، 

كم���ا ح�سل يف منا�سبت���ني �سابقتني على 
الق���ل، مل يك���ن هن���اك وق���ت كاٍف لفع���ل 
�سيء. لق���د اأدركت حا�سي���ة البغدادي اأن 

خمباأه قد ك�سف وم�سوا به بعيدًا.
وكانت قد متت ماحق���ة البغدادي العام 
املا�س���ي يف قري���ة تق���ع جن���وب البعاج، 
وكان ذل���ك عن طريق الإهمال مرة اأخرى 
لف���رة  ات�س���الت  ا�ستخ���دام جه���از  يف 

وجيزة اأي�سا.
وبنف����ص ال�سيناري���و حي���ث مت التق���اط 
ا�ستخب���ارات  �سبك���ة  قب���ل  م���ن  املكامل���ة 
الت�سالت الت���ي اخرقت �سبكة الهاتف 
يف املناط���ق التي ي�سيط���ر عليها داع�ص. 
رغ���م ذل���ك مل يكن هناك وق���ت كاٍف لن�سر 
طائ���رات مقاتل���ة حت���وم يف ال�سم���اء يف 
مهم���ة ماحقة م�ستم���رة لله���دف، كما مل 
يكن هناك تاأكيد اأي�سا عن مكان اختبائه 

بال�سبط.
ووق���ع م�ساع���دو البغ���دادي يف م�س���اكل 
اأك���ر تتعل���ق بع���دم تنظي���م ات�سالتهم، 
وغالب���ًا ما كان���ت توؤدي ه���ذه الإخفاقات 

اىل قتلهم.
وا�ستن���ادًا اىل، ه�س���ام الها�سم���ي، خبر 

عراقي يف �سوؤون اجلماعات الإرهابية، 
ف���ان البغ���دادي يعت���رب يف الواق���ع اآخر 
رج���ل ب���اٍق من ب���ني جمموع���ة موؤ�س�سي 

التنظيم الرئي�سني.
ه���و  اإن"البغ���دادي  الها�سم���ي  وق���ال 
ال�سخ����ص الوحي���د الباق���ي م���ن بني ٤3 
قيادي���ًا رئي�س���ًا يف التنظي���م، كم���ا بق���ي 
م���ن ب���ني 79 قيادي���ًا ذي رتب���ة عالية 10 
الو�سط���ى  املرات���ب  اأم���ا قيادي���و  فق���ط. 
البال���غ عددهم 12٤ عن�سرًا فهم يغرون 
منا�سبهم وموا�سعهم على نحو م�ستمر. 
تتغر اأدوارهم كل �ستة اأ�سهر ب�سبب قتل 

اأحدهم اأو ا�ستبداله".
وحت���ّدث ق�س���م م���ن قياديي داع����ص قبل 
قتله���م ع���رب هواتفهم املخرقة ع���ن اأنهم 
البغ���دادي  م���ع  اجتماع���ات  يف  كان���وا 
اأخطاوؤه���م  بتنقات���ه.  عرف���وا  اأنه���م  اأو 
ه���ذه توف���ر مامح ع���ن ق���درة البغدادي 

واأ�ساليبه كقائد.
وتو�سح بع���د ذلك الكثر ع���ن ت�سرفات 
البغ���دادي كزعي���م اإرهاب���ي ع���ن طري���ق 
اإفادات من اأ�سخا�ص �ساهدوه با�ستمرار 
يف مناط���ق �سمال غرب الع���راق و�سمال 

ل���وكاء  به���ا  اأدل���وا  �سوري���ا،  �س���رق 
ا�ستخبارات اإقليميني وغربيني.

ومن���ذ اأواخ���ر ع���ام 201٤ وحت���ى اإلقاء 
القب����ص عليه���ا يف اأي���ار 2017، كان���ت 
ن�سري���ن اأ�سع���د اإبراهي���م تق���وم باإع���داد 
ال�ساي للبغدادي يف بلدة عمر يف �سمال 
�س���رق �سوري���ا كلم���ا جاء لي���زور زوجها 

وزير نفط تنظيم داع�ص اأبو�سياف.
وقال���ت ن�سري���ن"كل م���ا كن���ت افعله هو 
و�س���ع ال�س���اي خل���ف الب���اب، ولكنن���ي 
اأع���رف ان���ه يف الداخ���ل، اعت���اد اأن ياأتي 

لبيت زوجي بني احلني والآخر".
اأم  بكني���ة  امللقب���ة  ن�سري���ن،  واأ�س���ارت 
�سي���اف، باأنه مل يك���ن ي�سمح له���ا بروؤية 
البغدادي ولكنها ب���دون �سك قد �ساهدته 

مرة وهو يتجول قرب البيت.
واأ�ساف���ت ن�سري���ن قائلة"اعتاد ان يزور 
بخ�سو����ص  مع���ه  ويتباح���ث  زوج���ي 
التج���ارة، كل �س���يء كان يتغ���ر عندم���ا 

ي�سل".
اأجه���زة املخابرات يف اأوروب���ا والعراق 
يعتق���دون ب���اأن البغدادي وخ���ال معظم 
فرة الثماني���ة ع�سر �سه���رًا املا�سية كان 

يتواج���د يف قرية جنوب البعاج ويتنقل 
�سمن نط���اق �سغر ب���ني البوكمال على 
ال�سوري���ة ومنطق���ة  العراقي���ة  احل���دود 

ال�سرقاط جنوب املو�سل.  
اأن  ا�ستخباري���ة  اأجه���زة  ث���اث  واأك���دت 
البغدادي قد اأ�سيب بجروح خطرة يف 
غ���ارة جوية ق���رب ال�سرق���اط اأوائل عام 
2015. يف ح���ني اأك���دت م�س���ادر اأخرى 
اأنه ق�سى عدة اأ�سهر يتعافى من جروحه 
يف البعاج، وحت���ى الآن ما تزال تنقاته 

حمدودة ب�سبب جروحه.  
يف  راأوه  عي���ان  �سه���ود  اىل  وا�ستن���ادًا 
منطقة البوكمال بعد نهاية �سهر رم�سان 
املا�سي، فانه كان يبدو متعبًا وهزيًا.      
اإن"تنظي���م  قائ���ا  الها�سم���ي  واأ�س���اف 
داع����ص حت���ول الآن حلكوم���ة ظ���ل. فهم 
مايزالون ي�سيطرون على اأجزاء �سغرة 
م���ن الأنب���ار وحو����ص نهر الف���رات على 
�س���كل خايا نائمة ولي����ص لديهم هيكلية 
قيادية"، مو�سحا ان"هيكليتهم الإدارية 
انحلت ومل يع���ودوا يعقدون اجتماعات 
واإذا عقدوا اجتماعا يف مكان ل يعودون 

اإليه مرة اأخرى".

م���ن  مق���رب  وه���و  الها�سم���ي،  وم�س���ى 
احلكوم���ة العراقي���ة، قائًا"لق���د التقيت 
م���رة مبقات���ل اأجنبي م���ن داع����ص يدعى 
اأبو حمزة البلجيكي، ي�سعر باأنه تعر�ص 
للخيان���ة. فق���د مت توجيهه���م بالقتال من 
اج���ل املو�سل حتى امل���وت، ولكن عندما 
ا�ستد وق���ع املعركة يف املدينة هرب كبار 
القادة الذين كانوا مقربني من البغدادي 
الآخري���ن.  امل�سلح���ني  خلفه���م  تارك���ني 
ويقول اإنهم �سع���روا باأنهم قد ا�ستغفلوا 

وا�ستهزاأ البغدادي بهم".
ويرجح تخم���ني للجي����ص المركي باأن 
البغ���دادي ماي���زال يختب���ئ يف منطق���ة 
احل���دود  ط���ول  عل���ى  الف���رات  حو����ص 
يق���ول  ذل���ك  م���ع  ال�سوري���ة.  العراقي���ة 
اىل  ع���اد  باأن���ه  اإقليمي���ون  م�سوؤول���ون 
قطع���ة اأر����ص تقع ب���ني حو����ص الرثار 
وال�سح���راء، اأق���رب اىل حي���ث م���ا ب���داأ 
من���ه كقائد �سغر مع جمموع���ة اإرهابية 

�سئيلة احلجم.
اإقليمي"اإن���ه يف رمق���ه  وق���ال م�س���وؤول 
الأخ���ر الآن. بالنهاية، �سنن���ال منه هذا 

العام".


