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عملية هبهب تقتل احد ابنائه

كنز من املعلومات االستخبارية بعد مرصع الزرقاوي
والقوات االمنية تبدأ باعتقال مشتبهني

بغداد  -ديالى  /املدى
اعلـن م ـســؤول يف اجلـيــش العــراقـي ان
املعلـومات االستخباراتـية التي ساعدت
يف كـ ـ ـشـف ال ـ ـ ــزرق ـ ـ ــاوي وق ـتـلـه ق ـ ـ ــد مت
جــمعه ــا بفـضـل تعقـب جه ــاز اله ــاتف
احملمـول للـزرقاوي ،األمـر الذي سـاعد

الق ــوات االمـ ــريكـيـ ــة يف العـثـ ــور علـيه.
وتـرك صـاروخـان إنـطلقــا من طـائــرتي
 F16حف ــرة كـبـي ــرة يف املـنـ ــزل بق ــري ــة
هـبهب وجــدت فيهـا القـوات االمــريكيـة
بقايا مالبس ،وأكد أقرباء للزرقاوي يف
االردن أن ابــن ال ـ ــزرق ـ ــاوي ال ـبـ ـ ــالغ مــن

العمـر  18شهـراً مـن زواجه الثـانـي قتل
يف الغ ــارة وأمه هـي ابـنــة يــاسـني جــراد
ال ــذي اغـت ــال ال ــشهـيـ ــد محـم ــد ب ــاق ــر
احلكيم يف النجف عام 2003.

كلمات غير مفهومة

ولــم يـ ـ ــؤكـ ـ ــد امل ــتحـ ـ ــدث بـ ـ ــاســم قـ ـ ــوات

التحــالف اجلنــرال وليـام كـالـدويل مـا
إذا كــانت واحــدة من زوجـات الـزرقـاوي
الثـالث قد قتلت يف القـصف ،لكنه قال
أن سـت ـ ــة اشخـ ــاص قــتلـ ــوا هــم ثالثـ ــة
رجال وثالث نساء ،واضاف أن الشرطة
العراقية وصلـت أوالً إلى املوقع وعثرت

علــى الــزرقــاوي حي ـاً وتــويف حـني وضع
علـ ــى الــنقـ ــال ـ ــة بعـ ــد ان متـتـم بـب ــضع
كـلمــات غيــر مفهـومـة مـشــدداً علـى ان
املعلــومــات الـتي وردتـهم تــدل علــى أنه
تــويف نتـيجـة اجلــروح التـي اصيـب بهـا
يف الغـارة ،وقـال يف وقـت الحق ان جثـة
الــزرقــاوي يجــري تـش ــريحهــا مـن اجل
معرفة اسباب وفاته احلقيقية.
وك ـ ــان وجه الـ ــزرقـ ــاوي الـ ــذي عـ ــرضـت
ص ـ ـ ــورتـه عـل ـ ـ ــى ال ـ ـصـحـف ـيــني ق ـ ـ ــد مت
تنـظـيفـه من الــدمــاء .ونفــى املـتحــدث
بـاسم اجلـيش االمـريكي إخـضاعـه إلى
تعـديالت مضـيفاً ان أي قـرار لم يـتخذ
حول مـصير اجلثة وان االمـر يعود إلى
احلك ــوم ــة الع ــراقـي ــة ،م ــؤك ــداً ان ف ــرق
احملـقـق ــني ك ـ ـ ـشـف ــت ع ــن (كـ ـنـ ـ ـ ــز) م ــن
املعل ــوم ــات االسـتخـب ــاراتـي ــة يف امل ــوقع
الذي قتل فيه الزرقاوي.

حملة اعتقاالت واسعة

وتـسـيطـر اجـواء مـن القلق علـى قـريـة
هبهب حيث تطوقها القوات االمريكية
مع حتلـيق لـطــائ ــراتهــا مـنــذ الـصـبــاح
البـاكر وادى طلـبة القـرية امـتحانـاتهم
النهـائية وسـط اجواء مـن القلق ،وقال
شهـ ـ ــو ع ـيـ ـ ــان ان ح ــمل ـ ـ ــة واسعـ ـ ــة مــن
االعـتق ــاالت شه ــدتهــا املـنـطقــة ،فـيـمــا
نـقل مـ ـ ــراسل (امل ـ ــدى) يف ك ـ ــرك ـ ــوك ان
قـ ــوات عـ ــراقـيـ ــة مـ ــدعـ ــوم ـ ــة بقـ ــوة مـن
الـتحــالف اعـتقـلت سـبع ــة من املــشتـبه
بـانـتمــائهـم جمللـس شـورى اجملـاهــدين
ويف عـمــان اعــرب مـحللــون سـيــاسـيــون
اردنيــون بــان مقـتل الــزرقــاوي سـينـهي
العـوامل الشـخصيـة التي شـكلت سبـباً
اسـ ــاسـي ـ ـاً الســتهـ ــداف االردن مـن قــبل
القاعدة.

تفاصيل موسعة ص3

يقودها عادل عبد املهدي

وساطة عراقية بني طهران وواشنطن

طهران  /اف ب
ص ـ ــرح مـ ـص ـ ــدر ق ـ ــريــب مــن
نـ ــائـب رئـي ــس اجلــمهـ ــوريـ ــة
ع ـ ــادل عـب ـ ــد امله ـ ــدي ام ــس
الـ ـ ـس ـبــت ان ع ـب ـ ـ ــد املهـ ـ ــدي
الـتقــى اجلـمع ــة يف طهــران
عـلـ ــي الريـجـ ـ ـ ـ ــانـ ــي امل ـكـلـف
ب ـ ــاملـلف ال ـن ـ ــووي االي ـ ــرانــي
للـقيـام بـوسـاطـة يف االزمـة
النووية االيرانية.
واض ــاف املـصـ ــدر ان اللق ــاء
بني عبـد املهدي والريـجاني
ج ــاء بعــد ان اجـتـمع نــائـب
الرئيـس اخلميـس يف بغداد
مـع سـف ـ ـ ـ ــراء الـ ـت ـ ـ ـ ــروي ـك ـ ـ ـ ــا
االوروبية.
وقـال هــذا املصـدر ان "نـائب
الـرئيـس التقـى فور وصـوله
اجل ــمعـ ـ ــة عل ــي الريجـ ـ ــانــي
الك ـث ـ ــر م ــن ثالث س ـ ــاع ـ ــات
ليـبحثــا خصـوصــا يف امللف

النووي االيراني".
واضـ ـ ــاف ان ع ـب ـ ـ ــد املهـ ـ ــدي
"التقـى اخلـميـس يف بغـداد
سف ـ ــراء امل ـ ــان ـي ـ ــا وف ـ ــرنـ ـس ـ ــا
وبــريطـانيـا ويحــاول القيـام
بـ ــوسـ ــاطـ ــة املـلف الـنـ ــووي"،
رافضا ان يـذكر اجلـهة التي
طل ـبــت مــن ع ـب ـ ـ ــد املهـ ـ ــدي
القيام بهذه وساطة.
واوضح ان "ن ــائـب ال ــرئـيــس
العـ ـ ــراقــي س ــيل ــتقــي قـ ـ ــادة
ايرانيني آخرين".
واعـلـ ـن ــت اي ـ ـ ـ ــران يف  16اذار
انهـا تــوافق علــى التفـاوض
مـع الواليـات املتـحدة بـشأن
الــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراق ب ـ ـ ـ ـ ـط ـل ـ ـ ــب م ـ ـ ــن
السلطـات العراقيـة ،غير ان
احملـادثات لـم جتر يف نهـاية
االمر.
واصـ ـ ــدرت ايـ ـ ــران يف االيـ ـ ــام
االخيـرة تـصــريحـات كـثيـرة

رف ـضـت فـيهـ ــا طلـب ال ــدول
الـكـبـ ــرى تـعلــيق نـ ـشـ ــاطـ ــات
تخـصـيـب الـيــورانـيــوم الـتـي
تقوم بها.
واعلن آيـة اهلل احمـد جنتي
رئـ ـيـ ـ ــس مـجـلـ ـ ــس احلـ ـ ـ ــرس
الثــوري احملــافـظ والق ــريب
م ـ ــن املـ ـ ـ ـ ـ ــرشـ ـ ـ ـ ـ ــد االعـلـ ـ ـ ـ ـ ــى
لـلجمهـوريـة االسالميـة آيـة
اهلل عـلي خ ــامنـئي اجلـمعــة
"يجـب ان نق ــوم بـتخـصـيـب
اليـورانيوم بنـسبة بني %3.5
و %5ويـج ـ ــب ان يـقـ ـ ـبـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
االمر".
وصــرح الــرئـيــس االمـيــركـي
جورج بوش اجلمعة ان امام
ايـران مهلـة "اسـابيع ولـيس
أشهراً" لقـبول عرض الدول
ال ـكـ ـبـ ـ ـ ــرى مـحـ ـ ـ ــذرا م ــن ان
مجلس االمن سيتحرك اذا
ما رفضت ايران العرض.

الدفاع لـ ( ) :مل نقتحم الرمادي
وسيطرتنا عىل املباين العالية نشاط استخباري
بغداد  /املدى
نفـى مديـر العمليـات العس كـرية
يف وزارة الـ ـ ــدفـ ـ ــاع ال لـ ـ ــواء ع ـبـ ـ ــد
العزيز محمد ان تكون قد بدأت
يف ا ل ــرم ــادي عـملـي ــة ع ــسك ــري ــة
واسع ـ ــة ل ـتـ ــطه ـي ـ ــره ـ ــا مــن ب ـ ــؤر
االرهاب.
و ق ــال محـم ــد يف تـص ــريح خـص
بـه (املـ ـ ـ ـ ــدى) ام ـ ـ ــس "مـ ـ ـ ـ ــا مت يف
الــرم ــادي خالل االي ــام الق لـيلــة
املــاضيــة هــو عمـليــات عــس كــريــة
اعـتيـاديــة ،ولم يـرق إلـى عـمليـة
كبـرى" .واضـاف ان سـبب تـنفيـذ
تلك العمـليات االعـتياديـة يعود
"إل ــى تـص ــا ع ــد ح ــدة العـم لـي ــات
االره ــاب يــة بــالــرمــادي يف اآلونــة
االخ ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ــرة" ،ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــوضـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً "إن
العــملـيـ ــات االخـيـ ــرة متــثلـت يف
انتـشــار كـبيــر لقـطعــات القــوات

بوش جيري مشاورات واسعة من اجل تأمني احتياجات العراق
واشنطن  /وكاالت
صــرح ال ــرئيــس االمي ــركي جــورج
بــوش امـس الــسبـت انه سـيجــري
مـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــاورات واسـع ـ ـ ـ ـ ــة االث ـ ـنـ ــني
والــثالثـ ــاء بهـ ــدف اقـ ــامـ ــة عـ ــراق
قـ ــادر علـ ــى تـ ــأمـني احـتـيـ ــاجـ ــاته
والـدفـاع عن نفـسه بنـفسـه ،لكنه
اك ـ ـ ــد لـالمـ ـي ـ ـ ــركـ ـي ــني ان عـلـ ـيـه ــم
الـتحلـي بــالـصـبــر حـت ــى حتقـيق
ذلك.
واكـ ــد بـ ــوش يف خ ـطـ ــابه االذاعـي
االسـبـ ــوعـي ان انـتـ ـش ـ ــار القـ ــوات
االم ـي ـ ــرك ـيـ ـ ــة يف الع ـ ــراق ي ـث ـم ـ ــر
وقـضـي ــة االمـي ــركـيـني يف الع ــراق

حتقـق تقـ ــدمـ ــا مـ ـشـيـ ــرا الـ ــى ان
مق ــتل اب ـ ــو مـ ــصعــب ال ـ ــزرق ـ ــاوي
وتـ ـشـكــيل احلـكـ ــوم ـ ــة العـ ــراقـيـ ــة
يشكالن دليال على ذلك.
وقـال بــوش "معــا سنحـدد افـضل
ط ـ ـ ـ ــريـق ـ ـ ـ ــة لـ ـت ـ ـ ـ ــوظـ ـيـف امل ـ ـ ـ ــوارد
االمـي ــركـيـ ــة يف الع ــراق مــن اجل
حتقــيق ه ــدفـن ــا املـ ـشـت ــرك وه ــو
ع ـ ــراق قـ ـ ــادر عل ـ ــى حـك ــم نف ـ ــسه
ب ــنف ـ ــسه وت ـ ــأمــني اح ـت ـي ـ ــاجـ ـ ــاته
والدفاع عن نفسه".
وسيعقـد بوش االثـنني والثـالثاء
اجـتمــاعــات يف مقــر الــرئــاســة يف
كامب ديفيـد مع ابرز مسـتشاريه

ووزرائـه م ــن اجـل تـقـ ـيـ ـي ــم واسـع
للدعم االميركي.
وس ـيـعـق ـ ـ ــد ال ـثـالث ـ ـ ــاء مـع وزرائـه
وم ـسـت ـش ــاريه مــؤمتــرا بــالــدائــرة
املـغلقــة مـع رئيـس الــوزراء نــوري
املـالكـي واعضـاء حكـومـته.ورحب
ب ـ ـ ـ ـ ــاالج ـ ـ ـ ـ ــراءات االول ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـتـ ــي
اتخذتهـا حكومة املـالكي ،معتبرا
ان تـصـميـمه علـى اعــادة النـظـام
"مشجع".
لكـنه ح ــذر مـن ان "املهـم ــة الـتـي
تـنـت ـظ ــرن ــا تـتــطلـب م ــزي ــدا مـن
التـضـحيــات والــصب ــر من ج ــانب
االميركيني".

توقيف عجوز سعودية بتهمة االختالء
الرياض  /ا ف ب
الق ــى عـن ــاص ــر مـن هـيـئ ــة االم ــر
ب ــاملع ــروف والـنهـي عـن املــنك ــر يف
الـسعوديـة القبـض على سـيدة يف
ال ـ ـس ــبعــني م ــن الع ـم ـ ــر ب ــته ـم ـ ــة
"االختـالء" بصـاحـب محل وذلك
ق ــبل ان تـخلــي س ـب ـيـله ـ ــا ه ـي ـئ ـ ــة
التحقيق واالدعاء العام.
وذكــر مصــادر صحفيـة ان الهـيئـة
"القــت القـب ــض عل ـ ــى سـي ـ ــدة يف
نحـو الـسـبعني مـن عمـرهـا داخل

مـحل جت ـ ــاري يف س ـ ــوق ال ـ ــدي ـ ــرة
وسط الريـاض بدعوى انـها كانت
يف خلوة غيـر شرعيـة مع صاحبه
رغـم ان اب ـ ــوابه كـ ــانـت مـ ـشـ ــرعـ ــة
وسلـمــتهـ ــا الـ ــى الـ ـشـ ــرطـ ــة الـتـي
اح ــالــته ــا ال ــى هـيـئ ــة الـتـحقــيق
واالدعاء العام".
ونقـلت املـصــادر عـن عبــد الكــرمي
اب ــن شـقـ ـيـق الـعـج ـ ـ ــوز ان عـ ـمـ ـتـه
"مـسنـة فكيف يـتم اتهـامهـا بهـذه
الطـريقـة" مـضيفـا "مت حتـويلهـا

الـ ــى هـيـئـ ــة الـتـحقــيق واالدعـ ــاء
العـام ولم يتم الـتحقيق معها اال
بعـ ـ ــد صـالة املغـ ـ ــرب ومــن ثــم مت
اخالء سبيلهـا بعد صالة العـشاء
اال ان سـجـ ــن ال ـ ـنـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــاء رف ـ ــض
تــسلـيـمـنــا ايــاهــا مـن دون اثـبــات
صلة قرابتنا بها".
واضاف "ذهبـنا واحضـرنا االوراق
واملـ ـسـتـنـ ــدات الـتـي شـفعـت لـنـ ــا
بتـسلم عمتي التي ساءت حالتها
النفسية بسبب ما حدث".

املـشتركة يف ا لـرمادي ،فضالً عن
مـ ـ ـسـك م ـ ـ ــداخـلـه ـ ـ ــا وط ـ ـ ــرقـه ـ ـ ــا
الــرئيـســة ،وا لـتمــركــز يف امل بــاني
الع ـ ــال ـي ـ ــة مــن اجل م ـ ــزي ـ ــد مــن
االجراءات الرقابية".
واشــار مــديــر العـملـيــات إلــى ان
القوات املشتـركة تهدف من وراء
اجــراءاتهــا تلك إلــى جمـع اكبــر
كـمـيـ ــة ممـكـنـ ــة مـن املـعلـ ــومـ ــات
االس ــت خ ـبـ ـ ــاريـ ـ ــة عــن حتـ ـ ــركـ ـ ــات
اجلـمـ ــاعـ ــات املـ ـسـلحـ ــة وامـ ــاكـن
وجودها يف الرمادي.
وعـن اعـتـ ــراض قـ ــوى بـ ــرملـ ــانـيـ ــة
وحك ــوميــة عل ــى تنـف ي ــذ عمـليــة
عـسكريـة كبيـرة يف الرمـادي قال
الل ـ ــواء محـمـ ــد "ان قـ ــوات وزارة
الـدفـاع ال دخل لهـا يف اجلــوانب
الـسيــاسيـة وهـي تنفـذ فـقط مـا
ت ــطلــبه مــنهـ ــا احلـكـ ــومـ ــة الـتـي

تستند بدورها إلى البرملان".
ودعا محمد مجلـس النواب إلى
اج ــراء مـن ــا ق ـش ــات م ـسـتفـيـض ــة
حــول مــوضــوعــة الــرمــادي ،مـن
اجل ال تـوصل إلـى قــرار س يــاسي
موحد حول مصير املدينة.
وكـ ــان عـ ــدد مـن وسـ ــائـل االعالم
قد تـناقلـت امس انبـاء عن قـيام
قـوات اجليـش العـراقي تــدعمهـا
القــوات متعــددة اجلنـسيـة بـشن
ه ج ــوم واسع الـنـط ــاق علــى بــؤر
االرهـاب يف الـرمـادي ،وسـيطـرت
على اهم املباني العالية فيها.
لـكـن قـ ــائ ـ ــد العــملـيـ ــات يف وزارة
ال ـ ــد ف ـ ــاع اك ـ ــد ان م ـ ــا حـ ــصل يف
الـ ـ ــرمـ ـ ــادي هـ ـ ــو ع ــم ل ـيـ ـ ــات دهــم
اسـ ـتـ ـنـ ـ ـ ـ ــاداً إلـ ـ ـ ـ ــى مـعـلـ ـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ـ ــات
استخبارية.
تفاصيل أخرى ص2

على خلفية زيارة وفد برملاني إلى بعقوبة

حمافظ دياىل ممتعض ..وعضو يف االئتالف يتهم
املشهداين بالتسويف
بعقوبة  /املدى-الوكاالت
اب ـ ـ ــدى مـح ـ ـ ــافـ ــظ دي ـ ـ ــال ـ ـ ــى
احمل ـ ــامــي رع ـ ــد رش ـيـ ـ ــد املال
ج ـ ـ ـ ــواد امـ ـتـع ـ ـ ـ ــاضـه لـع ـ ـ ـ ــدم
مـشـاركـة بـرملـانـيي ديـالـى يف
الـ ــوفـ ــد الـ ــرسـمـي الـ ــذي زار
محافظـة ديالى صباح امس
الـ ـ ـ ـس ـ ـبـ ــت وبـحـ ــث الـ ـ ـ ـس ـ ـبـل
الــكف ــيلـ ـ ــة بـ ـ ــارسـ ـ ــاء االمــن
واالســتق ـ ــرار يف محـ ــاف ـظـ ــة
ديـالـى ،فـضال عن ان الـوفـد
لــم يـكــن بـحج ــم امله ـمـ ـ ــات
اخلطيـرة ومستوى الـتهديد
الـذي تتعـرض له احملــافظـة
.
وتــالف الــوف ــد من ال ــدكتــور
سـل ـ ـيـ ــم ع ـ ـبـ ـ ـ ـ ــد اجل ـ ـبـ ـ ـ ـ ــوري
وال ـشـيخ مــظه ــر ال ــسع ــدون
ومحـمـ ــد الـ ــدايـنـي اع ـضـ ــاء
الـبـ ــرملـ ــان ومـ ـسـتـ ـشـ ــار وزيـ ــر
ال ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع الـل ـ ـ ــواء مـح ـم ـ ـ ــد
الـعـ ـ ـسـك ـ ـ ــري واملـ ـ ـس ـتـ ـ ـش ـ ـ ــار
العسكري احمد الدليمي.
وط ـ ــالــب مح ـ ــافــظ دي ـ ــال ـ ــى
بزيـادة الدعم املـادي للقوات
االمـنـيــة يف احملــافـظــة مبــا

يـ ــرفع مـن جـ ــاهـ ــزيـ ــة قـ ــوات
اجل ـيـ ــش وال ـ ـش ـ ــرط ـ ــة الداء
مـه ـ ـ ـ ــامـه ـ ـ ـ ــا يف الـ ـتـ ـ ـص ـ ـ ـ ــدي
لالرهاب.
وذكـر محمـد الـداينـي عضـو
مـجلـ ــس ال ـنـ ـ ــواب ان جه ـ ــود
اجملل ــس ق ـ ــد اوقفـت خ ـطـ ــة
الجتيـاح ديـالـى التـي عليهـا
الركون للحوار حالً ملشاكلها
مــؤكــدا ان خـطــا س ــاخنــا مت
فتحه مع ديالى.
ووصف عـ ـضـ ـ ــو يف مـجل ـ ــس
النـواب من قـائمـة االئتالف
العـراقي املوحد الزيارة التي
قـ ــام بهـ ــا  3مـن زمـالئه الـ ــى
مح ــاف ـظ ــة دي ــال ــى ال ـسـبـت
بـ ــانه ــا زيـ ــارة شخ ـصـي ــة وان
اجمللـس غير ملزم بـالنتائج
التي قد تتمخض عنها.
وق ـ ــال ال ـن ـ ــائــب طـه درع طه
تعـليقـا علـى الـزيـارة "بـانهـا
زيـارة شخـصيـة وليـست هي
تلـك اللجـنــة الـتـي طــالـبـنــا
بها".
واضاف طه "طالبنا مجلس
النواب بتـشكيل جلنة فاعلة

ذات صـالحـ ـيـ ـ ـ ــات واضـحـ ـ ـ ــة
وصـريحـة اليقـاف النـزيف
ال ــدم ــوي الـي ــومـي وت ــدارك
الـ ــوضع االمـنـي املـت ــردي يف
مـ ـ ــدن مح ـ ــافـ ـظ ـ ــة دي ـ ــال ـ ــى،
ول ــديـن ــا رؤى واضح ــة ح ــول
اسبـاب هـذا التـردي وكـيفيـة
معــاجلته" ،وقــال "ولقـد مت
ال ـتـ ـصـ ـ ــوي ــت علـ ـ ــى ذلـك يف
اجللسـة التـاسعـة للمـجلس
ولكــن مع االسف ال ـش ــدي ــد
حـ ــصل تـ ـ ـس ـ ـ ــويف مــن ق ــبل
رئـي ــس اجملل ــس ولـم تـ ـشـكل
اللجنة".
واضـ ـ ـ ــاف فـ ـ ـ ــوجـ ـئـ ـنـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ــان
مج ـم ـ ــوع ـ ــة مــن االخ ـ ــوة يف
مجلــس الـن ــواب يـتج ــاوزون
وي ــذهـب ــون ال ــى احمل ــاف ـظ ــة
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ــم اجملــل ـ ـ ـ ـ ـ ــس رغـ ـ ــم
اعـ ـتـ ـ ـ ــراضـ ـنـ ـ ـ ــا عـلـ ـ ـ ــى هـ ـ ـ ــذه
اخلـط ــوة الـتـي ته ــدف ال ــى
تـه ـم ـي ـ ــش الـك ـتـل االخ ـ ـ ــرى
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــادي بـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـ ـ ــد
االج ــراءات بـحق االره ــابـني
حلمــايــة االبــري ــاء وصيــانــة
ممتلكاتهم يف ديالى.

(محاس) وحرهبا ضد العراقيني
احلكـومـة العــراقيــة مطــالبـة بــاستـدعـاء الــسفيـر
الفلـسـطـينـي يف بغــداد ،ووضعه امـام الـصـورة
اخلــطــــرة الـتــي ظهـــــرت بهــــا حـكــــومـــــة بالده

هيئة التحرير
هل كـانت (حمـاس) مضطـرة إلى بـيانهـا سيـئ الصيت الـذي نعت
فيه إلـى (جمـاهيـر شعبنـا الفلـسطيـني وجمـاهيـر أمتـنا الـعربـية
واالسـالميــة األخ اجملــاه ــد البـطل املــرابــط أحمــد فــاضـل النــزال
اخلاليلة ،ابو مـصعب) هل كانت تـدرك ،وهي تضع سطـور البيان،
حجم الـنتائج الـسياسـية املتـرتبة علـى موقف كهـذا الذي وضعت
نفسها فيه؟
سـي ــاسـي ـ ـاً ،ال ميكـن الحـ ــد ان يفـت ــرض ان ح ــرك ــة مـثل حـم ــاس،
اسـت ـطـ ــاعـت الـ ــوصـ ــول إلـ ــى الـ ــسل ـط ـ ــة يف مجـتــمع كـ ــاجملـتــمع
الفلـســطيـني ،ال تــدرك قـيمــة م ــا تفعل ومــا تعلـن .كمــا ال ميـكن
ألحــد أن يبـرر بــان حمــاس ،يف تصـرفهـا هـذا ،إمنــا هي تـتصـرف،
كحركـة ،وليس حكـومة .جمـيعنا يعـرف ان االحزاب واحلـركات يف
منـطقـتنـا ال تـستـطيع ان تـضع مـسـافـة مـا بـينهــا وبني الـسـلطـة
حــني تك ــون هـي عل ــى رأس ال ــسلـط ــة .وب ــالـت ــالـي فهـي تـتـم ــاه ــى
بالـكامل ،كحركـة ،مع السلطـة ،وتتلبس لبـوسها ،وتستـخدم حتى
مـيليشيـاتها وقـواعدهـا املسلحـة ،كما يف حـالة حمـاس ،بديالً عن
أمـن وجيـش الـسـلطـة .اذاً ال ميـكن الفـصل بـني حمـاس ،كحـركـة،
وحمـاس كحكومـة فلسطـينية تقـود الشعب الـفلسطيـني الشقيق
يف هذه الظروف احلساسة واملعقدة.
اذاً ،مـا الذي دفع بحماس  /احلكومة الفلـسطينية إلى ان حتشر
نفـسهـا يف هـذا املــوضع امللتـبس ،ويف قـضيـة لم تعـد معقـدة ،انهـا
قضـية واضحـة متامـاً منـذ كفّ الزرقـاوي عن مـواجهة االمـريكان
وتـركز عنفه ضد العـراقيني ،ساعياً إلـى إشعال فتنة طـائفية عبر
بـيانـاته أو مبفخـخاته ومجـازره التـي أحرجـت أقرب املقـربني اليه
واضعفت موقف املنافحني عنه.
كـن ـ ــا ن ـ ــدرك مت ـ ــامـ ـ ـاً ان (حـم ـ ــاس) ومـعه ـ ــا طـيـف واسع مـن ب ـ ــؤر
الدوغمـائية القـومية والـدينيـة لم تستـطع إال ان تلعب بقصـدية
واضح ـ ــة وم ـ ــوجه ـ ــة ب ـ ــورق ـ ــة ال ـ ــزرق ـ ــاوي يف الع ـ ــراق :حجـب ت ـ ــام
لف ـظ ــاعـ ــاته ضـ ــد الع ــراقـيـني ،وتــضخـيـم احـمق ل ـص ــورة الـبــطل
القــومي املقـاوم .وفـيمـا كـانـت (حمـاس) وقـوى أخـرى تـسعـى إلـى
اخملـاتلـة يف اعطـاء مـوقف صـريح من الـزرقـاوي ومن افعـاله ضـد
الشعـب العراقي ،فـإنها كـانت ،من جـانب ثانٍ ،تعـمل على تكـريس
صـورة غيـر واقعيـة عن حقيقـة ما يـجري عـلى االرض ومـا يفعله
الـ ــزرقـ ــاوي فــيهـ ــا .االمـ ــر الـ ــذي غ ـ ـذّى العـنـف يف العـ ــراق وأمـ ــده
مبـسـببــاته اللــوجـسـتيــة والــدع ــائيــة ،وكــان كل هــذا يجــري علــى
ح ـســاب ال ــدم العــراقـي والـث ــروات العــراقـي ــة ،وعلــى ح ـســاب زمـن
العـراقيني الـذي ينفق علـى مقاومـة االرهاب بـدالً من أن يـصرف
عل ــى بنــاء مـسـتلــزمــات الـنهــوض بــالـبالد وت ــأمني ظــروف رحـيل
القوات االجنبية عنها.
لـيس هذا األمـر باجلديـد على (حـماس) التي (تـناضل) من اجل
توفـير الظـروف الالزمة لـبقاء االحتالل االسـرائيلي علـى حساب
مصالح وكرامة اشقائنا الفلسطينيني.
ان انتـاج (حماس) هـو ذاته محط شبهـات وارتياب ،يـبديه الكـثير
مـن املـت ــابعـني واحملللـني الــذيـن يــرون ت ــوافق ـاً تــام ـاً يف االهــداف
والــوســائل بـني (حمــاس) مـن جه ــة ،واملتـط ــرفني الـصه ــاين ــة من
جهات اخـرى ...ليس جديداً على من يستهني بالدم الفلسطيني
والزمـن الفلسـطيني ان يـستهـني بالـدم والزمـن العراقـيني .ولكن
اجلديد ان تظهر (حماس) بهذا االصطفاف املعلن والصريح مع
قوى االرهـاب :الزرقاوي وعنـفه املوجه ضد العـراقيني واالردنيني،
وبـن الدن وعـنفه الــذي انـصــرف عـن اه ــدافه الــدعــائـي ــة املعلـنــة
وت ــوجه إلــى ال ــدول العــربـي ــة واالسالمـيــة ..هــذا طــور جــديــد يف
مـسيــرة (حمــاس) التـي لم تـستـطع حتــى اآلن ان تبـرئ ســاحتهـا
من ارهابها احملبط يف االردن.
وهـو طور جـديد تـدخل به الدوغمـائية العـربية مـرحلة سـافرة يف
معاداة العراقيني والـدخول معهم يف حرب مباشرة ،كان الزرقاوي
واملتسللون العرب اوائل نذرها.
يـتحـمل اولـئك ال ــدوغـم ــائـي ــون نـت ــائج ه ــذا االحـتق ــان الــشعـبـي
الع ــراقـي املـتـن ــامـي ض ــد دول احملـيــط .يـ ــدرك الع ــراقـيـ ــون انهـم
ضحايـا ارتزاق اطـراف يف هذا احمليـط على طيـش ورعونـة صدام
الـذي سعت (حمـاس) ومعهـا اشبـاههـا إلـى تصـويـره بطالً قـوميـاً
مخـلصـاً .وبهـذا تـنكــرت للعـراقـيني ومعـانــاتهم ،وخــانت شعـوبهـا
الـتي جرى إيهامها بآلهة البطـوالت الكارتونية ،ومن ثم خذالنها
ويأسها ،وهي ترى اصنامها تتهاوى وتنهزم.
ايّ استـهتــار بــالـقيـم ،حني تـص ــور (حمــاس) الــزرقــاوي علــى أنه
(شهـيد االمـة) أو بطلهـا ..لنتـرك االستهتـار مبشـاعر العـراقيني،
ولـننتبه إلـى السـذاجة التـي جتعل من القتلـة والذبـاحني شهداء
أمه وابطـالها ..أيـة أمة هـذه التي بطلهـا ذبّاح البنـائها؟ انهـا امة
مبقاس عقل وقيم (حمـاس) .املصنوعة يف ظروف ما زالت محط
شبهات.
كـيـف ال تك ــون (حـم ــاس) مـ ــوضع شــبه ــات ،وهـي الـتـي لـم تـفك ــر
للـحظـة واحــدة ،وهي تخـط بيـانهــا سيـئ الصـيت ،بــابنـاء شعـبنـا
الفلسطينـي يف العراق ..ال ميكن فهم االمر إال على أن (حماس)
تـدفع باجتاه تأزمي الـوضع الفلسطيني يف العـراق ،ولكن ملصلحة
من هـذا التـأزمي يا سـادة (حمـاس)؟ لقد عـاش الفلسـطينـيون يف
العـراق بني اهليهم العـراقيني من دون أي شعور بـاالغتراب ،وهذا
مـا يعـمل من اجله معـظم العـراقيني الـذين ينـظرون إلـى معـاناة
اخــوتهـم الفلـسـطـينـيني اآلن بــوصفهــا جــزءاً مـن معــانــاة عــامــة
ومحنـة عـامـة ابـتلي بهـا جـميع من هـو علـى هـذه االرض ،معـانـاة
يغذيها األغراب ،وليست (حماس) بالبعيدة عن هذا التوصيف.
مطلـوب ان منيـز بني (حـماس) ومـن مياثلهـا يف مواقفهـا املشيـنة
وبـني اشقــائنــا الفلـسـطيـنيـني ،حيـثمــا يكــونــون ،وخـصــوص ـاً من
يعـيش مـنهم بـيننــا ،نعتقـد اننـا وهم جـميعـاً ضحـايــا لنمـطٍ من
التـفكيـر والـسلـوك االهـوج الــذي أفضـى إلـى مــا أفضـى إلـيه من
انـكسـارات وخسـائـر ،منط تقـدم (حمـاس) مثـاله يف مـواقفهـا ويف
بيــانهـا ،وبــالتــأكيــد ان االشقــاء الفلـسـطـينـيني بــوعيهـم املتـميـز
وحــسهم االنـسـانـي بعيـدون عـن ذلك الـنمـط .وال يجــوز تعمـيمه
عليهم.
نعتقـد ان احلكـومـة العـراقيـة ،ممثلـة بـوزارة اخلـارجيـة ،مطـالبـة
بـاستـدعـاء الـسفيـر الفـلسـطيـني يف بغـداد ،ووضعه امـام الصـورة
اخلطـرة الـتي ظهـرت بهـا حكـومـة بـالده املطــالبـة بــاالعتــذار عن
جرمية بيـانها ،وبالكف عن ممـارساتها ،بكل اشكـالها ،التي تسيء
للعــراقـيـني وت ــؤذيهـم .وهــو مــا يـخل بجـمـيع املــواثـيق واالعــراف
االقليمية والدولية ،نـاهيك عن اخالله بالتاريخ العميق املضمخ
بــالــدمــاء الـطــاهــرة الـتـي عـط ــر به ــا العــراقـيــون ث ــرى فل ـسـطـني
الطـاهر ،دماء جنـودنا وابنائنـا الذين انخرطـوا يف جميع فصائل
العمل الفلسطيني الشريف ،وليس يف (حماس) طبعاً.

