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عسكريون امريكيون :جثة الزرقاوي يعود مصيرها الى العراقيني

حفرة كبرية يف بيت الزرقاوي تبتلع زوجته وابنه وتكشف كنز ًا استخبارياً
وســط انق ــاض املـن ــزل ال ــذي دمـ ــرته الغ ــارة
اجلـويـة االميـركيــة يف عمليـة قـتل فيهـا ابـو
مصعـب الزرقـاوي زعيم تنـظيم القـاعدة يف
بالد الـرافـدين ،تـتنـاثـر املالبـس واملقتـنيـات
الــشخـصـي ــة الـتـي ت ــدل عل ــى احلـي ــاة الـتـي
كانت داخل املنزل قبل تدميره.
واصـبح املنـزل الـواقع يف قـريـة هـبهب ،اثـرا
ولـم يـتــبق مــنه س ــوى ق ـطـع مح ـطـم ــة مـن
االسـمـنـت والقـضـب ــان احل ــدي ــدي ــة وحف ــرة
عميقة مألتها االنقاض.
فـ ــداخـل تلـك احلفـ ــرة هـنـ ــاك لـبـ ــاس نـ ــوم
نسـائـي من النـايلـون املـرقط بـالـوان النمـر،
ومالب ـ ــس اطفـ ـ ــال وقـ ــطع م ـتـفحــمـ ـ ــة مــن
فساتني.
وخلف املنزل املـدمر ميـر جدول تـنبعث منه
رائحـة كـريهـة ،ويف اجلــوار تتنـاثـر علبـة من
ام ـ ــواس احلالقـ ــة الــبالسـتـيـكـيـ ــة وفـ ــرشـ ــاة
اسـنـ ــان فـيـمـ ــا تـ ــوجـ ــد يف احلفـ ــرة حقـيـبـ ــة
نـســائيـة ممـزقــة وعلبــة من سجـائـر عـشتـار
احمللية.
وبعـد ايـام مـن الهجـوم ،سـمح للـصحـافـيني
بدخـول املنطقـة التي زارتهـا قبل ذلـك عدة
فـرق مـن احملققني الـذيـن كشفـوا عن "كنـز"
مـن املـعل ـ ــوم ـ ــات االســتخـب ـ ــاراتـي ـ ــة ،طــبق ـ ــا
ملتحدث اميركي باسم التحالف.
وافـ ــاد الك ــول ــونــيل ت ــوم ــاس فـي ـش ــر ق ــائ ــد
الكتيـبة يف مـوقع الهجـوم "لم نـكن نعلم يف
ذلك ال ــوقت ان املـسـتهــدف كــان الــزرقــاوي،
ولكـنـن ــا كـنـ ــا نعلـم ان اله ــدف ح ـس ــاس مـن
الناحية الزمنية".
وكـ ــان املــيجـ ــور غـ ــاري رميــبلــي القـ ــائـ ــد يف
الكـتـيـب ــة مـن بـني اول االمـي ــركـيـني ال ــذيـن
وصل ـ ــوا ال ـ ــى املـ ـ ــوقع ،وقـ ـ ــال "لق ـ ــد اح ـ ــدث
القصف حفرة هائلة".
وينـدر وجـود الـسكـان يف املـنطقـة الـتي يقع
فيهـا املنـزل حـيث يقع اقـرب منـزل له علـى
بعـد  250متـرا .وال تـستخـدم املنـازل املـبنيـة
من الطابـوق يف تلك املنطقة سوى من قبل
املزارعني.
و اكد اقـرباء ألبي مـصعب الزرقـاوي لوكـالة

فـرانـس بـرس ان ابـن أبي مـصعب الـزرقـاوي
الـذي يـبلـغ من الـعمــر سنـة ونـصف الــسنـة
قتل يف الغارة اجلوية االميركية.
وق ــالت املـصــادر نفــسهــا أن الــطفل ه ــو ابن
الزرقاوي من زواجه الثانـي من فلسطينية.
وق ــد ول ــد مـنـ ــذ  18شه ــرا يف س ــوري ــا حـيـث
جل ـ ـ ـ ــأت وال ـ ـ ـ ــدتـه بـع ـ ـ ـ ــد ان غ ـ ـ ـ ــادرت االردن،
مـوضحني انهـا التحقـت بزوجهـا يف العراق
منذ اشهر.
وتــابعت ان هـذه الـزوجـة الثـانيـة للـزرقـاوي
هي ابنـة ياسـني جراد الـذي اغتـال الشهـيد
آية اهلل باقر محمد احلكيم.
ولم يؤكـد املتحدث باسـم قوات التحالف يف
العراق اجلنـرال وليام كـالدويل مـا اذا كانت
واحـ ـ ــدة مــن زوجـ ـ ــات الـ ـ ــزرقـ ـ ــاوي ق ــتلــت يف
القـصف .لكـنه قــال ان ستــة اشخــاص مبن
فــيهـم ال ــزرق ــاوي قــتل ــوا ،هــم ثالث ــة رج ــال
وثالث نساء.
وحـول مقـتل طفل يف الغـارة ،قــال اجلنـرال
كــال ــدويل انه "لـم يكـن هـن ــاك اطفــال" بـني
الـق ـ ـتـل ـ ـ ـ ـ ــى .اال انـه اض ـ ـ ـ ـ ــاف يف لـق ـ ـ ـ ـ ــاء مـع
صحافيـني يف واشنطن عبـر الدائـرة املغلقة
ان "الـتقــاريــر االول ــى ال تكــون عــادة دقـيقــة
مئة يف املئة".
يف مقـابلــة حصـريـة مـع شبكـة CNNقـال
مـســؤول يف اجليـش العــراقـي ان املعلــومــات
االستخباراتيـة قد مت جمعهـا بفضل تعقب
جهاز الهـاتف احملمول "املـوبايل" للـزرقاوي،
االمــر الــذي ســاع ــد القــوات االم ــريكـيــة يف
العثور على مكان اختبائه وقتله الحقاً.
واوضح انه عمل مع القوات االمريكية على
مــراقبـة اجهـزة الهــاتف احملمـول للـزرقـاوي
ولعدد من اعوانه.
وكــان اجليـش االميــركي قــد اعلن أمـس انه
يــت ـ ـ ــوقع احل ــص ـ ـ ــول علـ ـ ــى نــتـ ـ ــائـج حتل ــيل
احل ـم ــض الــن ـ ــووي ال ـ ــري ـب ــي خالل ي ـ ــوم او
يومني لتأكيد هوية الزرقاوي.
وقال امليـجور وليم ويلـهويت املتحـدث باسم
اجليــش االميــركـي ان "مكـتب الـتحقـيقــات
الف ــدرالـي االمـي ــركـي يج ــري حت ــالـيالً االن

ونتـوقع احلصول عـلى النتـائج خالل يوم او
يومني".
مـن جانـب آخر اكـد عسكـريون أمـيركـيون ان
(اب ـ ــو امل ــص ـ ــري) ،ال ـ ــذي ق ـ ــدمـ ـ ــوه علـ ـ ــى انه
اخللــيفـ ــة املـنـتــظ ـ ــر للـ ــزرق ـ ــاوي علـ ــى رأس
تـنظـيم القـاعـدة يف بالد الـرافــدين ،تـربـطه
عالقات وثيقة بتنظيم اسامة بن الدن.
ويف الوقت الذي شكك فيه خـبراء مصريون
يف احلركات االسالمية يف هوية ابو املصري،
واكــد اجلنـرال كـالــدويل ان ابـو املـصـري هـو
الذي اقـام اول خليـة للقـاعدة يف بغـداد عام
 2003وقت غزو القوات االمريكية للعراق.

ووع ـ ــد اجلــيـ ــش االم ـ ــريـكــي مبــبلـغ  50الف
دوالر مكـافــاة ملن يقـدم معلـومـات تقـود الـى
املـصــري الــذي وصفه بــالـشــريك ال ــرئيــسي
لل ـ ــزرق ـ ــاوي وال ـ ــذي يـ ـشـتـبـه يف انه ف ـ ــر مـن
الـفـل ـ ـ ــوج ـ ـ ــة مـعـه خـالل حـ ــص ـ ـ ــار اجل ــي ـ ــش
االمريكي لهذه املدينة يف نهاية 2004.
وكـان تـنظـيم القـاعـدة يف بالد الـرافـدين قـد
اعلـن انه شـن خـم ـسـني عـملـيــة مـن ــذ مقـتل
زعـيمه ابو مـصعب الزرقـاوي بحسب بيـانات
نشرت على موقعه على شبكة االنترنت.
وك ــان اجلـيــش االمـي ــركـي ق ــد اعلـن ان اب ــو

كيف يمكن ملوت الزرقاوي ان يغري اللعبة؟

بمـقتل الـزرقــاوي ثمـة فـسحــة من األمل
ديفيد اغناتيوس
ترجمة مفيد الصايف

يف يوم اخلمـيس نقلت الـقنوات
اإلخبـاريـة العـربيـة كلهـا صـورة
أبـي مـصعـب ألــزرق ــاوي نفــسهــا
بع ـ ــد ان اســتقــته ـ ــا مــن إيج ـ ــاز
صـحف ــي لل ـب ـنــتـ ـ ــاغـ ـ ــون ،ولـكــن
املـ ــواطـنـني يف هـ ــذا اجلـ ــزء مـن
العـ ــالــم فهـمـ ــوا مـ ــا مـثـله رمـ ــز
الـ ـ ـ ـ ـ ــزرقـ ـ ـ ـ ـ ــاوي .وجـه االرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب
اجلـ ــس ـ ــدي امل ـ ــؤلــم ،ورم ـ ــز ام ـ ــة
يطحنهـا رعب حقيقـي .لم يعد
الـ ــزرقـ ــاوي اخمل ـطــط الـ ــرئـي ــس
الـذي متـثل لالميـركـان احيـانـا.
املقـاتلون األسـاسيون يف الـتمرد
كـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــوا يف الـغـ ـ ـ ــال ــب م ــن ازالم
ال ـن ــظ ـ ــام الـ ــسـ ـ ــابق ولــيـ ــس مــن
املـتعـصـبـني ديـنـيــا .وكــانـت قــوة
ال ــزرقـ ــاوي تكـمـن يف انـه سف ــاح
وح ـ ـشــي خ ـ ــاص –حــت ـ ــى ذلـك
األربعــاء لـم تكـن أميــركــا قــادرة
عـلى الـقبض عـليه .وهنـا تكمن
الف ــسح ــة الـتـي صــنعه ــا مقـتل
الـ ــزرقـ ــاوي .لقـ ــد ف ــسح اجملـ ــال
بـضعـة اجنــات ليـتنفـس العـراق
الـ ـ ـصـع ـ ـ ـ ــداء.والشــك ان أس ـ ـ ـ ــوأ
ال ـشــريـن ق ــد تالشــى ،لـيـت ـشـكل
واقع فـيه طـم ــأنـيـن ــة أكـث ــر لـكل
ف ــرد .وبني منــوذج الـقتــال هــذا،

املـتفــرد يف نــوعه والــذي يحــدث
يف العـ ــراق  ،بـ ـشـكـل اوضح بـ ــان
القـتل ــة ال يفلح ــون دائمــا  ،وان
ثقافـة املوت لـيست هي الـطريق
الــوحـيــد يف هــذا الـبلــد .ان مـن
ابـرز األشياء التي وفـرها مقتله
هـ ـ ــو انه ســي ـ ـســمح لـلحـك ـ ــوم ـ ــة
العــراقيــة اجلــديــدة ان تتــوصل
إلــى عقــد هــدنــة مع املـتمــردين
الــذيـن اخت ــاروا او اجبــروا علــى
الـع ـمـل مـعـه .بـع ـ ـ ــد ان وصـلــت
وحشية الزرقاوي الى حد فاقت
فـيه ــا كل امل ـسـت ــوي ــات الق ــريـب ــة
مـنها  .انه يكـره العراقـيني لهذا
فج ــر ج ــوامـعهـم وم ـط ــاعــمهـم
وكل املـ ــواقع الـ ــذي ذهـب الــيهـ ــا
أبـنـ ــاؤهـم مــن اجل الـتــطـ ــوع يف
اجليش او الشرطة .ولقد صرح
ع ــن نـ ـيـ ـتـه يف قـ ـتـل الـ ـ ـ ـس ــيـ ـ ـ ـ ــد
الـسيـستـاني  .واعتـبر الـزرقاوي
نفــسه عل ــى انه بــطل إسالمـي ،
وكـ ـ ـ ــان يــكـ ـ ـ ــره أولـ ـئــك الـ ـ ـ ــذي ــن
يتجـرأون علـى حتــدي سطـوته.
قال لي بعض زعماء القبائل يف
محــافظــة االنبـار العـام املــاضي
ان الـ ـ ـ ـ ــزرقـ ـ ـ ـ ــاوي اذا شــك بـ ـ ـ ـ ــان
احــدهم يـتعــاون مـع االميــركــان
فــان مــصيــره القـتل ال محــالــة،
فه ـ ــو ميـكــن ان يقــتل أخ ـ ــاك او
ابـن عـمك او حـتــى زوجـتك كـي

يـ ـ ـصـل الـ ـيــك .وح ــني كـ ـن ــت يف
املـ ـ ــوصل يف ع ـ ــام  2004س ــمعــت
قصصـا تذكر كـيف يتنقل أتباع
الــزرقــاوي يف األنحــاء الق ــريبــة
م ــن املـ ـ ـ ــوصـل وه ــم يـ ـ ـ ــوزعـ ـ ـ ــون
اشـرطة الـفيديـو التي تظـهرهم
وهـ ــم يـقـ ـ ـ ـطـعـ ـ ـ ـ ـ ــون الـ ـ ـ ـ ـ ــرؤوس.
الـ ـ ـ ــزرقـ ـ ـ ــاوي يــكـ ـ ـ ــره ام ــيـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــا
وحلف ــاءه ــا ال ــذيـن ج ــاؤوا إل ــى
العراق .رمبا كانت اشد هجمات
الـزرقـاوي شـراسـة علـى املـشـروع
الغـربي هـي حادثـة تفجيـر مقر
األمم املتحـدة يف شبـاط 2003.
وكـ ـ ــان الهـ ـ ــدف م ــنهـ ـ ــا إخـ ـ ــافـ ـ ــة
وإخـ ــراج األمم املــتحـ ــدة بعـيـ ــدا
عـن السـاحـة العـراقيـة .وخطف
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزرق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوي الــع ـ ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
والــدبلــومــاسـيـني والــصحفـيـني
األجــانب .وكــان هــدفه ان يقـتل
الع ـ ــراق ل ـيـجعـله م ــثل ارض ال
حيـاة فيها .ويتشـابه هذا مع ما
حدث يف بيـروت يف الثمانـينيات
مـن عــملـي ــات خــطف وقــتل .ان
مقـتل الــزرقــاوي دلـيل شجــاعــة
عـلـ ـ ـ ـ ــى صـ ـ ـ ـ ــدور الـ ـ ـصـحـفـ ــيـ ــني
وال ـ ـ ــدبلـ ـ ــومـ ـ ــاس ـي ــني والعــمـ ـ ــال
االج ـ ــانــب ال ـ ــذيــن لــم يــت ـ ــرك ـ ــوا
العــراق وهــو كــذلـك لكل الــذين
قــتل ـ ــوا وج ـ ــرح ـ ــوا فــيه واولـئـك
الـذين لم يـرهـبهم ليـضطـرهم

ال ــى املغ ــادرة .أفع ــال ال ــزرق ــاوي
ال ـ ــوح ـ ـشــي ـ ــة انــتق ـ ــده ـ ــا حــت ـ ــى
املقـ ـ ــربــني م ــنه مــن اتــب ـ ـ ــاعه يف
منـظمــة القــاعــدة ،فـفي رســالــة
م ــط ـ ــول ـ ــة يف مت ـ ــوز  2005ح ـ ــذر
امين الظـواهري الـرجل الثـاني
يف م ـنـ ـظــمـ ـ ــة الق ـ ــاع ـ ــدة  ،ب ـ ــان
استــراتيجـيته الـوحــشيــة تبعـد
عنه املسـلمني (العاديني) الذين
ت ـس ــاءل ــوا بـتـعجـب عـن أسـب ــاب
تـفـج ــيـ ـ ـ ــرات اجلـ ـ ـ ــوامـع وق ـ ـطـع
الرؤوس.
وحـث الظواهري الـزرقاوي على
التـفكير يف استـراتيجية شـاملة
م ــن اجـل ت ـ ـ ـش ـكـ ـيـل حــكـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــة
إسـالمـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ــة بـعـ ـ ـ ـ ـ ــد ان ي ـ ـتـعـ ــب
االمـي ــرك ــان ويخـت ــاروا اله ــروب،
ولكـن االمـي ــرك ــان لـم يه ــرب ــوا -
لـي ــس بعـ ــد عل ــى االقـل  -ولكـن
األمـر بـدا مع الـزرقـاوي كمـا لـو
انه ســوف يفقــد سيـطــرته علـى
اتباعه اذا لم يستمر بهذا النوع
م ــن الق ــتل .ثــم ق ـ ـ ــرر ان ي ـنـقل
املعــركــة الــى األردن يف ت ـشــريـن
الثـانـي حني فجـر ثالثــة فنـادق
تعـود عائـديتـها الـى االميـركان،
وقـتل الع ـشــرات مـن الـضـيــوف
الــذيـن حـضــروا عــرســا هـنــاك.
وفجر يف مدينة كربالء املقدسة
وتصـاعـدت ارقـام ضحـايـاه ،كمـا

مـصعب الـزرقـاوي اصـيب بجـروح خطـرة يف
الغارة االميـركية وبقي واعيـا الى حد سمح
له بالفرار عند وصول اجلنود االميركيني.
وقـال اجلنـرال وليـام كـالـدويل ان شـرطـيني
عـ ـ ــراق ـي ــني وصلـ ـ ــوا اوال الـ ـ ــى املـ ـ ــوقع قـ ـ ــرب
بعقــوب ــة ،وعثــروا عـليـه حيــا ووضعــوه علــى
نق ــالـ ــة .لكـنه تـ ــويف بعـي ــد وص ــول اجلـن ــود
االميركيني.
وتابـع ان الزرقـاوي "متتـم بضع كلـمات غـير
مفهومة" قبل وفاته.
واضاف ان ال شـىء يف املعلومات التي نقلت
ي ــدل علــى ان الــزرقــاوي تــويف ل ـسـبـب غـيــر

اجلروح التي اصيب بها يف الغارة.
مــن جه ــة اخ ــرى ،ق ــال ك ــالـ ــدويل ان ص ــورة
ال ــزرق ــاوي الـتـي ع ــرضـت للــصح ــافـيـني ،لـم
تخـضع الي تعــديالت لكـنهــا الـتقـطـت بعــد
ان مت تنظيف الوجه .واوضح ان "وجهه كان
مـغطـى بـالـدمـاء وقـررنــا تنـظيفـه اللتقـاط
صور له لعرضها يف مؤمتر صحايف".
مـضيفـاً ان اي قـرار لـم يتخـذ حـول مـصيـر
جـثـم ـ ــان ال ـ ــزرق ـ ــاوي وان االم ـ ــر يع ـ ــود ال ـ ــى
احلكومة العراقية.
واوضح ان الغـارة جـرت بنـاء علـى معلـومـات
قدمها شـخص واحد .وقال "يف الواقع كانت
نـتـيجــة عـمل اسـتـثـنــائـي لقــوات الـتح ــالف
واجهـزة االسـتخبـارات والـشـركـاء يف احلـرب
علـى االرهـاب سـمح لنــا بتجـميع قـطع لغـز
وقادنا الى العثور على الزرقاوي".
وبـرر اختيـار شن غـارة جـويـة بخطـر تعـرض
ق ــوات الـتح ــالف خل ـس ــائ ــر كـبـي ــرة يف ح ــال
محاولة اسر الزرقاوي يف عملية برية.
وشـكـل مق ــتل الـ ـ ــزرقـ ـ ــاوي ،زع ـيــم ت ـنـ ـظ ـيــم
القـاعدة يف بـالد الرافـدين نصـراً ولو رمـزيا
حلكــومــة نــوري املــالـكي الـتي تـسـتعــد لــشن
ح ـ ـ ــرب بال ه ـ ـ ــوادة علـ ـ ــى امل ـتــمـ ـ ــرديــن ،لـكــن
احملـلـلــني يـع ـتــب ـ ـ ــرون ان مـق ـتـلـه لــن ي ـنـهــي
العنف.
ويقـ ــول مـ ــوفق الـ ــربــيعـي مـ ـسـت ــشـ ــار االمـن
ال ــوطـنـي ان "اجله ــود الـتـي ب ــذلـت مـن اجل
مالحقة الـزرقاوي ستـركز من االن فـصاعداً
عل ــى س ــائ ــر املـتـم ــرديـن وخ ـطـتـنـ ــا تق ـضـي
مبالحقة العناصر االقل اهمية".
ومـن جهـته ،اك ــد اللــواء رشـي ــد فلـيح قــائــد
قــوات املغـاويــر التــابعـة لـوزارة الــداخليـة ان
"االيــام املقـبلــة ستـشهــد الـقبـض علــى عــدد
كـبيــر مـن بقــايــا فل ــول تنــظيـم القــاعــدة يف
مناطق متفرقة من العراق".
واضــاف " يف السـابق كنـا نتجـاهل االهـداف
الـصغيـرة للـوصـول الـى الـصيـد الـكبيـر ،امـا
االن وبعد مقتل الزرقاوي فسنقوم مبطاردة
ومالحقة كل اخليـوط الصغيـرة وبقايـا هذا
التنظيم".

فجـر أنصـاره القبـة الـذهبيـة يف
سـامراء يف شهـر شباط محـدثة
مــوجــة مـن القـتل واالغـتيــاالت
كـ ـ ــادت ان مت ـ ـ ــزق العـ ـ ــراق وهـ ـ ــو
الـهـ ـ ـ ـ ــدف الـ ـ ـ ـ ــذي سـعـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـيـه
الزرقاوي يف اشعـال حرب أهلية
بني طــوائفـه.حتــى بــدا العــراق
علـى حـافـة الـوقـوع يف الهـاويـة .
حــتـ ـ ــى قـ ـ ــام االمــيـ ـ ــركـ ـ ــان يـ ـ ــوم
األربعـاء بــذلك الهجـوم بعـد ان
عملت اسلحة ترساناتهم بشكل
مـنـت ـظـم .سـ ــوف يـكـ ــون رئـي ــس
الـوزراء  ،نـوري املـالكي  ،حـكيمـا
اذا ات ـبـع مقــت ـ ــرح ال ــظ ـ ــواه ـ ــري
ال ـ ـ ــذي ص ـ ـ ــرح بـه ال ـ ـ ــى ت ـ ـ ــابـعـه
الـزرقـاوي العـام املــاضي ( مبلء
الفـراغ) وهذا هـو ما يجـب على
العـراقـيني واالميـركـان عمله يف
هذه اللحظـة التي وفرها مقتل
الــزرقــاوي  ،وت ــدميــر شـبكـته يف
ال ـ ـبـالد وف ـ ـ ـصـل أتـ ــب ـ ـ ـ ـ ــاعـه عـ ــن
ال ـبـع ـث ـيــني ال ـ ــس ـ ـ ــابـقــني وازالم
ال ـن ــظـ ـ ــام ال ـ ــس ـ ـ ــابق وحتـ ـط ـيــم
سـطــوته يف مــدن مثل الـرمـادي
وبـعقـ ــوبـ ــة وإخـ ــراج احلـكـ ــومـ ــة
الـع ـ ـ ــراقــي ـ ـ ــة خ ـ ـ ــارج املــن ـ ـطـق ـ ـ ــة
اخلـضــراء الــى الـشــوارع  ،حـيث
ميكن هـذا ان يشجع العـراقيني
علـى الـوثـوق بـان زمـن حكـومـة
الرعب قد ولى إلى األبد.
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ان اخبـار مصرع االرهابي والعقل املدبر لالرهاب
ابـو مصعـب الزرقـاوي يف بعقـوبة  ،شـمال بـغداد،
قـ ـ ــد اس ــتق ــبلــت بـ ـ ــاب ــتهـ ـ ــاج وتـ ــصف ــيق مــن ق ــبل
الصـحفيني العراقيني الـذي كانوا يغـطون اخبار
االعالن عـن احل ــدث .و لكـن عـملـي ــة قــتله متـثل
نصـرا سيـاسيـا اكثـر من كـونهــا نصـرا عـسكـريـا.
ففـي لــيل ــة يـ ــوم االربع ــاء ،وبـ ــالعــمل مـع اجه ــزة
اخملابـرات العراقـية واالردنـية ،قـامت القـاصفات
االمـ ــريكـي ــة بـت ـس ــوي ــة بـيـت ك ــان يـت ــواج ــد فــيه
الـ ـ ــزرقـ ـ ــاوي وس ــبعـ ـ ــة م ــن القـ ـ ــادة االخـ ـ ــريــن يف
مـجمــوعـته ،القــاعــدة يف الع ــراق .قتـل اجلمـيع.
وقـ ــال اجلـنـ ــرال جـ ــورج كـيـ ـسـي ،قـ ــائ ـ ــد القـ ــوات
م ــتعـ ـ ــددة اجل ـن ـ ـس ـيـ ـ ــات يف العـ ـ ــراق ،بـ ـ ــان ج ـثـ ـ ــة
الزرقـاوي قد مت تـشخيصهـا استنـادا الى مالمح
الــوجـه ،و النــدوب املعــروفــة و طـبعــات االصــابع.
"كان الزرقـاوي عراب القتل الطـائفي يف العراق"
كما قال الـسفير االمريكي زملاي خليل زاد ".لقد
قاد حـربا اهليـة داخل االسالم وحربا دولـية ضد
احلـضــارات" .ان مقـتل الــزرقــاوي يعـتبــر خـطــوة
كبيـرة لالمام يف قـتال امـريكا يف الـعراق ،ولكـنها
لـن تـنهـي الـتـم ــرد ،ال ــذي يـتـضـمـن الع ــدي ــد مـن
اجملموعات ،والتي هي ليسـت موالية جميعا الى
الـزرقاوي -مـن الواضح ،بـان شخصـا ما قـد قدم
معلـومـات سـريـة لالمـريكـان .كمـا انهـا لـن تضع
حدا للعنف الطائفـي .ومبا ان الزرقاوي لم يكن
متـامـا الـشخـص القـوي املــرعب الـذي صـنع منه
االمـريكـان عـدة مـرات خالل احلـرب ،اال انه كـان
يـجلـب الــنق ــود و ي ــشجـع عل ــى الــتجـنـي ــد .ك ــان
الزرقاوي قائـدا للجهاديني االجانب الذين ،رغم

صغر عـددهم ،كـانوا يـتمتعـون بنفـوذ غيـر عادي
علــى الـتـم ــرد العــراقـي ،وكــان ق ــادراً علــى جــذب
الـبعثـيني الـسـابـقني واالسالمـيني احمللـيني الـى
معــسك ــره .و سيــشكل مــوته ب ــالت ــاكيــد عـقبــة يف
وجه ت ـ ــدفق االم ـ ــوال واملق ـ ــاتلــني ال ـ ــى الع ـ ــراق.
واالكـثــر اهـمـيــة ،ان مــوت الــزرقــاوي ه ــو عالمــة
عل ــى ان خـطـط االم ــريك ــان جللـب ال ـسـن ــة ال ــى
العملية السـياسية رمبا كانت يف النهاية مثمرة.
ال ـ ـ ــزرقـ ـ ـ ــاوي ،مـعـقـل
ـوب ـ ـ ــة ،حـ ـي ــث قـ ـتـل ـ
فـ ـبـع ــق ـ ـ ـ ـ
للمجمـوعات البعثيـة ،وهنالك تقاريـر تفيد بان
املـتـمــرديـن احمللـيـني قــد قــدم ــوا معلــومــات عـن
اماكن وجـود الزرقـاوي .واليوم ،قـال السيـاسيون
ال ـسـنــة ب ــانه بعــد تـصفـيــة الــزرقــاوي ،آن االوان
لــوضع حــد للـعنف الـطــائفي وارغــام املليــشيـات
علـ ــى االسـتـ ــسالم .و هـ ــذه هـي ال ـصـفقـ ــة الـتـي
يـت ـطـلع الــيه ـ ــا الع ـ ــراق االن .وبعـ ــد دق ـ ــائق مـن
املـؤمتر الـصحفي البـهيج للمـالكي ،قـام بتـقدمي
اسـمـ ــاء وزراء املـنـ ــاصـب الـتـي مـ ــازالـت شـ ــاغـ ــرة،
الـداخليـة ،الـدفـاع واالمن الـوطـني يف احلكـومـة
اجلـ ــديـ ــدة .كـ ــان االخـيـ ــر عـن الـ ــزرقـ ــاوي .ومـن
املع ـ ــروف بـ ـ ــانه ك ـ ــان ذات اجل ـن ـ ــرال ال ـ ــذي ق ـ ــدم
النـصح الـى صـدام لالنـسحــاب من الكــويت عـام
 1991.و لــوزارة الــداخـليــة .واالن يــدور الـســؤال
ـح ـ ـ ــدث الح ــق ـ ـ ــا .فـف ــي جـ ـمـ ـيـع
ح ـ ـ ــول ـم ـ ـ ــا سـ ـي ـ
ـ
االحتمـاالت ،سيكـون هنـالك تـصاعـد مبـاشر يف
العـنف الن املـتـم ــرديـن امل ــرتـب ـطـني ب ــال ــزرق ــاوي
يح ــاول ــون ان يـبـيـن ــوا ب ــأنهـم سـيـنـتقـم ــون مل ــوت
قـائــدهم فـان هــذا العـنف يـنبـغي ان يـنحـسـر يف
غـضــون اســابـيع " .ان مــوت الــزرقــاوي لـن ينـهي
العـنف يف العــراق" كمــا قــال خلـيل زاد" و لكـنهــا
خـطــوة مـهمــة يف االجتــاه الـصـحيـح"  .انه علــى
حق.

املــــتـعــــــصــــب
مـــــــــــوت
ّ
ترجمة :مروة وضاء

خـ ـ ــارج الفـ ـصـ ـ ــائل املـك ـ ــرس ـ ــة
للقـاعـدة واحلـركـة اجلهـاديـة
العـامليـة ،سيـكون هـنالـك عدد
قلـيل مـن ال ــذيـن سـي ــذرف ــون
الـ ــدم ـ ــوع علـ ــى ابـ ــو م ــصعـب
الـزرقـاوي الــذي قتـل بضـربـة
جـويـة امـريـكيـة يـوم االربعـاء
املاضي .لقـد اشتهر الزرقاوي
كـ ــزعـيـم جلـمـ ــاعـ ــة ارهـ ــابـيـ ــة
صغيـرة لكنها عدمية الرحمة
وسـ ـيـ ـ ـ ــرتـ ـبـ ــط اسـ ـمـه دائـ ـمـ ـ ـ ــا
بــاالعمـال الـوحــشيـة املــريعـة
كـقـ ـ ـ ـطـع رأس الـ ـ ـ ـ ـ ــره ـ ـي ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــة
البريطاني كني بيغلي.
لقــد كــان مـســؤوال ايـض ــا عن
مـوت املئـات من العــراقيني يف
ال ـتـفج ـيـ ـ ــرات االن ــتحـ ـ ــاريـ ـ ــة
بـاالضـافـة الـى عــدد كبيـر من
العـ ــرب وامل ــسلـمـني االبـ ــريـ ــاء
االخ ــرين كــالــستـني شخـصــا
الــذين كـانــوا يف حفل زواج يف
ع ـم ـ ــان ع ـ ــاص ـمـ ـ ــة بل ـ ــده االم
االردن يف وقـت مبكـر من هـذه
الـسنـة .حـيث بــرزت همجـيته
امل ـطـلقـ ــة يف ظل الـ ــوحـ ـشـيـ ــة
الـشــديــدة للحــرب يف العــراق

وبـ ــدا وك ـ ــأنه ي ـضـع معـ ــايـيـ ــر
ج ــديـ ــدة للق ـس ــوة يف احل ــرب
الـطــائفـيــة الـتـي روج لهــا .ان
تأثيـر الزرقاوي يفوق اهميته
الن اعـتنـاقه املـتعصـب للفكـر
امل ـت ـ ـشـ ـ ــدد تـ ـ ــوافق مـع بع ــض
افكــار الع ــراقيـني املتـض ــررين
من سقوط النظام البعثي.
لق ــد مت الـت ــرحـيـب ب ــاخلـب ــر
كــنجـ ــاح كـبـيـ ــر جلـ ــورج بـ ــوش
وت ــونـي بلـي ــر ورئـيــس ال ــوزراء
اجلـ ــديـ ــد نـ ــوري املـ ــالـكـي .ان
مقتل الـزرقـاوي كـان تـذكيـرا
م ــزعجــا بــالــرابـطــة املـمـيـتــة
التـي خلقـتهــا احل ــرب .ليـس
ه ـنـ ـ ــالـك مــن دل ـيـل علـ ـ ــى ان
تـن ـظـيــم القـ ــاعـ ــدة يعــمل يف
العــراق او كــان مــدعــومــا مـن
صـ ـ ــدام ق ـبـل هج ـمـ ـ ــات 9/11
عل ــى ال ــوالي ــات املــتح ــدة .ان
ن ـ ـظـ ـ ـ ــام صـ ـ ـ ــدام الـعـلـ ـمـ ـ ـ ــان ــي
الـق ـ ـ ــاســي لــم يـكــن ي ـتـح ـمـل
اسـ ــامـ ــة بـن الدن وجـمـ ــاعــته.
كـان الـزرقـاوي مجـرمــا حصل
على فكـره من السجن عندما
ك ــان مـحك ــوم ــا ب ــاالع ــدام يف
االردن .لـكــن ك ـ ـ ــان االح ـتـالل

بقيـادة الـواليــات املتحـدة هـو
الـ ـ ــذي صـ ـ ــاغ هـ ـ ــذا الـ ـ ــراب ــط
الق ــاتل .ال ـشـيء ال ــذي سـمح
لــالره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب االســالم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوي
بـاالزدهـار يف العـراق مـسـتغال
الفــراغ ال ـسـيــاسـي لفـتــرة مــا
بعد احلرب واعطـى الزرقاوي
لـق ــب "امـ ـيـ ـ ـ ــر الـقـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــدة يف
العــراق" .حـتــى وان ب ــدا ذلك
كـتـم ــريـن يف تـصـنـيـفه اال انه
اتخـ ــذ مــنحـ ــى ديـنـ ــامـيـكـيـ ــا
خـاصا به .ان األحـتالل الذي
ك ـ ـ ــان م ـ ـ ــوجـه ـ ـ ــا لـلـ ـت ـ ـص ـ ـ ــدي
للخطـر ،انتج االن بقايا دولة
صـ ــارت تـ ـشـكـل مغـنـ ــاطـيـ ـسـ ــا
للجهاديني.
لـق ـ ـ ــد ب ـ ـ ــرز اســم ال ـ ـ ــزرق ـ ـ ــاوي
بـوضــوح عن طـريـق احلمالت
الـدعــائيـة مـن كال الـطــرفني:
ادعى الـبعض عـدم وجوده ،او
ان اه ـ ـم ـ ـي ـ ـتـه ضـخ ـ ـمـ ــت عـ ــن
طـ ـ ــريق الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ــتحـ ـ ــدة
خللق انـطبــاع ان العـراق كـان
بحق جبهـة امامـية يف الـنزاع
الـ ــذي بـ ــدأ بـ ــاالعـتـ ــداء علـ ــى
ب ـ ــرجـي الــتج ـ ــارة الع ـ ــاملـيـني،
ول ـيـ ـ ــس انحـ ـ ــرافـ ـ ــا كـ ـ ــارث ـيـ ـ ــا

عــنه.كـمـ ــا نـ ـش ـ ــرت القـ ــاعـ ــدة
اجنـازاته الـشـريـرة مـؤخـرا يف
فيلـم فيـديــو اطلق يف نيـسـان
املاضي.
مـ ــن املـهـ ــم ان ن ـ ـبـقـ ــي هـ ـ ـ ـ ـ ــذا
احلـ ــدث الـبـ ــارز الـ ــوحـيـ ــد يف
الـسيـاق .ففي وقـت مبكـر من
ه ــذا االسـب ــوع وج ــدت تــسع ــة
رؤوس م ـ ـض ـ ـ ــروب ـ ـ ــة الـع ـنـق يف
ص ـن ـ ـ ــاديـق لـلـف ـ ـ ــاكـه ـ ـ ــة ق ـ ـ ــرب
بعقـوبة .و قتل  31سـخصا يف
انـفج ـ ـ ــارات يف بغـ ـ ــداد ح ـيــث
مي ـ ـ ـ ـ ـ ــوت  1.200شـخ ـ ـ ــص كـل
شهـ ــر .ف ـ ــالعــنف مـ ـسـتـ ــوطـن
هـ ـنـ ـ ـ ــاك .حـ ـي ــث ل ــم ي ـ ـظـهـ ـ ـ ــر
ال ـت ـم ـ ــرد امل ـ ـسـلح اي ـ ــة اش ـ ــارة
ته ــدئ ــة مـن ــذ شــن الهجـم ــات
عـل ـ ـ ــى س ـ ـ ــام ـ ـ ــراء يف ش ـب ـ ـ ــاط
امل ـ ــاضــي .لـكــن اخ ـبـ ـ ــارمق ــتل
الـ ـ ــزرقـ ـ ــاوي اجل ـيـ ـ ــدة كـ ـ ــانــت
ن ـت ــيجـ ـ ــة املـ ـ ــوعـ ـ ــد الـ ـط ـ ـ ــويل
امل ـت ـ ــأخ ـ ــر ل ـ ــوزارتــي ال ـ ــدف ـ ــاع
والداخلية اجلديدتني.
االمل الـي ــوم ه ــو ان تـتعـ ــامل
احلكـومة مع املـسائل االمـنية
ب ـطـ ــرق اكـثـ ــر شـمـ ــولـيـ ــة :ان
اطالق السجناء من السجون

العـ ــراقـيـ ــة واالمـ ــريـكـيـ ــة قـ ــد
يـســاعــد يف تخـفيـف التــوتــر.
واذا كــان مــوت الــزرقــاوي قــد
اضعـف القـ ـ ــاعـ ـ ــدة .لـ ـ ــرمبـ ـ ــا
سـ ــاهـم اي ـض ـ ــا بف ـصـل بعــض
الـوطنيني مـن التمرد .ان أي
تخفيـض للتوترات الـطائفية
سيـرحب به .لكن من اجلـدير
التــذكــر ان االمـســاك بـصــدام
وال ـ ــذي روج له األمـ ــريـكـيـ ــون
بــنفــس ال ـطـ ــريق ــة لـم ي ــؤث ــر
شيئـا يف تقليل العنف .ومن
اجلــديــر ان نـتــذكــر ايـضــا ان
ال ـسـي ــد ب ــوش وال ـسـي ــد بلـي ــر
يـ ــائـ ـسـ ــان مـن سـمـ ــاع اخـبـ ــار
تسير لصاحلهما.
واالن الـ ـشــيء املهـم فـعال هـ ــو
ان اخــتف ـ ــاء ه ـ ــذه ال ـ ــوص ـم ـ ــة
امل ـ ـظـلـ ـمـ ـ ـ ــة يـج ــب ان ي ـ ـص ــب
لـص ــالح العــراق والعــراقـيني.
ل ـ ـ ــرمب ـ ـ ــا يـك ـ ـ ــون ال ـ ـ ــزرق ـ ـ ــاوي
"ان ــته ـ ــى" .لـكــن ق ـ ــد ي ــبق ـ ــى
حـضور شبحي لـهذا "القتيل"
ك ـ ـ ـ ــاحل ـ ـ ـ ــرب الـ ـت ــي سـ ـمـح ــت
لفـ ــرصه ال ــدامـيـ ـةَ ،وســمعــته
السيئة باالستمرار.

عن :الغارديان

