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جيل كارول

تــــــســـتـعـــيــــــــد ذكــــــــرى اخـــتــــطــــــــافـهــــــــا يف بـغــــــــداد

احللقة اخلامسة

جيل كارول باحلجاب

جزء من ضجر أم علي
مني ،كان بسبب محاوالتي
افهامها انه بالرغم من
الساعات الطويلة من قراءة
القرآن معها ،فانني لن
اغير ديني إ
كـنت يف بـدايـة االمـر طــالبـة مـجتهـدة،
متـشــوقــة ،وانــا ارى س ــرورهم ب ــرغبـتي
املـتزايدة يف الـتعلم ،ولكنني سـرعان ما
اكتـشفت اخلطـأ الكبـير الـذي ارتكبته.
فـكلـم ــا جعلـت اخل ــاطفـني يــزيــدون يف
تعلـيمـي ،كلمــا تصـوروا ان حتــولي إلـى
االسالم ســيك ــون اسـ ــرع .وبع ــد بــضع ــة
اســابيع ،كـان الـسـؤال الــدائم" ،ملــاذا لم
تتحول بعد إلى االسالم؟".
حاولت وضع احلواجز بـرقة ،خوفاً من
ان يعتـقدوا بـاني ارفـض االسالم .كيف
ميكن اخبارهم ان اعتـناق دين وعقيدة
جديـدة أمر غـير مـستـطاع وانـا رهيـنة،
ميتـلكنـي اليـأس ،يـسـاورني خـوف دائم
على حياتي؟
يف ظهيرة احـد االيام ،عندمـا أحسست
ب ــالـتعـب مـن االسـتـم ــاع إلـ ــى ،أم علـي،

وهي تعيد مرات عدة آيات من القرآن،
كـي امتكـن مـن حفـظه ــا ،قلـت" ،انــا ال
افهم اللغة العـربية للقرآن ،ولذلك ال
افهم ما تعنيه حقاً".
وقال ابو علي،
"ح ـسـنـ ـاً سـن ــأتـي ب ـطــبع ــة انـكلـي ــزي ــة
للقرآن ،هل تريدين ذلك؟".
كـانــوا دائمـاً يـؤكــدون انهم ال يـريـدون
الـضغط علـيّ يف تغييـر ديني ،يف حني
انهم كـانــوا يتـسـاءلـون بـاسـتمــرار عن
سبب عدم حتولي حتى ذلك الوقت.
وقلت له ،نعم بالتأكيد".
ويف احل ــال سحـب  ،اب ــو علـي ،تلف ــونه
احملمــول وأجــرى مكــاملــة" :هـل عنــدك
قـرآن بـاالنـكليـزيــة ..اجلبه بـأسـرع مـا
يكــون ويف تـلك االثـنــاء بــدا مــرتـبك ـاً،
وهـو يعلم الـشخص يف الطـرف اآلخر

للمكاملة عن مكان اللقاء.
بعد نـحو ( )20دقيقـة عاد وهـو يحمل
ن ــسخ ــة مـن الق ــرآن ،صغـي ــر احلجـم،
أخـض ــر الغالف ،م ــزينــة أح ــرفه بلــون
ذهـ ـب ــي" ،الـقـ ـ ـ ــرآن" ،وكـ ـ ـ ــان بـ ـ ـ ــالـلـغـ ـ ـ ــة
الفرنسية وليس االنكليزية.
وفـيـم ــا بع ــد ،ح ــاولـت ب ــرق ــة اعالم ،ام
عـلــي ،ان ـنــي لــن أغ ـي ـ ـ ــر دي ـنــي عـل ـ ـ ــى
االطالق.
وقــالـت بــانهــا سـتكــون غــاضـبــة مـنـي،
وهــي قـ ـ ــد صـ ـ ــرفــت وق ـت ـ ـ ـاً ط ـ ـ ــويالً يف
تعليمي.
وقالت لي:
"نحــن نخـ ــاف علـيـك وال نـ ــريـ ــدك أن
تـدخـلي جهـنم .نـحن نخـاف ان نـراك
يــوم الـقيــامــة ،وانـت تنــادين" ،ملــاذا لم
تنقذوني؟".
كانت ام علي ،زوجـة الشخص امللتحي
الذي قام باختطايف ،الرفيقة الدائمة
ل ــي يف االس ـ ـ ــابـ ـيـع الـ ـثـالث ـ ـ ــة االول ـ ـ ــى
ألســري .كــانـت يف حــوالـي اخلــام ـســة
والعـشـرين مـن عمـرهـا ،جـميلـة جـداً،
واسعة العـينني .واينمـا حتركـت ،كانت
ت ـت ـبـع ـنــي مـع بـعـ ــض أوالده ـ ـ ــا .وق ـ ـ ــد
تـصــورتهــا ،يف بــادئ االمــر ،مـتعــاطفــة
معي ،لكنها لم تكن.
يف اح ــدى اللـيــالـي  -اللـيــالـي االولــى
مل ـك ـ ـ ـ ــوث ــي يف بـ ـي ــت يف أب ـ ـ ـ ــو غ ـ ـ ـ ــري ــب،
اسـتلقـيـنــا ،ان ــا وام علـي ،علــى إحــدى
املـرتبات اخلفيفة الـتي كانت تستعمل
للنــوم ليالً واجللـوس نهـاراً ،وكـنت قـد
نـزعت تـواً احلجـاب عن رأسـي عنـدمـا
فـتح احــد احلــراس قفـل البــاب بعـنف
وان ــدفع إل ــى الغ ــرف ــة ،مـضـيـئـ ـاً الـن ــور
وبـانكليـزيـة ضعيفـة وبعـصبيـة أمـرني
بــالـنهــوض .قفــزت مـن مك ــاني ،يــداي
ت ـ ــرتعـ ـشـ ــان بـ ـشـ ــدة إلـ ــى حـ ــد انـي لـم
استطع شد احلجاب ثانية.
بــدأ احلــارس يف لف ك ــوفيــة مــرقـطــة،
اح ـم ـ ــر واب ـي ــض ح ـ ــول ف ـمــي ورأســي،
بـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ــدة وع ـ ـنـف .ف ـ ـتـحـ ــت ع ـ ـي ـ ـنـ ــي
بــاتـســاعـهم ــا رعبـ ـاً ،متــوسلــة بـصـمت
املـ ـسـ ــاعـ ــدة مــن ام علـي ،الـتـي كـ ــانـت
واقفة بجواري.
نظـرتها لـم تعكس أي تعـاطف .همس
احلارس بـاالوامر لـها بـاللـغة الـعربـية
لم افهمها.
ثم قــال" :اس ــرعي ،اس ــرعي ،بـســرعــة،
بسرعة.
كانت الكوفية مشدودة بقوة إلى درجة
ان الـقمـاش اجلـاف كـان يـتمــزق عنـد
فمـي .وظنـنت بــرعب انهـم سيــذهبـون
بي إلــى اخلــارج ويـطلقــون النــار علــى
رأسي.
ك ــان غ ــاضـبـ ـاً ج ــداً .ك ــانـت ك ــراهـيــته
واضحــة مـن خالل طــريقـته الـعنـيفــة
يف ربـط الكـوفيـة حـول رأسي .لـم يكن
يعرفني ولكني كنت رمزاً لألمريكي.
كـانت ،ام علي ،متـسك بنظـارتي ،وهما
ي ـسـيــران بـي إلــى كــرسـي يف الـصــالــة،

سـمعـت ص ــوت ،كلـيـك ،كلـيـكِ ،خفـت،
اعتقدت ان البندقية اعدت لالطالق.
وقال لي" ،ان جاء جندي امريكي إلى
هـنـ ــا فال تـتـكلـمـي" .ذلـك كـ ــان سـبـب
العـصبيـة! اعتقـد ان هنـاك يف اجلوار
جنوداً .ثم طلب مني قراءة القرآن.
وفكرت" ،مـا عليّ إال هـذا للبقـاء على
احلـيـ ــاة ".وكـنـت جـ ــالـ ـسـ ــة مــنحـنـيـ ــة
ال ـ ـ ـ ــرأس ،ال ارى شـ ـيـ ـئـ ـ ـ ـ ـاً ،واتـ ـنـف ـ ـ ــس
بصعوبة .كنت خائفة جداً.
بع ـ ــد نحـ ــو ( )20دقــيق ـ ــة ،ظهـ ــر ان ال
جـنــود قــادمــون .قــادنـي إل ــى الغــرفــة
وصـاح آمـراً بــالنــوم .ولم اجـد آنـذاك
كلمـات من ام علـي ،تعيـد الـطمــأنينـة
الي ،وال تفسير ايضاً.
يف االيام االولـى ال حتجـازي ،يف احد
املنـازل التـي مكثت فـيها ،تـطلعت إليّ
إمرأة متقدمة يف السن ،بحزن وقالت
لي "ان شـاء اهلل" ،سـاعـود إلـى منـزلي
يف وقت قريب.
ثـم استــدارت الـضـيفــة نحــو ،ام عـلي،
وتنهدت وقالت ،أن أسري ظلم .وردت،
أم علي" ،انه ليس بظلم".
ورفـيقـتـي امل ــرأة  -ال ــسج ــان ــة  /الـتـي
ت ــرغب بــاالنـتحــار بــسيــارة مـفخخــة،
بدت مـع االيام ،اكـثر حتـسسـاً وتبـرماً
مـني .فأم علـي ،بقيت لصـيقة مكـانها
يف غرفة صغيرة ،معتمة ،معي.
ويف احـ ــدى االمـ ـسـيـ ــات جـ ــاءت وهـي
فــرحــة .كــانـت سعـيــدة الن الـتقــاريــر
االخباريـة افادت بـأن آالفاً مـن املنازل
قـ ــد احـتـ ــرقـت يف كـ ــالــيفـ ــورنـيـ ــا ،إثـ ــر
حرائق الغابات.
قـ ــالـت "هـ ــذه هــي العـ ــدالـ ــة ،ذلـك ان
اجلنود دمروا منازلنا".
"لق ــد فك ــرت مـن ــذ الـب ــداي ــة ب ــاله ــرب
ووضـعت ع ــدداً من اخلـطـط .يف احــد
االماكن االولـى التي كنت فيهـا ،كانت
هـنـ ــاك نـ ــاف ـ ــذة صغـيـ ــرة يف احلـمـ ــام،
بـارتفـاع نحـو ستـة اقـدام .ان وصلتهـا
كــان بــامك ــاني الــرؤيــة بعـض الــشيء،
عبرها.
تـطلـعت خـارجـاً مـرتـني او ثالثـاً .ويف
كل مرة ،كنت أطيل النـظر اكثر .رأيت
حقالً حلشـائش طـويلة ميـتد حـوالي
ن ــصف كــيلـ ــو مـتـ ــر .خـلف ذلـك كـ ــان
صف مـن اشج ــار الـنخـيل الـب ــاسق ــة،
بـ ــاجتـ ــاه الـ ـشـ ــرق ،نحـ ــو ابـ ــو غـ ــريـب.
والــسجـن يعـني امل ــارينــز ..وبعــد عــدة
ايــام دخـل املكــان ح ــارس ،بعــد تـنــاول
االفطـار وقـال" ،قـال لي احـد الـرجـال
انـك ك ـنــت ت ـتـ ـطـلعــني ع ـبـ ـ ــر نـ ـ ــافـ ـ ــذة
احلمــام .هـل تعلـمني ان ل ــدي مكــان ـاً
مــظلـمـ ـاً ج ــداً حتـت االرض .انه ب ــارد
وله بـ ــاب ضــيق جـ ــداً ،بـ ــدون ضـيـ ــاء،
لدي هذا املكان".
ثـم وضعــوا حــواج ــز من حــديــد علــى
نــافــذة احلـمــام وايـض ـاً نــافــذة غــرفــة
النوم .كان فقدان اشعة الشمس مؤملاً
جـداً .مـا أقـوله قـد يبـدو مبـالغـاً فيه،

العراق يفتح حتقيقاً مستق ًال بقضية املحمودية
بغداد CNN /
شـ ـ ــرعــت الـ ـ ــسلـ ـط ـ ـ ــات يف العـ ـ ــراق
بإجـراء حتقـيق مسـتقل يف قضـية
"احملـموديـة" ،املتعلـقة بقـيام جـنود
أم ــريكـيـني ب ــاالعـت ــداء عل ــى فـت ــاة
عــراقيــة ثم قـتلهـا وأفـراد عـائـلتهـا
يف  12آذار املاضي.
وأك ـ ـ ــد م ـ ـص ـ ـ ــدر حـك ـ ـ ــوم ــي أنـه مت
تــشكـيل جلـنــة م ــؤلفــة مـن سـبعــة
مـسؤولني محليـني بدأت التحقيق
اخلـمـي ــس امل ـ ــاضـي ،ويـنـت ـظ ـ ــر أن
تـنــتهـي مـن الـتـحقــيق يف غ ـض ــون
أسبوع.
وقـال املـصـدر إن مــا يتـم اكتـشــافه
بخـص ــوص القـضـيــة سـي ــرفع إلــى
رئ ـيـ ــس الـ ـ ــوزراء الع ـ ــراقــي ،ن ـ ــوري
املالـكي ،الذي وعد بـإجراء حتقيق
عراقي مستقل بالقضية.
وكـان املالكي قد دعا يف وقت سابق
الـسلـطــات األمـنيــة العــراقيــة إلــى
إجراء حتقيق مستقل ،أو مشترك
مع القوات األمـريكية ،بـشأن اتهام
عـ ـ ــدد مــن اجل ـنـ ـ ــود األمـ ـ ــريـك ـيــني
بـ ــاالعـت ـ ــداء علـ ــى فـتـ ــاة عـ ــراقـيـ ــة
وقـ ـتـلـهـ ـ ـ ــا مـع ثـالثـ ـ ـ ــة م ــن أفـ ـ ـ ــراد
أسرتها.

كــذلـك دعت نــائـبتــان عــراقـيتــان
إلى إيقاع العقوبة القصوى بحق
املتهمني املشاركني يف اجلرمية.
وطـ ـ ــال ـبــت ال ـنـ ـ ــائ ـب ـتـ ـ ــان صف ـيـ ـ ــة
الـ ـ ـسـهـ ـيـل وع ـ ـ ــاي ـ ـ ــدة الـ ـ ـش ـ ـ ــريـف
احلـكومـة العـراقيـة بفـتح حتقيق
مـسـتقل يف احلــادثــة الـتي وقـعت
أحـداثها يف مدينـة احملمودية ،يف
شهر آذار املاضي.
ويـأتي هـذا التـحقيق املـستقل يف
أعقــاب تــزايــد املـطــالـب مـن قـبل
ع ـ ــراق ـي ــني مبح ـ ــاك ـم ـ ــة اجل ـن ـ ــود
األمـ ــريكـيـني املــتهـمـني بـ ــارتك ــاب
اجل ـ ــرمي ـ ــة ،وال ـ ــذيــن يـ ـ ــواجه ـ ــون
محـ ــاكـمـ ــة عـ ـسـكـ ــريـ ــة ومـ ــدنـيـ ــة
أمـ ــريكـي ــة ،يف مـحكـم ــة ع ــراقـي ــة
ومبــوجب الـقضـاء العــراقي ،وهـو
الطلب الذي يعد حـساساً للغاية
بـعـ ـ ـ ــد أن وقـع ــت احل ـكـ ـ ـ ــومـ ـتـ ـ ـ ــان
األم ــريكـي ــة والعــراقـي ــة اتفــاقـيــة
تـستثـني اجلنـود األمـريكـيني من
مثل هذه املطالب.
يـ ـ ــذكـ ـ ــر أن عـ ـ ــدداً مــن الـ ـ ــشهـ ـ ــود
واملـتهـمني قــد خـضعــوا جللـســات
حتـقيق واسـتمـاع أمـام مـســؤولني
أمـ ــريكـيـني ،حـيـث ق ــدم اجلـن ــدي

األمـريكي املتهـم حملققي اجليش
األمــريكـي وصف ـاً لـكيـفيــة سكـبه
الـكـيـ ــروســني علـ ــى جـثـ ــة الفـتـ ــاة
الـتـي مت االعـت ــداء علـيهــا ومــزق
جـسـدهـا بــاألعيــرة النـاريـة قـبيل
إض ــرام الن ــار يف جثـتهــا ،وفق مــا
ج ـ ــاء يف شهـ ــادة أحـ ــد احملـققـني
خالل جلسة استماع االثنني.
وقـ ــال احملـقق اخلـ ــاص يف قـ ـسـم
التحـقيقــات اجلنــائيـة بــاجليـش
األم ــريكـي ،بـنجــامـني بـيــرس ،إن
اجلنـدي جمـيس بـاركر 23 ،عـاماً
وخالل الـتـحقــيق مـعه يف قـ ـسـم
الـ ـتـحـقـ ـيـقـ ـ ـ ــات اجلـ ـنـ ـ ـ ــائـ ـيـ ـ ـ ــة يف
ح ـ ـ ــزي ـ ـ ــران ،حت ـ ـ ــدث ع ــن دوره يف
اجلرمية
كـ ــذلـك حتـ ــدث رجـل إسعـ ــاف يف
اجلـي ــش العـ ــراقـي أمـ ــام جلـ ـسـ ــة
استمـاع باجليش األمـريكي حول
قضيـة "احملمـوديـة" عن تفـاصيل
مريعة خالل اكتشاف اجلثة.
وقـال الـشـاهـد ،الـذي لـم يكـشف
عن ه ــويتـه ألسبــاب أمـنيــة وكــان
أول الـ ـ ـ ــواصـل ــني إلـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـسـ ـ ـ ــرح
احلـادثـة ،إنه شـاهــد جثــة الفتـاة
وهـي ملقــاة عــاريــة وقــد احـتــرق

رأسه ـ ــا وأث ـ ــر طـلق ن ـ ــاري واح ـ ــد
أخترق أسفل عينها اليسرى.
وعـث ــر يف غ ــرفـ ــة مجـ ــاورة ،عل ــى
شقــيقــتهـ ــا الــصغـ ــرى ،هـ ــديل (5
أعـوام) مقتـولـة بطلق يف الـرأس
ف ـي ـمـ ـ ــا لقــي ال ـ ــوال ـ ــديــن نه ـ ــاي ـ ــة
مم ـ ـ ــاثلـ ـ ــة ،ح ـيــث مـ ـ ــزقــت ج ـثـ ـ ــة
الـ ــوالـ ــدة عـ ــدة أعـيـ ــرة نـ ــاريـ ــة يف
الصدر.
وي ـ ـ ــوجه اجل ـيـ ــش األمـ ـ ــريـكــي يف
القـضية تـهمتي االعتـداء والقتل
إل ــى أربع ــة مـن جـن ــوده هـم :ب ــول
كـورتيـز ،وجيـمس بـاركـر ،وجيـسي
س ـب ــيل ـم ـ ــان فـ ــضالً عــن ب ـ ــراي ـ ــان
هــوارد ..وي ــواجه األربع ــة عقــوبــة
اإلعدام حـال إحالـة القضيـة إلى
محكمة عسكرية.
وكـ ــانـت الـ ــسل ـطـ ــات األمـنـيـ ــة يف
مـ ــديـنـ ــة "نـ ــاشفــيل" بـ ــالـ ــواليـ ــات
املــتح ــدة ،ق ــد اعـتـقلـت اجلـن ــدي
األم ــريكـي سـتـيفـن غــريـن ،الــذي
يبلغ من العمر  21عاماً ،ووجهت
الـيـه تهـم ــة قـتـل أربع ــة م ــدنـيـني
ع ـ ــراق ـيــني يف شه ـ ــر آذار امل ـ ــاضــي
أثناء أداء خدمته العسكرية.

اجليش االمريكي متفائل بشأن نتائج احلملة االمنية يف بغداد
بغداد  /رويترز
قــال اجليـش االمـريـكي يف تقـريــر متفـائل :ان
الع ـنـف يف بغ ـ ـ ــداد انحـ ـ ـسـ ـ ــر يف االس ـبـ ـ ــوعــني
املـاضيني وتـوقف يف بعض االحيـاء التي كـانت
من قبل شديدة العنف.
وبعــد يــوم مـن قــول الــرئـيـس جــورج بــوش انه
قلق ب ـش ــأن احل ــرب االهلـي ــة ولكـنه ال ي ــوشك
علـ ــى سحــب القـ ــوات االمـ ــريـكـيـ ــة قـ ــال كـبـيـ ــر
املتحـدثني بـاسم اجلـيش االمـريكي يف الـعراق
انه ال ي ــرى م ــؤش ــرات عل ــى مـثل ه ــذه احل ــرب
لكـن الق ــوات االمـ ــريكـي ــة ت ــرك ــز اجله ــد عل ــى
القضاء على "فرق املوت".
وقـال امليجـر جنـرال وليـام كـالـدويل يف مـؤمتـر
صحفي ان  22غـارة يف الـسبعـة االيـام املـاضيـة
عل ـ ــى مــثل ه ـ ــذه اجل ـم ـ ــاع ـ ــات يف الع ـ ــاص ـم ـ ــة
الع ــراقـيـ ــة اسف ــرت عـن اعـتقـ ــال  37شخـص ــا.
وقـ ــدم اح ـصـ ــاءات ت ــظهـ ــر هـبـ ــوط املـتـ ــوســط

اليومي للهجمات يف بغـداد بنسبة  16يف املئة
منذ السـابع من آب اذ بلغ  21هجومـا مقارنة
مع  25يف االسبوعني السابقني.
وقـال كـالـدويل "مـا شهـدنـاه يف آب هـو تـراجع
العـنف ".وجــاء ذلك بعــد اسبــوعني مـن قيـام
قـ ــوات امـ ــريـكـي ـ ــة معـ ــززة وآالف مــن القـ ــوات
والشـرطة العـراقية بـشن مرحلـة جديـدة مما
يقـول زعماء عراقيـون وامريكيون انهـا عملية
حاسمة لنشر السالم يف بغداد.
وقـال كـالــدويل انهــا يف ثالث منـاطق شـديـدة
العــنف اكـتــملـت فــيهـ ــا املـ ــداهـمـ ــات املـكــثفـ ــة
للقـض ــاء علــى املــسلحـني هــذا الــشهــر بــدأت
احليـاة تعـود الـى طبـيعتهـا وكـانـت الهجمـات
نادرة.
وقد أقـر بهـذا االحسـاس عدد مـن السـكان يف
مـنــطقـتـي الغ ــزالـيـ ــة والع ــام ــري ــة ومـنــطق ــة
الدورة.

وقـال كـالـدويل "هنـاك اشيـاء ايجـابيـة حتـدث
والنـاس تلمـسهـا .لـيس هـذا أمـرا يحـدث بني
ع ـشـي ــة وضحــاه ــا .لكـن كل االم ــور ايجــابـيــة
جدا".
واض ــاف ق ــولـه ان الهجـم ــات يف ال ــدورة ه ــوت
الى ال شيء تقريبا من  20الى  30هجوما كل
يـ ــوم بع ــد ان اكـت ــسحــت الق ــوات االمـ ــريكـي ــة
والع ــراقي ــة املنـطقــة مـجبــرة املــسلحـني علــى
الــرحـيل وسـعت الــى كـسـب ود النــاس بعــرض
امــوال وم ـســاعــدة م ـشــروعــات الـبلــديــة مـثل
جمع القمامة.
وق ـ ــال الع ـ ــامل صـبـ ــاح الـ ــشجـي ـ ــري "مع ـظـم
املـت ــاج ــر م ــازالـت مـغلق ــة لكـن االمـن حت ـسـن
ومن قـبل كنـا نــسمع الـطلقــات النـاريـة دومـا
لكن اآلن نـادرا ما نالحظ شـيئا .هنـاك هدوء
نسبي".

لكنها احلقيقة.
راقبوني طوال الـوقت .حتى يف الوقت
الـذي كـان يبـدو لي انـني وحـدي .كـان
هنـاك رجـال مـسلحـون قــرب الصـالـة
مـباشـرة .كنـت اقاد مـن مكان إلـى آخر
بـ ــاسـتـمـ ــرار .لـم اكـن مـتـ ــأكـ ــدة يف أي
اجتاه كان علـيّ يف السير فـيه يف حالة
هــروبـي .ب ــدا الفــرار م ـسـتحـيالً .لقــد
ذهـبـت كل االشـيــاء الـتـي فكــرت فـيهــا
للـم ـسـتقـبل  -ال ــزواج  -االطف ــال .كل
تلك االمور لن تتحقق.
يف ي ــوم مـن االيـ ــام ،وصل ،ذو العـيـنـني
احلـب ــريـتـني ،الج ــراء ح ــديـث .جلــس
خـارج البـاب ،غيـر ظـاهـر ضمـن نطـاق
رؤيـتـي .اتك ــأت علــى اجلــدار ،ســاحـبــة
رك ـب ـتــي ،ورأســي إل ـ ـ ــى االسـفـل .ك ـنــت
خائفة من االتيان بأي حركة.
ب ـ ـ ـ ــدأ الـ ـتـح ـ ـ ـ ــدث ع ــن اب ـ ـ ـ ــو مـ ـ ـصـع ــب
الـزرقـاوي ،االردنـي رئيـس القـاعـدة يف
العــراق ،ووصف ،الــزرقــاوي ،بـصــديقه
الطيب.
وقـ ــال ابـ ــو ن ـ ــور بح ـ ــرارة" ،انه انـ ـسـ ــان
ط ـيــب ..ان الــتق ـيــته ،س ـت ـمــيلــن الــيه
كثيراً" .ثم اضاف:
ولـكــن الـ ـ ــزرقـ ـ ــاوي ل ــم يعـ ـ ــد قـ ـ ــائـ ـ ــداً
للمجاهـدين بعد اليوم ،انني عضو يف
ت ـنـ ـظ ـيــم جـ ـ ــديـ ـ ــد :مـجل ـ ــس شـ ـ ــورى
اجملــاهــديـن يف العــراق .االم ــريكـيــون
يــرددون بــاسـتـمــرار ان اجملــاهــديـن يف
العراق ،هم حتت قيادة االجانب".
ثـم ق ـ ــال ان العـ ــراقـيـني اجملـ ــاهـ ــديـن
ذهبـوا إلـى الـزرقــاوي وطلبـوا بـاحلـاح
ان يعـني ع ــراقـي ـ ـاً للقـي ــادة ،وق ــد وافق
ال ـ ــزرقـ ـ ــاوي عل ـ ــى ذلـك ،وان ع ـ ــراق ـيـ ـ ـاً
يـ ــدعـ ــى ،عـبـ ــد اهلل راشـ ــد ،هـ ــو رئـي ــس
اجمللس.
وسألني:
"انــت ال تـعل ـمــني مــن هـ ـ ــو ع ـبـ ـ ــد اهلل
راشد"
ونفيت علمي به.
فقال:
"انا عبد اهلل راشد".
جل ـ ـســت ه ـن ـ ــاك يف ح ـ ــال ـ ــة ذع ـ ــر .لــم
اسـتطع احلراك .هذا الـرجل يخبرني
انه صــديق الـزرقــاوي  -شخـص يقـوم
بقــطع ال ــرؤوس بــنف ــسه! مـ ــاذا يعـنـي
هذا؟
ولـكـنـي وكـمـ ــا الح ـظـت يف االسـ ــابــيع
التالـية ،بقي الـزرقاوي بـطالً بالنـسبة
اليـهم ،مـهمــا كــانـت مكــانــة ابــو نــور -
عـبـ ــد اهلل راشـ ــد .وبـ ــدا لـي مــن خالل
فقرات من االحـاديث ،ان قادة خليتني
كـ ــانـتـ ــا حتـت إمـ ــرته  -ابـ ــو رشـ ــا وأبـ ــو
احـمـ ــد  -سـيـن ـضـمـ ــان إل ـ ــى اجملل ــس
ايضاً.
ويف اوق ـ ـ ــات مـخـ ـتـلـف ـ ـ ــة ،كـ ـن ــت اسـ ـمـع
اخملتـطفني يتـناقـشون حـول تغيـيرات
يف خـططهم بـسبب اوامـر من اجمللس
وال ـ ـ ــزرق ـ ـ ــاوي ،واح ـ ـ ــده ـ ـ ــا ،س ــمع ــته ـ ـ ــا
بــالع ــربيــة وفهـمت جــزءاً مـنهــا .كـيف

ميـك ــن حل قـ ـض ـي ـتــي" ،ب ـ ـ ــدون نقـ ـ ــود
وبدون قتل".
ويف تلــك الل ــيلـ ـ ــة ،اس ـتـلق ـي ــت علـ ـ ــى
فراشي ،بدون حراك يف الظلمة.
"تـعال ،تـعال ،إلـى الصالة" ،وكـان ذلك
صـوت ابو نـور  -عبـد اهلل راشد ،قـادماً
مـن الغــرفــة اجمل ــاورة ،وسمـعت صــوت ـاً
آخــر يــدعــو إلــى الـصالة .كــان عـليـهم
ال ـ ـتـج ـ ـمـع إلداء ال ـ ـ ـصـالة .ثـ ــم قـ ـ ـ ـ ــال
اجملاهدون" ،اهلل اكبر".
لــم اس ـتـ ــطع رؤي ــتهــم ولـك ـنــي اعـ ـ ــرف
احلركـات التقليـدية لـكل مسلـم سني
يف العـ ــالـم وهـ ــو يـ ــؤدي ال ــصالة .اآلن
يقف ــون كـتفـ ـاً لكـتف ،األي ــدي ت ــرتفع
إلى جوار وجوههم ،االكف مفتوحة.
اجلـدار كان رقـيقاً كـالورقـة .ستـار كان
يقف بيني وبني ابتهاالتهم إلى اهلل.
وقـالوا" :اهلل اكـبر" ،ثم يـنحنون ركـوعاً
نـح ـ ـ ــو االرض "اهلل اك ـب ـ ـ ــر" ،يـع ـب ـ ـ ــدون

عندما يقفون.
"اهلل اكبــر"" ،اهلل اكبـر" ،قـالــوا ،مع كل
ح ـ ـ ــرك ـ ـ ــة .اصـغ ـيــت اخـ ـ ـش ـ ـ ــى ح ـت ـ ـ ــى
استـنشاق النفـس .كان علي ان اسعل،
ولـكني مـنعت نفـسي مـن ذلك .فكـرت
لـ ـ ــو انــي سـعل ــت خالل الـ ــصالة ،قـ ـ ــد
يقتلونني بسبب ذلك".
اسـ ـتـلـقـ ـي ــت عـلـ ـ ـ ــى ظـهـ ـ ـ ــري ،يـ ـ ـ ــداي
معقودتان عند بطني .وتأملت.
يف صـبيحـة اليـوم التـالي ،اسـتيقـظت
من النوم وانا على نفس الوضعية.
وكـنـت اسـتـيقـظ صـبــاح كل يــوم علــى
نفس الوضع يف ذلك املنزل.
متـجمــدة علــى الــشكل الــذي زحـفت
فـيه إلــى الفــراش .كـنت جــداً خــائفــة
من احلركة ،حتى يف منامي.
عن كريستيان ساينس مونيتر

بوش يؤكد بقاء القوات األمريكية
يف العراق
واشنطن BBC /
قال الرئيس األمريكي جورج بوش االثنني املاضي انه قلق بخصوص
احلديث عن حرب أهلـية يف العراق لكن االنسحاب من هناك سيكون
خطأ.
وأضاف بوش يف مـؤمتر صحفي" :اسمع كثيـرا من احلديث عن حرب
أهلية ..وأنا قلق بهذا الصدد بطبيعة احلال".
لـكنه تــابع أن احلـديـث عن سـحب القـوات األمـريـكيــة قبل أن يـصبح
العراق مستعدا لذلك "خطأ مؤكد".
وأكـد الرئـيس األمريـكي على بقـاء القوات األمـريكية يف العـراق وقال
إنها لن تنسحب من هناك.
وجاء حـديث الـرئيس األمـريكي عن العـراق يف الوقـت الذي قـال فيه
اجلـيــش األمـ ــريكـي يف بـيـ ــان إن ثالث ــة مـن أف ــراد وح ــدة مـن م ـش ــاة
البحـريـة األمـريـكيــة قتلـوا يف عـمليــات قتــاليـة يف غــرب العـراق يـوم
األحد املاضي.
ويعــمل أفـ ــراد تـ ــابعـ ــون لـلقـ ــوات الــبحـ ــريـ ــة مع مـ ـشـ ــاة الــبحـ ــريـ ــة يف
احملافظة.
جتدر االشـارة إلى أن حـديث الـرئيس األمـريكي حـول قلقه مـن وقوع
حــرب أهليـة يف العـراق جـاء بعـد يــوم من مـقتل  20عــراقيـا يف األقل
وإصـابـة  300آخــرين يف هجـوم علـى زوار يف بغـداد كـانـوا يف طــريقهم
للمشاركة يف إحياء ذكرى اإلمام موسى الكاظم.
وقـال مـسـؤولــون إنهـم يعـتقـدون أن املـسلـحني كـانـوا مـن املتـطــرفني،
فيما قام أفراد من امليليشيات بتوفير احلماية لبعض الزوار.
وكـان قـرابـة ألـف شخص قـد لقـوا مصــرعهم يف نفـس املنـاسبـة العـام
املـاضي يف تـدافع جنم عن شـائعـات بـوجـود انتحـاريني وسـط احلشـد
وذلك على جسر األئمة يف بغداد.

