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اأطلق��ت ال�سلطات االمنية �رشيط فيديو العرتاف 
نا�س��ط يف تنظيم "داع�ض االرهابي" مت القب�ض 
علي��ه موؤخ��را كان �سالع��ا يف احل��ادث ال�سيئ 
ال��ذي و�س��ع في��ه جن��ود اك��راد مت ا�رشه��م يف 
اأقفا���ض وا�ستعر�سهم يف موك��ب حول املدينة 
يف �سم��ال الع��راق عل��ى اأي��دي عنا���رش داع�ض 

امللثمني.
تقري��را  تامي��ز  نيوني��ورك  �سحيف��ة  ون���رشت 
ترجمت��ه »اجلورن��ال نيوز« تقول في��ه انه "يف 
مطل��ع ع��ام 2015 ، كان تنظي��م داع���ض يهدد 
بحرقه��م حت��ى امل��وت كم��ا فعل��وا قب��ل ذل��ك 
ب�سهري��ن بطيار اأردين كان ق��د مت اإلقاء القب�ض 
علي��ه وو�سعه يف قف�ض ث��م اإحراقه يف �سوريا. 

ومن غري الوا�سح كيف ُقتل االأ�رشى االأكراد".
وكان م�س��وؤول العمليات ال��ذي مت القب�ض عليه 
، جمال امل�سه��داين ،  املعروف باال�سم احلركي 
اأب��و حم��زة الك��ردي ، �سابطًا يف جه��از االأمن 
التابع للرئي���ض العراقي ال�ساب��ق �سدام ح�سني 
قب��ل اأن ين�س��م اإىل القاع��دة يف الع��راق بع��د 
�سق��وط النظام. فيما بعد غ��ري امل�سهداين والءه 

اإىل داع�ض.
وه��و واح��د من عدد قلي��ل ن�سبيا م��ن م�سوؤويل 
امل�ستوى املتو�س��ط اىل العايل الذين مت القب�ض 
عليه��م من قب��ل العراقي��ني واالأمريكيني اأو من 
خالل اجلهود امل�سرتك��ة الأجهزة اال�ستخبارات 
االأمريكية والعراقية. واعتقل خم�سة اخرين من 

م�سوؤويل داع�ض يف مايو. كما اعتقلت ال�سلطات 
العراقية عدة اآالف من مقاتلي امل�ستوى االأدنى 

يف داع�ض وقتلت اخرين يف املعركة.
يف مقطع فيديو اعرتافه البالغ مدته 17 دقيقة 
الذي ن�رشته املخابرات العراقية ام�ض اجلمعة ، 
يق��ول امل�سهداين ، الذي يب��دو ببنية �سخمة مع 
اث��ار ال�سلع وحلية ينت�رش فيه��ا ال�سيب، اأنه ولد 
ع��ام 1973 يف الطارمي��ة �سمال بغ��داد ، واأنه 
تخ��رج م��ن كلي��ة االأم��ن الوطن��ي العراقي يف 
عام 1992 قب��ل االن�سم��ام اإىل اال�ستخبارات 

الع�سكرية للبالد.
املقاتل��ني  م��ن  للعدي��د  خالف��ا  امل�سه��داين، 
االأجان��ب الذين جاءوا اإىل الع��راق و�سوريا من 
اأماك��ن اأخرى لدعم داع�ض االرهابي ، كان لديه 
مه��ارات تقنية وتنظيمي��ة حتتاجها املجموعة 

لتو�سيع نطاق و�سولها.
وق��ال ح�س��ن، موؤل��ف كت��اب تقفي اث��ر �سعود 
داع���ض االرهاب��ي "اإن��ه اأح��د االخت�سا�سي��ني 
احلقيقيني واالأدمغة الذين بنوا داع�ض ، الوجوه 
ح��ول  املناق�س��ات  يف  ع��ادة  املعروف��ة  غ��ري 

املجموعة.
واأ�س��اف اأن امل�سه��داين كان "اأح��د القادة غري 
املعروف��ني لك��ن م��ن احلا�سمني داخ��ل داع�ض 

الذين خدموا يف ظل نظام �سدام ح�سني".
عل��ى الرغم من اأنه لي���ض قائًدا كبرًيا ، فقد �سغل 
امل�سه��داين منا�سب اإداري��ة مهمة من امل�ستوى 
املتو�س��ط داخل تنظيم داع�ض االرهابي. واالأهم 
من ذل��ك ، اإنه من بني الكادر املدربني ع�سكريًا 
وا�ستخباراتي��ًا كان��ت اجلماع��ة ، مثله��ا مث��ل 

القاعدة قبلها ، قادرة على جتنيده.
ويق��ول ح�س��ن اإن امل�سهداين �سل��َع يف برنامج 
االأ�سلح��ة الكيميائية للجماع��ة االإرهابية. كما 
�سغ��ل من�س��ب حماف��ظ داع���ض االرهاب��ي يف 

كركوك ويف �سمال بغداد.
واأك��د م�سوؤول��ون اأمريكيون مطلع��ون على دور 

امل�سهداين يف التنظيم واأنه مت القب�ض عليه.
وكان االأمريكي��ون ق��د قب�سوا علي��ه �سابقًا يف 
ع��ام 2006 و�ُسج��ن يف مع�سك��ر كروب��ر ، اأحد 
مركزي االحتج��از الرئي�سي��ني اللذين تديرهما 
الوالي��ات املتحدة. وقال يف ال�رشيط ، اإنه اأطلق 
�رشاح��ه يف منت�سف ع��ام 2011 ، وان�سم اإىل 

تنظيم داع�ض بعد عامني.
كان احتجازه يف من�س��اأة اأمريكية اأطول بكثري 
م��ن فرتة اعتقال زعيم تنظيم داع�ض االرهابي، 
اأبو بك��ر البغدادي ، الذي ق�سى اأقل من عام يف 

�سجن بوكا االأمريكي يف العراق.
يف الفيدي��و ، ���رشح امل�سهداين عمل��ه مع تنظيم 
داع���ض االرهاب��ي ، مب��ا يف ذل��ك اجتماعات��ه 
يف ع��ام 2014 مع البغ��دادي ، ال��ذي قال اإنه 
جم��ع حكام خمتل��ف املحافظ��ات العراقية يف 

املو�سل ملنحهم تعليمات حول اإدارة مناطقهم 
واإج��راء مناق�س��ات م�سرتكة ح��ول ق�سايا مثل 
م��ا يجب فعله مع "الغنائم" الت��ي اأخذها قادة 
تنظي��م داع���ض م��ن النا���ض يف املناط��ق التي 

ا�ستولواعليها.
يف وق��ت الحق ، انتق��ل امل�سه��داين اإىل كركوك 
وهناك اأ�رشف اأو �سارك يف العديد من العمليات 
الب��ارزة �سمل��ت ق�س��ف بل��دة ت��ازة ال�سمالي��ة 
ال�سغرية بال�سواريخ ، التي حملت بع�سها مواد 
كيماوي��ة )خردل الكربي��ت ، والكل��ور( ت�رشبت 
منه��ا على الرغم م��ن انفجار قل��ة قليلة منها ، 

وفقا لتقارير اإخبارية يف ذلك الوقت.
ث��م �س��ارك يف العملي��ة الت��ي اأ�رش فيه��ا جنود 

الب�سمرك��ة االك��راد، على الرغم م��ن اأنه قال اإن 
18 مت اإلقاء القب�ض عليهم ، ولي�ض 21 ، العدد 
االإخباري��ة واملخاب��رات  التقاري��ر  ال��وارد يف 
ب��دالت  يرت��دون  البي�سمرك��ة  كان  العراقي��ة. 
برتقالية اللون ويتجولون بهم يف اأرجاء مدينة 

احلويجة يف اأقفا�ض.
االرهابي��ة  العملي��ات  يف  امل�سه��داين  �س��ارك 
لداع�ض بالقرب من االآثار الرومانية القدمية يف 
تدم��ر ، �سوريا ، التي احتلتها التنظيم االرهابي 
يف ع��ام 2015 مل��دة ع��ام تقريب��ا. ومنذ ذلك 
احلني ، تقل�ست ق��وة داع�ض ونطاقها اجلغرايف 
ب�س��كل كبري ، لكن مايبدو را�سخًا فيه �سغله عدة 
منا�سب اإدارية ، بع�سها ينطوي على قدر كبري 

من امل�سوؤولية.
يف ع��ام 2017 ، قرر مغادرة �سوريا وداع�ض ، 

على حد قوله.
واأ�سار اإىل اأ�سباب رحيله ق�سف قوات التحالف 
وا�ستهداف القادة من اأمثاله و "االإدارة ال�سيئة" 

من قبل بع�ض م�ساعدي البغدادي.
وق��ال ان��ه مت القب���ض عليه يف من��زل ابنه يف 
اأن��ه مت  العراقي��ة  واأك��دت املخاب��رات  بغ��داد. 

القب�ض عليه يف بغداد.
اإن القب���ض عليه بالقرب من من��زل عائلته يف 
الطارمي��ة ي�س��ري اإىل اأن بع�ض مقاتل��ي داع�ض 
الذين مل يقتلوا قد يحاولون العودة اإىل ديارهم 

واالندماج مع ال�سكان املحليني.

ما ال تعرفه عن االرهابي "جمال المشهداني".. صدام حسين والكمياوي حاضران
ترجمه – هالة احمد

في الذكرى الـ73 على تهجير اليهود من تعيينات ذي قار.. مجزرة حلت بالفقراء وفاز بها من يملك "ضلعا" سياسيا رفيعا
العراق .. حزمة من المطالبات لبغداد وأربيل

 
 مل يتوقع "عمر" ان تتخطى جلنة التعيينات يف 
تربية حمافظة ذي قار ا�سمه �سمن االف اال�سماء 
ال�  �سمن  وظيفية  درج��ة  على  للح�سول  الذين 
اعلنت احلكومة املحلية فتح  التي  3000 درجة 

باب التقدمي عليها بوقت �سابق. 
وقال عمر وهو ابن ال� 35 عاما انه "م�سى على 
�سنوات،   10 من  اكرث  الرتبية  كلية  من  تخرجه 
لكنه مل يح�سل حتى االن على اي درجة وظيفية 

التي  الدرجات  بجميع  امل�سمول  اخت�سا�سه  يف 
اعلنت وهو اللغة العربية". 

احد  على  بالتقدمي  قمت  "لقد  عمر،  واأ���س��اف 
ام��ل  ق���ار، وك��ل��ي  امل��ن��اط��ق يف حم��اف��ظ��ة ذي 
تفاجاأت  لكني  وظيفية،  درجة  على  باحل�سول 
نف�ض  ومن   2018 عام  خريجي  ا�سماء  بظهور 
وثائق  على  حتى  يح�سلوا  مل  وهم  اخت�سا�سي 
هذا  ح�سل  كيف  اع��رف  ال  االن،  حتى  تخرجهم 

االمر وهم بالع�رشات خرجت ا�سماءهم ".
"هوؤالء اخلريجني يقف وراءهم  اأن  ويتابع عمر، 

 ،" ال��دول��ة  يف  وا���س��ع  نفوذ  ا�سحاب  ا�سخا�ض 
موؤكدا انه "االن يعي�ض �سدمة عدم احل�سول على 
بنف�ض  ا�سخا�سا  م�ساهدته  بعد  وظيفية  درج��ة 
اخت�سا�سه يح�سلون على درجات وظيفية رغم 
 2007 عام  خريج  وهو   2018 عام  تخرجهم 
ومل ينال ا�ستحقاقه املطلوب". وبني انه "�سيبقى 
من  يتمكن  لكي  احل��ر  العمل  مهنة  يف  يعمل 
واأعلنت  االيجار".  يف  تقطن  التي  عائلته  اعالة 
حمافظة  يف  والتعليم  للرتبية  العامة  املديرية 
ذي قار، اأم�ض اجلمعة، نتائج التعيينات اخلا�سة 

درجة   3000 من  الأكرث  واملدر�سني  باملعلمني 
وظيفية �سملت جميع االخت�سا�سات. 

انباء  ظهور  التعيينات،  تلك  نتائج  واأظ��ه��رت 
جلنة  رئي�ض  اأب��رزه��م  لعل  وبناتهم  امل�سوؤولني 
النزاهة مبجل�ض حمافظة ذي قار، االأمر الذي اأثار 

غ�سب املواطنني املتقدمني الب�سطاء. 
"هناك  اإن  املتقدمني  اأحد  وقال حممد علي وهو 
ا�ستهتار وا�سح يف تعيينات تربية ذي قار، والبد 
من تدخل اجلهات ذات العالقة وحما�سبة من قام 
االعرتا�ض  " تكون مدة  بان  بالتالعب"، مطالبا 

اأكرث من ٥ ايام الأنها �ستكون باالأالف". 
واأكد، اأنه "ال وجود اطالقاآ لل�سوابط الوزارية يف 
التعيينات  " جلنة  اأن  اإىل  م�سريا  االختيار"،  اآلية 
يف تربية ذي قار جلنة غري كفوءة وغري خمت�سة 
ذي  حمافظة  جمل�ض  ع�سو  واب��دى    ." وفا�سلة 
اعالن  تاخر  من  ا�ستغرابه  ال�رشاي،  ر�سيد  ق��ار، 
املحافظة  برتبية  اخلا�سة  الوظيفية  الدرجات 
لعدة ايام دون ا�سباب وا�سحة .  وقال ال�رشاي ان 
" التاأجيل املتكرر العالن نتائج تعيينات تربية 
الباب  وتفتح  مقنعة  تربيرات  له  لي�ض  قار،  ذي 
للجهات  الوقت  بنف�ض  واالتهام  التالعب  اأم��ام 

القائمة عليها ". 
ودعا ال�رشاي، " املحافظ يحيى النا�رشي ومدير 
اىل  املجل�ض  يف  الرتبية  وجلنة  ق��ار  ذي  تربية 

حتمل م�سوؤولياتهم يف هذا املو�سوع".
تالعب فا�سح

وك�سف ع�سو جمل�ض النواب العراقي عن حمافظة 
وجود  عن  ال�سبت،  تعيبان،  االمري  عبد  قار  ذي 
و�سقه  ما  عمليات  ح��دوث  توؤكد  قاطعة  اأدل��ة 
ب�"التالعب الفا�سح" يف تعيينات تربية ذي قار.

وردت  "�سكاوى  اإن  بيان  يف  التعيبان  وق��ال 
ملكتبه توؤكد وجود تالعب فا�سح يف التعيينات"، 
"اإتخاذ  اإىل  قار  ذي  نواب  ذاته  الوقت  يف  داعًيا 

موقف جاد اإزاء هذه التعيينات".
النظر  ب�"اإعادة  وطالب تعيبان احلكومة املحلية 
ع�سو  اأك��دت  اخ��ر،  جانب  من  التعيينات".  يف 
هناك  اأن  النا�سي،  عال  العراقي،  النواب  جمل�ض 
ذي  تربية  مديرية  نتائج  يف  ا�ستفهام  عالمات 

قار التي اأعلنت يف ال�ساعات املا�سية.
اع��الن  ت��اأخ��ر  اأن"  ب��ي��ان  يف  النا�سي  وق��ال��ت 
املحافظة  برتبية  اخلا�سة  الوظيفية  الدرجات 
اثار حفيظة  ا�سباب وا�سحة  الأكرث من مرة دون 
الكثري من ابناء املحافظة"، منوهة اإىل اأنه " لي�ض 
هناك اي تربيرات مقنعة للتاأجيل وفتحت الباب 
للجهات  الوقت  بنف�ض  واالتهام  التالعب  اأم��ام 

القائمة عليها". 
امل�سوؤولني  ذوي  ظهور  اأن"   ، النا�سي  وت�ساءلت 
من  هم  اأم  �سدفة  جاء  هل  التعينات  نتائج  يف 
ذوي ال�سهداء اأم تنطبق عليهم ال�سوابط اخلا�سة 

بالتع�يني".

احيت منظمة يهود اقليم كرد�ستان منا�سبة ذكرى 
الديانة من  تلك  ابناء  73 عاما على تهجري  مرور 

العراق وذلك يف مدينة اربيل العا�سمة.
وت�سمنت احياء تلك املنا�سبة التي اقيمت مب�ساركة 
دينية  و�سخ�سيات  امل���دين  املجتمع  منظمات 
وا�ساتذة  ومتخ�س�سني  وباحثني  واجتماعية 
ال�سموع  ايقاد  اليوم  ظهر  بعد  اربيل  يف  جامعيني 
ال�سلب  على اروح اولئك الذين قتلوا خالل عمليات 
والنهب التي تعرف يف االو�ساط املحلية ب�"فرهود 
تلي  الذكرى  تلك  مرا�سم  احياء  وخ��الل  اليهود". 
بيان با�سم منظمات املجتمع املدين يف اربيل جاء 
بعد  اي  ذاته  التوقيت  �سنة ويف   73 "قبل  انه  فيه 
ظهر اليوم ويف هذا املكان نف�سه حمطة القطار يف 
اربيل مت تهجري اليهود من دون ال�سماح لهم يف اخذ 

ممتلكاتهم و اموالهم معهم".
تلك  منع  ال�����رشوري  من  ان��ه  املنظمات  وذك��رت 
الديانات  ا�سحاب  ت�ستهدف  التي  املخططات 
الذي  العريق  التاريخ  ذات  اال�سيلة  والقوميات 
"ميزوبوتاميا" – بالد ما  ميتد الالف االعوام يف 
ا�سور  والكلدو  والكورد  اليهود  – مثل  النهرين  بني 
والكاكائية  والزراد�ستية  والرتكمان  وال�رشيان 
عناوين  حتت  ان��ه  اىل  منوهة  املكونات،  وباقي 
الق�ساء  مت  احل�سارة  تلك  فان  خمتلفة  وم�سميات 

عليها وتعر�ض ا�سحابها اىل االبادة اجلماعية.
اىل  املطالبات  م��ن  حزمة  املنظمات  وجهت  و 
االحتادية  واحلكومة  كورد�ستان  اقليم  حكومة 
جميع  بني  لل�رشف  ميثاق  توقيع  االت��ي:  ابرزها 
اقليم  ال�سيا�سية  واالط���راف  وال�سلطة  املكونات 
اال�سارة  ان يتم  كرد�ستان، والتاأكيد على �رشورة  
يف  و�رشيح  وا�سح  ب�سكل  املكونات  حقوق  اىل 

د�ستور االقليم.
احلالية  االحت��ادي��ة  احلكومة  املنظمات  وطالبت 
املتعاقبة  للحكومات  ال�رشعي  الوريث  باعتبارها 
واملعنوي  املادي  الدعم  بتوفري  العراق  حكم  على 
يف  ال�سابقة  ال�سيا�سات  من  املت�رشرة  للمكونات 

البالد والتي احلقت بهم ا�رشارا "كبرية".
تبذل يف  م�ساع وجهود  اي  على حماكمة  و�سددت 
طم�ض دين او طائفة او قومية بتهمة تخريب االمن 

القومي.
وطالبات املنظمات االمم املتحدة، والقوات الدولية 
احلماية  بتوفري  البي�سمركة  ق��وات  مع  بالتعاون 
الالزمة للمناطق احلدودية القليم كورد�ستان التي 

يقطنها اتباع االديان والطوائف.
ودعت املنظمات اىل تنظيم اخلطاب الديني بقانون 
ف�سائية،  قنوات  اي  واغالق  كورد�ستان  اقليم  يف 
و�سفحات على مواقع التوا�سل االجتماعي حتر�ض 

على العنف �سد اتباع الديانات الطوائف االخرى.
ت�سببت  االرهابية  "التنظيمات  ان  البيان  وتابع 
بهجرة االقليات وا�سحاب الديانات والطوائف من 
العراق وعلى املجتمع الدويل القيام بدوره وتوفري 

احلماية الالزمة لهم للعودة اىل اماكنهم.
ال��ذك��رى  ه��ذه  يف  بيانها  املنظمات  واختتمت 
باملطالبة باالعرتاف بالديانة البهائية ر�سميا يف 

اقليم كورد�ستان.
اجلمعة  اعلنت  قد  كرد�ستان  يهود  منظمة  وكانت   
73 �سنة على ذكرى  "مبنا�سبة مرور  انه  املا�سية 
التهجري الق�رشي ليهود العراق وكورد�ستان، ونهب 
اموالهم وممتلكاتهم وحمو تاريخهم و وجودهم من 
بالد ما بني النهرين من قبل احلكومات املتعاقبة 
على العراق �سيتم احياء تلك الذكرى املرة بالتعاون 
بعد  واجهوا  الذين  كافة  كورد�ستان  مكونات  مع 

االبادة التي تعر�سنا لها الكارثة نف�سها".

بغداد - متابعة
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