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النكبة والسالم

إيران ...لن نقبل التعدي

مع الت�صعيد الإ�رسائيلي والعنف والتهجري الق�رسي وبناء
امل�ستوطنات علي الأرا�ضي الفل�سطينية ،هناك من يتحدث
عن ال�سالم يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة بني �إ�رسائيل
وفل�سطني ،متر يف  15مايو من كل ع��ام ذك��رى النكبة
الفل�سطينية �أي االحتالل ال�صهيوين الع�سكري ملا يقارب
ثلثني من فل�سطني ،و�إعالن �إقامة دولة الكيان ال�صهيوين
امل�سماة �إ�رسائيل ،يف هذا اليوم من العام 1948م ،وهو
�أي�ضا ذكرى ت�رشيد ما يقارب املليون فل�سطيني بعد احتالل
مدنهم وقراهم و�أرا�ضيهم ،ودفع بع�ضهم �إلى قطاع غزة
وال�ضفة الغربية ونهر الأردن ،و�إلى عدد من الأقطار العربية
املجاورة مثل الأردن والعراق و�سورية ولبنان.
ما قبل النكبة هذه النكبة مل تولد يف هذا التاريخ حتديدا،
بقدر ما كان هذا التاريخ « 15مايو 1948م» ذروة �سل�سلة
من الأح���داث وال��ق��رارات وامل��واج��ه��ات ،ب��د�أت حتى قبل
االحتالل الربيطاين لفل�سطني يف العام 1917م� ،أي يف
قرار اخلارجية الربيطانية �إقامة وطن قومي لليهود يف
فل�سطني فيما عرف بوعد بلفور وقامت بريطانيا املحتلة
بو�ضع هذا الوعد مو�ضع التنفيذ منذ اللحظة التي دخلت
فيها القوات الربيطانية القد�س واحتلتها وانهت بذلك
تبعية فل�سطني للدولة العثمانية املهزومة يف احلرب
العاملية الأولى ،وفاحتا الطريق �أمام احلركة ال�صهيونية
والتي ت�ضم املنظمات والأح��زاب اليهودية وال�صهيونية
على حد �سواء ،وكان الطريق هو طريق فتح �أبواب فل�سطني
لال�ستيالء على الأر�ض الفل�سطينية بكل الو�سائل وتنظيم
هجرة اليهود اجلماعية �إل��ى فل�سطني من خمتلف �أنحاء
العامل ،وحماولة �رشاء �أرا���ض يف فل�سطني ،و�إع��داد قوة
ع�سكرية مدربة جيدا وبناء م�ستعمرات مدنية ع�سكرية يف
فل�سطني ومع يقظة الفل�سطينيني والعرب على ما يحدث يف
فل�سطني بد�أت مواجهة م ّد الهجرة ال�صهيونية منذ البداية
بانتفا�ضات متفرقة �أهمها انتفا�ضة ال�شيخ عز الدين الق�سام
من حيفا والذي �أطلق الر�صا�صة الأولى ف�إن حركته فعلت
فعلها يف الأو�ساط الفل�سطينية والفالحية بخا�صة فانطلقت
ثورة العام 1936م امل�سلحة وكانت ثورة عامة �أ�سا�سها
�أ�صحاب الأر�ض التي ي�ستهدفها م�رشوع االحتالل ال�صهيوين
ولكن هذه الثورة انتهت بعد ثالث �سنوات ،لأ�سباب عدة ومع
نهاية احلرب العاملية الثانية التي �أخرجت بريطانيا من
عداد الدول العظمى ،نقلت ق�ضية ال�رصاع يف فل�سطني �إلى
الأمم املتحدة ع�سكريا و�سيا�سيا وماليا ومهاجرين حل�سم
معركتها مع الفل�سطينيني والعرب عموما وطرح قرار
تق�سيم فل�سطني يف العام 1947م ومتت املوافقة عليه
يف اجلمعية العامة للأمم املتحدة بعد �ضغوط �أمريكية
هائلة على عدد من الدول ،و�صدر القرار رقم  171اخلطري
والذي منح اليهود حق �إقامة دولة على �أر�ض فل�سطني
ج��اء على ل�سان وزي��ر اخلارجية ال�صهيوين ال�سابق
�شلومو بني عامي ال��ذي اع�ترف ب�أنه حني �صدر قرار
تق�سيم فل�سطني كان ما ا�ستطاعت املنظمات ال�صهيونية
�رشاءه من �أرا�ضي فل�سطني من �أمالك الغائبني وبت�سهيالت
حكومة االحتالل الربيطاين ي�صل الى ما ن�سبته  %6من
�أر���ض فل�سطني� ،أي بالنتيجة دولة لليهود التي �أطلق
عليها هذا اال�سم حال قيامها ،تقوم على � ٍ
أرا�ض م�رسوقة
بالقوة من الفل�سطينيني �أحداث النكبة الفل�سطينية �إذن
حني اندلعت حرب 1948م بني الفالحني الفل�سطينيني
ب�إمكانياتهم الب�سيطة وبني املنظمات ال�صهيونية امل�سلحة
ب�أقوى الأ�سلحة من خمازن الدول الغربية وال�رشقية ،كانت
النتيجة معروفة �سل ًفا بكل الدعم الهائل دوليا ور�سميا
عربيا� ،أطلقت الع�صابات ال�صهيونية �أعنف حملة �إرهاب �ضد
الفل�سطينيني قبل  15مايو 1948م ،وبعده هوجمت القرى
الفل�سطينية ليال وقتل املدنيون �أطفاال ون�ساء ورجاال وهم
رسة نومهم ،وزرعت املتفجرات يف الأ�سواق والفنادق
يف �أ� َّ
وال�شوارع ،ومت التخطيط ملذابح منظمة يف كل قرية �أو
مدينة فل�سطينية يتم اال�ستيالء عليها لإجبار الفل�سطينيني
على النزوح عن �أرا�ضيهم وبيوتهم ،ومن �أ�رص على البقاء
كان م�صريه الإبادة ،حملة التطهري العرقي هذه ،التي بد�أت
قبل العام 1948م وفق خمطط م�سبق ،وتوا�صلت خالل حرب
1948م  ،ومل ت�ستطع اجليو�ش العربية ال�ضعيفة التي دخلت
فل�سطني �إيقافها ،ترافقت مع ن�سف للقرى والبيوت ختاما
متي تنتهي معانات ال�شعب الفل�سطيني ويعود ايل وطنه،
ويحل ال�سالم العادل وال�شامل ،ودمتم.

يف فرتة ال�ستينيات من القرن املا�ضي
ونهاية اخلم�سينيات منها نه�ضت
الكويت نه�ضة عمرانية رائعة معتمدة
على العقلية الهند�سية املتعلمة
امل�رصية والأي���دي العاملة يف جمال
البناء الإيرانيني الذين كانوا ميل�ؤون
الكويت ط��وال وعر�ضا يعملون بكل
�أمانة و�رشف فكانت الفائدة املتبادلة
بني ال�شعبني الإي��راين والكويتي فهم
وب�شهادة كل �أهل الكويت خري عمالة
كانت تعمل يف الكويت يف تلك الفرتة
ونحن وان اختلفنا مع اجل��ارة �إيران
�سيا�سيا واجتهت اهدافنا عك�س بع�ضها
لكننا مهما ات�سع هذا اخلالف يف الآراء �أو
التوجهات تبق �إيران اجلارة الإ�سالمية
التي تربطنا بها الكثري من الروابط
وال��ع�لاق��ات التجارية واالجتماعية
والتاريخ امل�شرتك يف حميط املنطقة
العربية وب��ه��ا ك��م كبري م��ن العرب
والأهل والأ�صدقاء فلن نقبل نحن ك�شعب
ان تعتدي عليها الدولة ال�صهيونية
و�أعوانها �أينما كانوا فالعدو ال�صهيوين
يقتل من اهلنا يف غزة والفل�سطينيني
يوميا الن�ساء والأطفال وهي الأولى
بال�صد وال���رد عليها ،وق��ط��ع يدها
املخ�ضبة بدماء الأبرياء من ال�شعب
العربي الفل�سطيني و�إ�رسائيل هي �أ�سا�س
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أين اإلدارة العامة للعالقات

الظلم والإرهاب و�إ�رسائيل هي ع�صابة
القمع واالحتالل ،فال يعتقد من كان
يف االم�س مطمورا ال يعرفه اال حلبات
امل�صارعة الزائفة و�صاالت املي�رس
والقمار ه��ذا الكيان ال��ذي بني على
الباطل والكذب وال��زور لن ن�سمح له
ب�أن يتجر�أ على اجلارة �إيران و�سن�سخر
القلم مادمنا احياء للدفاع عن اجلريان
يف �رشق اخلليج العربي وندعو لها الله
�سبحانه وتعالى ان يحميها و�أهلها من
طغيان البغاة وال�صهاينة امل�ستعمرين
راجني منها �شاكرين نبذ كل ما يفرق
�شمل �شعوب دول اخلليج العربي وان
ت�ضع يدها يف �أيدينا لبناء جمتمع
خليجي واحد �أ�سا�سه اخلري والتعاون
وح�سن اجلوار الذي من دونه لن ت�ستقيم
الأمور لنا جميعا فالتعدي على �إيران
الإ�سالمية من دولة االحتالل واال�ستعمار
ال�صهيوين يعترب تعديا وخطرا حمدقا
بكل دول جمل�س التعاون العربي يف
اخلليج وليعلم القا�صي وال��داين ان
�شعارنا منذ البداية مبني على القاعدة
التي تقول« :انا واخوي على ابن عمي
و�أنا وابن عمي على الغريب» فكن حذرا
�أيها الغريب الذي تلوح بالتعدي على
ال�شعب الإيراين بحجج واهية وللحديث
بقية.
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صناعة متطرف
ال و�سه ً
�أه ً
ال بك عزيزي القارئ  ،رمبا دار
يف عقلك �س�ؤال عن كيفية �أن يكون الإن�سان
يفجر
متطرف ًا ديني ًا �إلى �أن ي�صبح ارهابي ًا ّ
ب��الأب��ري��اء يف نهاية املطاف  ،ح�سن ًا
�س�أ�رشح لك اخلطوات ب�سال�سة بعد نهاية
هذه اجلملة  ،قراءة ممتعة.
�أولى خطوات �صناعة املتطرف �أن تكون
وتنوع الأفكار
حرية املعلومة يف املجتمع
ّ
ّ
معدومة فيكون ال�شخ�ص مركون ًا بزاوية
الر�أي الواحد ذي ال�صحة املطلقة ،فيتم
تعبئة ال�شخ�ص بكتب الرتاث امل�شبوهة
الدم بلغة عدوانية
التي تفوح منها رائحة ّ
تثري الكراهية لأي �شخ�ص غري متوافق مع
فكره ،اخلطوة التالية هي تذكري ال�شخ�ص
ب�ضياع �أمته لأنها مل تتبع الدين الذي
تقدمت بدرو�سها
يعتقده وك��أن اليابان
ّ
البوذية  ،ويتم �أي�ض ًا جتيي�ش عواطفه عرب
تذكريه بحروب انتهت قبل �ألف عام و�أن
كل طائفة وكل معبد مير عليه عرب مركبته
هم يف النار خملّدون �إال هو وب�ضعة من
ا�صدقائه  ،و�أن ال�س�ؤال ممنوع والتفكري
تقدم الن�ص على
كفر  ،فما عليك �سوى �أن ّ
عقلك الذي وهبه الله لك لكي ال ت�ستخدمه
بل يكون و�سيلة لكيفية �صناعة القنبلة
لتنعم بحور العني.
وهناك �أي�ض ًا عامل م�صاحب للخطوات
التي ذكرتها يف الفقرة املا�ضية لتبلور

عبدالعزيز خريبط

املتطرف رغم امتالك املتطرف �شهادة
�أك��ادمي��ي��ة كالطبيب �أمي��ن الظواهري
رئي�س القاعدة مث ً
ال ف���إن ن�سبة ٪48
تقريب ًا من املتطرفني حملة �شهادات عليا
ح�سب حتليل دييغو غامبيتا �سنة 2007
�أ�صبحوا ارهابيني ،فالعامل الآخر هو
البطالة وتهمي�ش دوره يف املجتمع
فيجد � ّأن ال�سبيل الوحيد خلال�صه هو
احياء اخلالفة املزعومة التي ت�رشبها
يف جم��ت��م��ع��ه امل��غ��ل��ق الالمتعاي�ش
وال��ذي يخطو اخل��ط��وات التي ذكرتها
فن�ش�أ عليها يف بيئته �أحادية الفكر ،
فال�شهادة العليا التي ميتلكها لي�ست
رغبة منه ب�أن يكون مثقف ًا يف علمه بل
هي و�سيلة للمال فعندما تنعدم فر�صته
يف حت�صيل املال يتحول �إلى باحث عن
خمرج �آخر وهو املخرج الديني ليبحث
عن النجاة.
لقد �أ�صبح الدين و�سيلة للقتل عندما يتم
متكني ه�ؤالء املتطرفني من زمام الدولة
لتكوين جماعاتهم فيكون معتقدهم الدافع
الرئي�سة لبناء الدولة فعندما يتم اقناعهم
ب�أن ال بديل لتقدم �أمتهم �إال بالدين ويف ظل
تهمي�شهم �أي�ض ًا ف�سيكون �سبيلهم ان�شاءها
خارج ًا كطالبان وداع�ش التي ت�ضم كل
اجلن�سيات  ،فهكذا ي�صنع التطرف والكل
عما يجري.
م�س�ؤول ّ

واإلعالم األمني بوزارة الداخلية؟

الجزء الثاني

�سبق �أن تطرقنا يف مقال �سابق �إلى �أهمية دور
الإدارة العامة للعالقات والإعالم الأمني بوزارة
الداخلية و�إل��ى حقبة تفوقت وحققت النجاح
واالجناز بالتعامل مع االعالم ومواقع التوا�صل
االجتماعي وال��رد والتو�ضيح والتوعية الأمنية
ون�رش كل ما يفيد املواطن واملقيم من م�ستجدات
وقوانني وتنبيهات وحتذيرات و�إر�شادات حيث كان
لها الدور احليوي يف اخلطط والربامج التوعوية
والأن�شطة والفعاليات والتفاعل مع اخلرب والوقفة
بكافة الو�سائل الإعالمية املتاحة الأمر الذي جند
الآن فيه جانبا من التفكري الطويل الأمد والرتدد
بامل�شاركة والتفاعل بحذر مع ما ين�رش مبواقع
التوا�صل االجتماعي وو�سائل االع�لام مع �أن يف
وزارة الداخلية طاقات وك��وادر ب�رشية وكفاءة
على م�ستويات متقدمة وتتمتع بالفطنة واخلربة
الأمنية التي تتفوق بكافة املجاالت واملواقع �إال
�أن هذه الفرتة جند فتورا بالتعامل مع الأخبار
وامل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي حت��ت��اج التو�ضيح وال��رد،
فهي لي�ست مقت�رصة على م�شاركات عرب و�سائل
وح�سابات مواقع التوا�صل االجتماعي يف و�ضع
�صور ومقاطع �أو م�س�ألة ترقية موظفني يف الإدارة
وتدوير �آخرين و�إمن��ا عمل منظم لإدارة تتحمل
م�س�ؤولية اجلهاز الإعالمي الأمني لدولة وعليها
واج��ب��ات التوعية وحتمل امل�س�ؤولية الأمنية
واملجتمعية يف التفاعل والرد على كافة الق�ضايا
دون و�ضع احل���دود يف وق��ت يتطلب ال�شفافية
وال��رد الفوري من جهات االخت�صا�ص على كافة
املوا�ضيع ال�صغرية والكبرية ،دون �أن يكون هناك
و�سيط واجتهادات من بع�ض ال�صحافيني و�أ�صحاب
احل�سابات وال�شبكات يف املواقع بتوا�صل مع
اجلهات الأمنية والت�رصيح حتت عناوين «ك�شفت
م�صادر �أمنية» الأمر الذي من املفرت�ض �أن ينتهي
يف ظل وجود ناطق ر�سمي بوزارة الداخلية وطاقم
كامل خمت�ص ب��الإدارة العامة للعالقات واالعالم
ا لأمني!
وقد انزعجنا كثريا ملا تداوله النا�شطون وبع�ض
ال�شبكات واحل�سابات الإخبارية عن مقطع فيديو
ينقل حالة لي�ست جديدة و�إمنا هي موجودة ويعرفها
امل�س�ؤولون والقيادات متام ًا قبل املوظفني املكلفني
بالعمل والتعامل مع مثل هذه الطوابري من ازدحام
املراجعني وخا�صة الوافدين �أم��ام احد املراكز
وهذا الأمر لي�س بالداخلية وح�سب وكذلك يف وزارة
ال�صحة والعدل وغريها من اجلهات احلكومية ،حيث
املقطع ينقل احلالة ملجموعة كبرية من الوافدين
ويظهر على معظمهم التعب نتيجة انتظارهم الطويل
�أمام �أحد املراكز لإنهاء معامالتهم ،حتت مزاعم
وادعاء بتواجد موظف واحد م�س�ؤول عن �إجناز تلك
املعامالت وقد �أث��ار ازدح��ام املراجعني ا�ستياء
الكثريين مبن�صات التوا�صل االجتماعي ومع الأ�سف
جند التفاعل مع اخلرب يف تو�ضيحه من جهات �أخرى
ونقال من �إحدى ال�صحف املحلية مع غياب الإدارة
املخت�صة عن دورها يف الك�شف عن حقيقة هذه احلالة
وما �أ�سبابها حيث �أ�شارت �صحيفة «الأنباء» الكويتية
�إلى �أنه قد ك�شفت م�صادر �أمنية يف الكويت عن �إ�صدار
�را ب�إعفاء
نائب رئي�س ال��وزراء وزير الداخلية �أم� ً
امل�س�ؤول عن تزاحم الوافدين خارج �أحد مباين وزارة
الداخلية خالل نهار رم�ضان من من�صبه.
ومثل هذا امل�صدر الأمني غري املعلوم ال يعني
حال جذريا للم�شكلة التي يعاين منها اجلميع يف
قطاعات الداخلية التي من املفرت�ض �أن تو�ضح
الوزارة ممثلة بالإدارة املخت�صة والإعالم الأمني
حقيقة الأم��ر ال �أن ننتظر التفاعل مع مثل هذه
الأخبار ب�صورة انفعالية وت�سيء ل�سمعة الدولة
واملركز الإن�ساين العاملي.
ما نطلبه من الإدارة العامة للعالقات والإعالم الأمني
التفاعل مع مثل هذه الأحداث وامل�ستجدات امل�صورة
تزامنا مع وقت انت�شارها فمثل هذه ال�صور ومقاطع
الفيديو م�ألوفة والتعامل معها هو الذي يتطلب فيه
التو�ضيح والرد لقطع حبل اال�شاعات يف التهاون
بالقانون وااللتزام بالعمل واملحافظة على حقوق
االن�سان.

حسبة مغلوطة

ناصر الحسيني

علي البصيري
a.h.albossiri@gmail.com
Twitter: @alialbossiri1

محمد المطير ...ما هكذا تورد اإلبل!

يقول �أهل العلم « ،القول اللني  ...ي�ضيع احلق البني ,والذي ين�شد
العفو يعرف من اين يبد�أ ؟ وكيف يبد�أ ؟ واين ينتهي ؟ «فالذي ين�شد
العفو ال�شامل بحق وحقيقي،يا �أخى حممد املطري ال ي�سلك اال�سلوب
الذي انت �سلكتة ،مع احرتامي ال�شخ�صي لك ،فكلنا نتمنى العفو عن كل
االخوة املتهمني يف ق�ضية دخول املجل�س ،خ�صو�ص ًا وان اغلبهم تربطنا
بهم عالقات �صداقة ،ومل يدخلوا املجل�س بق�صد ارتكاب جرمية ،وامنا
يريدون توجيه ر�سالة �سيا�سية ،لذلك كلنا نتمنى العفو عنهم ،ولكن
لي�س باال�سلوب الذي طرحته ،فالذي ين�شد العفو ال�شامل يح�صل عليه
بالتي هي �أح�سن ،ولي�س با�سلوب التحدي والفر�ضية ،ويل الذراع .
فالأ�سلوب الذي طرحته وهو التجمع يف �ساحة االرادة ثم جمع تواقيع
نيابية لعقد جل�سه خا�صة للعفو ،هذا لي�س ا�سلوب واحد يهدف الى
العفو ،وامن��ا يهدف الى الدعاية االنتخابيه فقط ،الن العفو ال
يفر�ض وامنا يطلب وبالتي هي اح�سن� ،أما الفر�ضية ،وتواقيع نواب
وعقد جل�سة خا�صة ،فهذا لن ينتج عنه �شيء ،وامنا فقط ا�ستعرا�ض
ع�ضالت ،وا�ستعرا�ض الع�ضالت ال ي�سمن و ال يغني من جوع ،وامنا
يزيد الق�ضية تعقيدا .
فالذي ين�شد العفو ال�شامل ياخي حممد املطري ،وي�سعى اليه ب�شكل
جدي ،ي�شكل جمموعه لي�س من النواب ،وامنا من �شخ�صيات �سيا�سية
ودينية  ،ويبعد عن اال�ضواء ،ومن ثم يلتقون من بيده العفو ،وكلمة
طيبة من هنا ،وكلمة اطيب من هناك  ،تتحلحل الق�ضية ،امنا اعت�صام
وجمع تواقيع وعنرتيات وحماولة فر�ض العفو عن طريق «يل الذراع»،
فهذه اخلطوات ت�رض با�صحاب الق�ضية ،وال تهدف الى العفو ،وامنا الى
الدعاية االنتخابية فقط .

غزالة بزالة ...تحقرص تمقرص «»2/2
وبعد طالق ابنة خري الله من هيثم تزوجها وطبان ابراهيم �أخو �صدام ،وهذه
فجرت غ�ضب عدنان الذي �أكد ل�صدام وجه ًا لوجه �أن ذلك العمل
احلادثة ّ
مرفو�ض �رشعي ًا وقانوني ًا و�أخالقي ًا ،فاملر�أة حتب زوجها ولديهما �أطفال،
فعلى �أي �أ�سا�س يتم الأمر بتطليقها؟
�أجاب �صدام ب�أن م�صلحة العائلة اقت�ضت ذلك واملر�أة تزوجت ،فال حاجة
لإثارة امل�س�ألة .
ويف عام  1986احتل الإيرانيون الفاو ف�سبب هذا االحتالل هزمية مريرة
«لبطل القاد�سية» ،ف�أ�صدر �أوامر بتحريرها ب�أق�صى ما ميكن حتى �أنه �أعد
قوات نظامية وغري نظامية هائلة وعمد �إلى �إطالق �رساح جميع ال�سجناء
واملجرمني �رشط �أن ي�شاركوا يف عملية التحرير  ..كانت �أوامر �صدام تقت�ضي
حتقيق التحرير حتى لو و�صلت اخل�سائر �إلى  ، ٪ 80واحتدم النقا�ش يف
غرفة العمليات � :شارك فيه ماهر عبد الر�شيد ،قائد القوة اجلوية ،قائد
قوات احلر�س اجلمهوري وعدنان خري الله وعدي وق�صي .
قال �صدام  :نحرر الفاو ولو خ�رسنا . ٪ 80
ر ّد عدنان  :وحتى لو خ�رسنا  ٪ 100فلن ن�ستطيع حترير الفاو يف هذا الوقت
·· فلننتظر قلي ًال �إلى �أن يحني الوقت املنا�سب ونخطط للمعركة الختزال ن�سبة
اخل�سائر .
غ�ضب �صدام وت�شبث بر�أيه ودارت معركة زج فيها �صدام  400من عنا�رص
حمايته ُقتل �أغلبهم ،بينما قتل �آخر بال�سالح الكيماوي لأن الرياح ه ّبت
يف االجتاه املعاك�س نحو القوات العراقية وات�سعت �شقة اخلالف بني �صدام
وعدنان.
تفا�صيل قتل عدنان خري الله من كالم الديلمى :
عام  1989ات�صلت �شخ�صي ًا ب�صديقي الطيار اخلا�ص لعدنان خريالله لالتفاق

معه على موعد يف العيد ،ف�أخربين �أنه �سيذهب مع وزير الدفاع يف واجب يف
�شمال القطر ووعدين باللقاء بعد العودة لتم�ضية فرتة عيد الفطر املبارك يف
بغداد ف�أبلغته �أنا �أي�ض ًا �س�أذهب مع الرئي�س �صدام �إلى ال�شمال .
غادرنا جميع ًا مطار املثنى يف  3مايو باجتاه املو�صل ،ومن هناك �إلى
�رس�سنك والعمادية حيث التقى عدنان ب�صدام وتولى عدنان قيادة ال�سيارة
التي كان ي�ستق ّلها الرئي�س مع الأ�رسة  ،كان معنا ح�سني كامل ف�شعرنا ب�أن
هناك �شيئا يف الأفق نتيجة نظرات �صدام �إلى عدنان  ..لقد �أخربين ال�شيخلي
«الطيار اخلا�ص لعدنان» �أن الوزير عدنان كان مرتدد ًا يف قرار ال�سفر فو�ضع
رج ًال على �سلم الطائرة ورج ًال على الأر�ض وبقي على ذلك الو�ضع ع�رش دقائق
ْ
تقريب ًا دون �أن يتكلم ،و�صدق �إح�سا�س عدنان فقد و�ضعت قنبلة موقوتة يف
طائرته بلغت زنتها كيلو غرام ًا من مادة تي � .إن  .تي يف �شكل �أربعة عقود
ومن �صنع م�صانع ح�سني كامل وكان طول كل عقد � 25سم وقطره � 3سم ،ومت
و�ضعها حتت املقعد اخللفي ب�إ�رشاف ح�سني كامل وب�أمر من �صدام ح�سني
الذي ح ّدد وقت االنفجار .
لقد قام عدنان بقيادة الطائرة ولي�س طياره اخلا�ص كما ورد يف الأخبار
وح�سب ت�سجيل �إدارة الأنواء اجلوية ،كان الطق�س جيد ًا جد ًا وكذلك الر�ؤية،
بينما الرياح خفيفة فمتو�سطة ال�رسعة  ..وقد �سجلت �آخر مكاملة مع عدنان
الذي كان يقود الطائرة مع برج قاعدة القيادة وهي مكاملة طبيعية ..
وعندما �أقلعت الطائرة يف متام الثانية و�أربع و�أربعني دقيقة بعد الظهر
متجهة �إلى بغداد عن طريق املو�صل ويف الرابعة كانت يف �أجواء منطقة
خممور بني تكريت و�أربيل يف ال�صحراء ،حيث انفجرت القنبلة لي�سقط عدنان
قتي ًال هو ومن معه � ..أما من �سلم من احلادثة و�أ�صيب بجروح ،فتم نقله �إلى
امل�ست�شفى ،حيث جرى التخل�ص منه بو�ساطة حقنة �سامة.

