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إلسقاط المشروع  الجھد اإلسرائیليسرد لتاریخ ووقائع  ھذا الكتاب              
تجنبت وقد ، والحقیقة بالخیال فیھخاص بالعام حیث یتداخل الالنووي العراقي، 

الرمزیة والغموض واللغة الصعبة قدر اإلمكان، لتناسب عصر الثقافة السریعة 
كتاب  وفي النھایة فإنھ لیس روایة أدبیة، بل وأدب شبكات التواصل االجتماعي

 ً بشكل  یعرض تفاصیل مرحلة خطیرة في تاریخ الدولة العراقیة الحدیثة، مصاغا
 روایة.  

ة بالعربیة على النت وفي نشورمن تفاصیل غیر م ھاائع المعروضة ھنا، أخذتالوق
من لسان من قاموا بھا، وبعضھا ترجمتھ من لغات عدة ستقیتھ بعضھا االكتب، 

 ً جماً  وجھداً  كبیراً  بجھدي الشخصي، وبمساعدة أصدقاء بذلوا لي من كرمھم وقتا
 إلتمام ھذا السرد التاریخي.

ً  النسیج حتى  السردي للكتاب قائم على فكرة "الجلیس" وھو شخص یبقى غامضا
نال عن ھذا العمل ویصغاء وتبادل الحدیث مع الناس. نھایة الكتاب وعملھ ھو اإل

ً  أجراً  سجل جمع لیستقي منھ المعلومة عمل في كل مكان یمكن أن ی، و باھضا
میر المشروع ي لتدسرائیلي االستخباري والعسكرمعلومات خاص بالجھد اإل

النووي العراقي، وھو الواجب المكلف بھ من خالل إعداد كتاب عن تلك المرحلة 
في ھذا الكتاب یملك الجلیس ویدیر "مكتب الخلود للعالقات العامة" . من التاریخ
 في أربیل. 

 صور ذات عالقة بملف اوزیراك موجودة على الرابط التالي
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 أسرار رجل برلین الغامض! 

تقطعان الریف الفرنسي وھما تحمالن أجزاء من طائرات میراج المقاتلة  شاحنتان         
إلى مخزن في  میناء "سین سور میر" الفرنسي الصغیر المطل على البحر األبیض لتسلیمھا 

، تشبھھما في الشكل التحقت بالشاحنتین، شاحنة ثالثة المتوسط. وفي منتصف الطریق تقریبا،
إلى حٍد كبیر، فبات الرتل ثالثیاً وغادر الطریق الزراعي، لیسیر على الخطین السریعین 

A6; A7 .وصوالً إلى ساحل الریفیرا 

وقف الرتل أمام بوابة رئیسیة لمجمع للخزن، یحیطھ سیاج مرتفع، تعلوه حلقات من األسالك 
 الشائكة الالمعة. یتفحص حراس البوابة، أوراق السائق األول.

، وفي العراق تتھیأ السلطات لالحتفال بمولد حزب 1979إنھ یوم السادس من نیسان/ ابریل 
المدعوین لحفل یقام یوم السابع  مئاتد دعت سفارات وقنصلیات البلد في فرنسا البعث، وق

 من نیسان كل عام. 

أما حراس بوابة المخزن، فال یعرفون عن ھذا الحدث شیئا، وكان أحدھم قد التحق بالشغل 
قبل أیام وال عیب یشوب وثائقھ الشخصیة. یعمل الثالثة لصالح شركة أمن فرنسیة خاصة، 

یھا حمایة المجمع. في العادة ال یعتني الحرس بالشحنات الوافدة إلى المخزن، بل ُعھد إل
یتفحصون بعنایة الشحنات التي تغادر المخزن، تحسباً ألخطاء محتملة أو عملیات سرقة 

تأكدوا من مدبرة، لذا سارعوا بفتح البوابة، وسمحوا للشاحنات "الثالث" بالدخول دون أن ی
 أرواق السائقین الثالثة.  بولیصات الشحن وال من

الشاحنة الثالثة التي كانت تحمل حاویة بیضاء وبرتقالیة، انتبذت طریقاً آخر داخل المجمع 
یوصلھا إلى جزء من المخزن، یطل على خلیج صغیر، وقد فتح الحارس الجدید بوابتھ بوجھ 

ع خشیة وجود الشاحنة قبل وصولھا. توقفت الشاحنة في الظالم، وترّجل السائق وھو یتطل
رجال یرتدون مالبس  6فضولیین، وما لبث أن فتح بابي الحاویة المحمولة، فنزل منھا 

" وحدة المھمات الخاصة في الموساد  NEVIOTSعادیة، خمسة منھم كانوا من عناصر "  
 اإلسرائیلي، والسادس كان مھندساً نوویاً إسرائیلیاً.

تومة، معدة للشحن إلى العراق ولكنھا لم على رصیف یطّل على الخلیج، كانت صنادیق مخ
تكن تضم بضاعة عادیة، بل كانت تضم أجزاء حیویة من مفاعل أوزیراك (ویدعى في 
العراق تموز) النووي. قرب الرصیف، كانت حاویة معدنیة رصاصیة محصنة، تضم 
ف بطاریات نوویة غیر مفعّلة، مرسلة إلى العراق لنفس المفاعل. وقرب المكان، كانت تق
رافعة مختصة بنقل الوقود النووي، حیث أن كابینة سائقھا محصنة بجدران من مادة 

الرصاص مقاومة للمواد المشعة "رادیو أكتیف". الرافعة تعود إلى شركة بلجیكیة مختصة 
بالنقل الخاص. وإلى جانب الرافعة تقف حاویة محصنة بمادة الرصاص، لخزن ونقل الوقود 

 الشركة الفرنسیة طبقا لطلب من شركة ألمانیة غربیة (آنذاك). النووي. الحاویة جھزتھا



جزاء اط األكثر أھمیة في الحاویات واألوّجھ الخبیر النووي االسرائیلي رجال الفریق إلى النق
خمسة بشدیدة االنفجار الصقة   C4المعدة للشحن، فقام ھؤالء بربط خمس قنابل من مادة 

 أھداف .

شد صغیر یجتمع، فیما مرت امرأة بالغة الجمال على مرأى من خارج بوابة المجمع، بدأ ح
مام البوابة، فأسقطت سرعان ما احتكت بھا سیارة سوداء أنیقة، خطفت من أالحراس، و

أطلقت المرأة الملقاة على األرض، سیالً من بذاءات فرنسیة بحق ، فالمرأة والذت بالفرار
حراس المخزن. وما إن غادر الحراس نقطة السائق الھارب، ما لفت بسرعة انتباه المارة و

رات الحراسة عابرین الشارع باتجاه المرأة، الراقدة عبر الشارع، حتى تعالت أصوات انفجا
یقظت كل المدینة الصغیرة بفزع، وشبت النیران في أجزاء من مدّویة اھتزت لھا المنطقة، وأ

 المجمع. 

، بالوصول سیارات اإلطفاء و الشرطةعمت الضوضاء والفوضى المكان وبدأت وما إن 
. الرافعة حتى اختفت المرأة "المصابة"، واختفى معھا الحشد الصغیر الذي بدأ یتجمع

البلجیكیة والحاویة الرصاصیة ذابت وتمزقت بقوة االنفجار، أما الصنادیق التي تحمل أجزاء 
ت معدة لتحمل من المفاعل، فقد تھتكت وتطایرت أحشاؤھا في كل مكان رغم أنّھا كان

درجات حرارة عالیة جداً. التفجیرات لم تمزق ھذه األجزاء، لكنھا نزعت عنھا الطالء 
الحامي المقاوم لإلشعاع والحرارة العالیة، وبذا باتت نظریاً غیر قابلة لالستعمال، والبد من 

 والر.إعادة تصنیعھا. الحقا قدّرت السلطات الفرنسیة األضرار بنحو ثالثة وعشرین ملیون د

وتوقف محدثّي األلماني "ر. و. ك." الذي جاوز السبعین من العمر والجالس على كرسي 
متحرك عن الكالم، كما توقفت المترجمة عن الترجمة. وعلى ھاتفي المحمول وضعت جھاز 

 التسجیل على وضع انتظار. 

   * * * 

برلین التي وصلتُھا في الشتاء لم یفارقھا المطر، وسماؤھا كالعادة ملبدة بالغیوم، أما بردھا     
فالریح تعصف بھ جافاً یثلج أطراف اإلنسان فینسى كل شيء وینھمك في محاولة أن یدفئ 

شونھ فیلد العریق حتى داھمني برد صقیعي، غیر مألوف، نفسھ، وما إن غادرت مطار 
أجرة، واعطیت سائقھا عنوان فندقي مكتوباً، فشغل عداده، وبدأ السیر.  اكتریت سیارة

، ونحن 5 –تطلعت في ترمومتر التاكسي المرسیدس، فإذا درجة الحرارة في خارج السیارة 
اللیل سیشھد تدنیاً مرعباً في درجات ما زلنا في الساعة الثانیة ظھراً، وحسبت مع نفسي أّن 

 الحرارة. 

لمحالت، والشوارع واألرصفة، فال أتمالك نفسي من مقارنة ھذه المدینة اتطلع لواجھات ا
بعواصم عدیدة زرتھا، ألمانیا تمتاز عن كل أوروبا بدقة قوانینھا، ونظافة وأناقة شوارعھا 

وأرصفتھا.  یكلمني سائق السیارة بعربیة شامیة مفترضاً بال جدل أني عربي: لو كنَت أخذت 



نَت اختصرت المسافة إلى أقل من النصف. فندق رادیسون بلو طائرتك إلى مطار تیغل، لك
 برلین بعید عن مطار شونھ فیلد.

 لم أكن أعلم أّن المسافة بعیدة، كما أّن لكّل خطوط جویة مطاراتھا التي تتعامل معھا. -

 وما لبث أّن ثار فضولھ الشرقي، فسأل بكل وقاحة: من وین أن شاء هللا جاي؟

أجیبھ بطریقة محایدة: أرض هللا واسعة، ونسافر فیھا حیثما شئنا. قرفني فضولھ فسارعت 
وتشاغلت عنھ بھاتفي المحمول، وھو ینظر إلّي في المرآة محاوالً أن یفتح حواراً معي مرة 

أخرى. وضعت في أذني سماعتي الھاتف، وأدرت موسیقى متشاغالً عنھ، كي یدرك أنني ال 
 أرغب في الحدیث.   

ألكثر من نصف ساعة، وصلت المكان، وانقدتھ أجرتھ الباھظة، ودخلت بعد رحلة تطاولت 
 الفندق واتممت الحجز، ألصعد إلى جناحي في الطابق الخامس.

 سارعت أتلفن للعنوان الذي عندي. رنّ  ثمافرغت حقیبتي، وانجزت متعلقات المسافر، 
الً، ثم عدلت إلى العربیة الھاتف، فأجابني صوت نسائي رقیق باأللمانیة، كلمتھا باإلنكلیزیة أو

 أسألھا: ھل أكلم فیفیان حلبي؟

 أجابت بعربیة سلیمة بلكنة شامیة: نعم بالتأكید، تفضل!

قدمت نفسي لھا، وأكدت أنني على موعد معھا ھذه اللیلة في صالة الضیوف الزرقاء في 
 الفندق، وأردت فقط تأكید الموعد.

 لوقت المحدد في صالة ضیوف الفندق.سارعت باإلجابة بلطف مؤكدة أنھا ستكون في ا

 ولكن كیف سنعرف بعضنا؟ 

قالت: سأرتدي معطفاً أسود اللون، وفستاناً أصفر، وحذاًء أسود وبیدي حقیبة سوداء، وأحمل 
 بیدي ملفاً أحمر اللون.

قلت لھا: وأنا سأرتدي بدلة زرقاء داكنة، وأجلس في مكان یطل على األكواریوم الشھیر 
 الكبیر.

المكالمة، وسارعت أغیر مالبسي وارتدي مالبس ریاضیة، وأنزل إلى صالة ألعاب انھیت 
الفندق، وحوض السباحة. بقیت أغرق نفسي بالتمارین، ثم أخذت دوشاً، ونزلت إلى حوض 

 السباحة.

في السابعة والنصف مساء، كنت أجلس في صالة الضیوف الزرقاء، واحتسي بھدوء قدحاً 
مس دقائق دخلت فیفیان المكان وعرفتھا فوراً، فلوحت لھا بیدي، من عصیر البرتقال. بعد خ



واقبلت نحوي. نھضت مستقبالً، وتبادلنا المجامالت، ونضت عنھا معطفھا، ووضعتھ على 
  تقدم لي كارتھا التعریفي الشخصي.  سارعتجلست علیھا، ثم  كنبة عثمانیةظھر 

یة واإلنكلیزیة، ماجستیر ترجمة فوریة فیفیان ص. حلبي ، مترجمة باللغات العربیة واأللمان
من جامعة ماربورغ، ماجستیر قانون دولي من جامعة لیدز. وتحتھا طبعت أرقام ھواتفھا 

 وایمیلھا.

وكالعادة ھذه األحوال، اعتذرت منھا مدّعیاً أن بطاقات التعریف الشخصیة الخاصة بي قد 
منھا. ثم سارعت أسألھا ھل ترید  طبع المزیدیتح لي بسبب انشغالي المزمن أن أ نفذت، ولم

أن نتعشى قبل أن نباشر شغلنا، أم نؤجل العشاء إلى ما بعد، ابتسمت بلطف مؤكدة أنھا 
 السبت ال عمل لدیھا. تستطیع أن تتعشى في وقت متأخر، ما دمنا في مساء الجمعة، فغداً 

ج لھا من جیبي قصاصة بالعمل. وسارعُت أخر قلت لھا، اذاً اطلبي شیئا تشربینھ، ولنبدأ فوراً 
ُكتب علیھا باللغة اإلنكلیزیة اسم " ر. و. ك. " ومعھ ثالثة أرقام ھاتف، وعرضتھا لھا، ثم 

قلت: علینا أن نتصل بھذا الرجل، ولدینا موعد معھ لیلة األحد بعد غد، ثم یحدد ھو المواعید 
 حسب توقیتاتھ.

 اني؟تساءلت: ھل یتكلم األلمانیة؟ أسمھ ال یدل على أنھ ألم

نكلیزیة، وإال لما یضا، لكّن المؤكد أنھ ال یتقن اإلأرجح أنھ یتكلم األلمانیة، وربما لغة أخرى أ
 احتجت إلى مترجم فوري. 

 طیب وما ھو دوري بالضبط؟

أجبتھا مبتسماً: أنا أعدُّ كتاباً حول مشروع القنبلة النوویة العراقیة، وما تعرض لھ من 
الذي سنلتقیھ، سیروي لنا باأللمانیة تفاصیل سریة تخص ھجمات، ومن المفترض أن الرجل 

ھذا الموضوع، وسیكون علیك الترجمة المتعاقبة، ولیس المتزامنة مع ما یقول، وأنا أسجل 
 كالمكما، ثم نفرغھ فیما بعد.

  * * * 

بعد أن توقف لبرھة ذھب فیھا إلى المرحاض عاد "ر. و. ك." لیتم الحكایة من حیث تركھا، 
لتھ: سید ر. أنت تتحدث عن ھذا الھجوم وكأنَك قبل أن یبتدئ الكالم مرة أخرى وسأ فقاطعتھ

 كنَت جزءاً منھ، ھل كنت ضمن الفریق اإلسرائیلي المھاجم؟

نظر إلّي بعین ماكرة وأجاب ببطء: لم أكن مع الفریق، لكني أعرف ما جرى بالتفصیل 
عاما، ولم توافق الجھات  35یھا المؤكد. ھذه المعلومات التي أكشفھا لك الیوم، مضى عل

المعنیة على البوح بھا، إال بعد أن سقط نظام صدام حسین، وتالشى تھدید القنبلة النوویة 



العراقیة، وتغیّرت آلیات وأسلحة العمل والدفاع والھجوم في الدولة العبریة، وفي العراق 
 أیضاً، وتغیرت كل استراتیجیات المنطقة.

فیفیان الحلبي، كانت تقوم بواجبھا بحرفیة عالیة جداً ودون أي  ولفت نظري أّن المترجمة
 تلكؤ أو فضول. وما برح ر. أن بادرني بالسؤال: ھل أواصل الحدیث؟

 اعتذرت عن سؤالي الذي قاطع حدیثھ، وأبدیُت لھ أمتناني اذا تفضل بالحدیث مرة أخرى.

بالغة األھمیة إلى العراق، كان الفریق النووي العراقي الذي وصل إلى فرنسا لمرافقة الشحنة 
یقوده عالم عراقي أسمھ الدكتور خضر حمزة، وقد تولت السلطات الفرنسیة ابالغھ، وابالغ 
مركزي األبحاث النوویة الفرنسي والعراقي أّن أجزاء قلب المفاعل قد تضررت، ویتطلب 

 ؟إعادة تصنیعھا عامین على األقل. فبادر حمزة للسؤال: ھل ھي قابلة للعمل

إنھا قابلة للعمل، لكنھا غیر مضمونة، وحین یحدث أي تسرب شعاعي من قلب المفاعل، فقد 
یتبعھا انفجار كبیر أو أن التلوث سیكون مھلكا لعشرات ألوف الناس ولألحیاء المحیطة 

 بالمكان في دائرة یزید قطرھا عن خمس كیلومترات.

بالده، مؤیداً ما قالھ الخبراء یضاح الموقف للمسؤولین في وسارع الدكتور حمزة إلى إ
الفرنسیون، لكنھ وضع مالحظة نصھا "الجانب الفرنسي ھنا ھو الجانب الرابح من اعادة 

التصنیع، لذا اقترح أن نستلم منھم المواد كما ھي بضمانة توقیعي الشخصي، وندرس 
ما نرید على األقل بقینا علیھا إلنتاج راق، فإذا كانت قابلة لالستخدام أإمكاناتھا عندنا في الع

لمرة واحدة، وإن كانت خطیرة غیر مفیدة، فستكون الطلبیة للمواد الجدیدة قد قطعت شوطا 
 في التصنیع عندھم".

"استالم المواد مع الطلب من الشركة  :جاء رد الجانب العراقي سریعا، مرفقا بمالحظة
 المصنعة إعادة تصنیع األجزاء".

وقع االنفجار بعد، لذا كان ما یكتبھ ھو مجرد توقعات. ولم یكن خضر حمزة قد أطلع على م
لكن حین اتیح لھ زیارة المجمع واالطالع على حجم التفجیر، أدرك بسرعة أن على العراق 

أن یطلب من الشركة البلجیكیة رافعة خاصة أخرى، وأن یوصي بتصنیع حاویات خاصة 
 ستغرق مزیداً من الوقت.مطلیة بالرصاص من الشركة األلمانیة الغربیة، وھو أمر ی

وبدأت الجھات الفرنسیة بإجراء اصالحات أدرجتھا ضمن بولیصة التأمین الصناعي الخاص 
 بالعمل، وتقاضت عنھا مالیین الفرنكات.

فیما بدأت السلطات األمنیة الفرنسیة بإجراء تحقیقاتھا حول الھجوم ، وفرضت تعتیماً على 
 صابع االتھام منذ البدایة إلى خمس جھات:أ فة واالعالم بشان ما جرى. اتجھتالصحا

 *لیبیا بزعامة القذافي وأحالمھ الخرافیة.



 *منظمة التحریر الفلسطینیة.

 *الروس، المنافسون لفرنسا في المشروع النووي العراقي.

 *الموساد اإلسرائیلي.

 *جھاز األمن السري الفرنسي الرسمي، الذي عارض بشدة منذ البدایة التعاون النووي
 الفرنسي العراقي.

بعد الھجوم، اتصل مجھول بصحیفة لوموند الفرنسیة واسعة االنتشار، مؤكدا أّن "المجموعة 
الفرنسیة للبیئة" ھي المسؤولة عن الھجوم، لتحیید معدات تساھم في القضاء على مستقبل 

نس البشري نقاذ فرنسا والجالمتصل أّن "المجموعة" تسعى إلى إالحیاة والحیاة البشریة. وأكد 
  من مخاطر الرعب النووي.

الشرطة الفرنسیة، كذّبت ما ذھب إلیھ المتصل المجھول، مؤكدة أن إتقان التفجیرات وانتقاء 
مواقع األھداف یدل على أّن المنفذ جھة محترفة، ولیس من مجموعة ناشطي البیئة المشار 

 إلیھا، السیما أنھا مجموعة لم یسمع بھا أحد.

واألوروبي عموماً، بدأ یشیر بأصابع االتھام إلى الیسار المتشدد المسلح،  االعالم الفرنسي
الذي كان نشاطھ یجتاح فرنسا وألمانیا وإسبانیا والیونان وأمریكا الالتینیة والشرق األوسط، 

والذي كان من بین أجنحتھ، فصائل فلسطینیة یقودھا جورج حبش ونایف حواتمھ وأبو 
ھام إلى الموساد، لكنھا عجزت ألوروبیة الیساریة أصابع االتنضال، فیما وجھت الصحافة ا

  ثبات التھم. عن إ

                                         *** 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ماذا طلب صدام حسین من العلماء العراقیین؟

بحث عما عد یومین، حاولت خاللھما بجد أن ألقاؤنا الثاني في بیت ر. و. ك تحقق ب        
یدلني على شخصیة محدثي دون أن أعود إلى موسى حنون ألسألھ عن ھذه الشخصیة. جلس 

ر. في كرسیھ المتحرك في صالة البیت المریحة، وجلست أنا على كرسي بإزائھ، فیما جلست 
 بیننا فیفیان حلبي لتتولى الترجمة بسرعة.

ة ال أروي تفاصیل سیاسیة، لكن قال ر. وھو ینظر إلي من خالل نظارتھ بمكر: أنا في العاد
وبعد أن تولى صدام حسین السلطة، 1979ما سأقولھ اآلن، لھ عالقة بحدیثنا. ففي دیسمبر 

الشھیرة التي قضى فیھا على قیادات حزب البعث  -وبعد حفلة قاعة الخلد الدامیة السریة 
ثة، وفوجئ الفریق المنافسة لھ، زار أبو عدي فجأة مركز المشروع النووي العراقي في التوی

العراقي الفرنسي اإلیطالي بموكب من سیارات مرسیدس بنز السوداء (وكانت سیارات 
مرسیدیس السوداء مختصة بصدام حسین وُحصر استیرادھا في العراق ألغراضھ فحسب)، 
ویخترق الموكب المرعب المجمع الحصین ویصل إلى منطقة قریبة من قلب المفاعل، وھو 

 العادة ألي سیارة بالوصول إلیھ. موقع ال یسمح في

ترّجل صدام حسین بقامتھ المدیدة وأناقتھ الباذخة، وترجل معھ عشرات المسلحین األشداء 
وانتشروا وأغلقوا المنافذ والمداخل إلى المكان، فیما سارع كّل من صباح مرزة المرافق 

وتقدموا لیفسحوا األقدم، ومساعده أرشد یاسین، إلى فتح باب مكتب مدیر عام الموقع، 
الطریق للرئیس ومن معھ. ولكي ال أطیل روایة التفاصیل، فقد طلب صدام حسین من 

المھندسین والعلماء العراقیین الذین حضروا االجتماع، موعداً نھائیا لتسلیم البلوتونیوم إلنتاج 
ت معھم بل في الوالیا قنبلة نوویة، لكّن الفریق وأعضاءه، ولم یكن خضر حمزة الشھیر

مریكیة في دورة تتعلق بعملھ، عجزوا أن یضعوا موعداً حاسماً بسبب تعقیدات المتحدة األ
وصعوبات المشروع. وكان ھذا الموقف واحداً من أسباب إیداع عالم الفیزیاء النووي 

 العراقي حسین شھرستاني في السجن.

رسال األجھزة التي مقرھا في روما بإسنیا عودة إلى التفاصیل التقنیة، استمرت شركة 
والمعدات إلى العراق، ومن بینھا مختبرات ومواد كیماویة تساعد على إنتاج البلوتونیوم من 
قضبان الیورانیوم، كما استمرت لقاءت العراق مع ألمانیا والبرازیل لضمان استیراد المزید 

در عن من الیورانیوم، والتعاقد على شراء مزید من المفاعالت النوویة. وطبقاً لتقریر ص
استخبارات الجیش اإلسرائیلي في نفس العام، فقد تعاقد العراق مع البرازیل لبناء تسعة عشر 

 مفاعالً نوویاً، بعضھا لتولید الطاقة الكھربائیة، وبعضھا اآلخر إلنتاج القنابل النوویة.

توقف ر. عن الكالم، وتوقفت فیفان عن الترجمة، قال ر. : أشعر بعطش شدید، كونوا 
 لنشرب شیئاً بارداً.  ضیوفي



تحرك بكرسیھ المتحرك أمامنا وھو یقول: تفضلوا اتبعوني، واجتزنا الصالة إلى باب 
زجاجي، فتحھ الرجل بریموت كونترول مثبت على كرسیھ المتحرك، فظھرت حدیقة شتویة 

موقعھ  الملبدة بالغیوم والممطرة دائماً. واستقر متخذاً  اجمیلة، ودافئة رغم برد برلین وسماؤھ
حول طاولة بیضاء علیھا أصیص ورد عمالق تتدلى العرائش وزھور البنفسج والشقائق 
الحمراء والبیضاء الرائقة من أطرافھ إلى الطاولة ومنھا إلى أرض المكان. وأشار لنا أن 
نجلس قبالتھ، ولم یكن ھناك سوى أرجوحة إمبراطوریة التصمیم، بفرش قرمزي اللون 

 نا مقاعدنا فیھا أنا وفیفیان. مخملي النسیج، فاتخذ

 ضغط ر. زراً على ذراع مقعده وھو یسألنا: ماذا تشربان؟

ظھر شاب في مقتبل العمر یلبي نداء صاحب البیت فیما شرعت فیفیان تطلب عصیر فاكھة 
شتویة، في حال توفره، وبادرُت أطلب منھ كوباً كبیراً من كاباتشینو، وطلب الرجل لنفسھ 

من عصائر الفاكھة. وحال أن سمعت فیفیان طلبھ، عدلت عن طلبھا وبادرت كوكتیلھ الیومي 
 ھي األخرى تطلب نفس الكوكتیل.

حاوت أن استفید من المناخ الذي خلقھ المكان الساحر، فسألتھ عن مستوى دقة المعلومات 
: حتى لو التي یدلي بھا إلینا بھذه األریحیة الممیزة، ونقلت لھ فیفان ما قلت، فابتسم وھو یقول 

لم تكن المعلومات دقیقة، فلن تجد أمامك مناصاً عن قبولھا، لیس لدیك في ھذا الوقت سواي 
مصدراً للمعلومات بھذا الشأن! ثم ضحك متخابثاً وھو یقول "سیاسة األمر الواقع"...وقھقھ 

ف بشببھ اعتذار وعاد یقول: لكن بوسعي أن أوكد لك ھنا أّن ما أقولھ دقیق تماماً، وستكتش
 أثناء إعدادك للبحث مستوى االعتمادیة والصدقیة لحدیثي.

شربنا طلباتنا، ونحن نتجاذب الحدیث عن الحدیقة الشتویة وجمالھا وفوائدھا، فعرض أنھ 
یعشق أن یعمل في ھذا المكان بیده، وھو یحافظ على الحدیقة منذ سنوات طویلة بنفسھ، رغم 

 صعوبة بعض األعمال فیھا.

 عالم عراقي فرنسيمصدر المعلومات 

وما لبث أن سألني: ھل لدیك مانع في أن نجري حدیثنا في ھذا المكان؟ إنھ آمن، والجانب 
اآلخر من جدار الحدیقة متصل بحدیقة الجیران، وتغطي جداره طبقتین من الزجاج العازل 

 للصوت.

فیفیان أسجل وأخذت  یتكلم وشرعت أجبتھ باإلیجاب، وعدنا لجلسات حدیثنا السریة، فبدأ
 :تترجم

رباح سالم رباح، مھندساً نوویاُ فرنسیا من أصل عراقي، یعیش مع زوجتھ السید ر. : كان 
مدیحة، ویتبع عادات منتظمة في حیاتھ، فھو یأخذ نفس الحافلة بنفس التوقیت، یتبعھا نفس 



ه. المترو بنفس التوقیت لیجتاز باریس وصوالً إلى عملھ الذي ال یحبھ، لكنھ ال یجید غیر
 رباح كان ً یعمل في مفاعل سارسیلیھ النووي الفرنسي. 

ه بنیكوال موراي. وبدأ ءلقاھي ربما كانت أھم مفاجأة في حیاة رباح الوحید المتردد الخجول، 
اللقاء صدفة، حیث كان رباح  قد ترجل تواً عائدا من عملھ بعد أن قطع باریس كلھا تقریبا 

الحافلة التي تأخذه كل یوم بنفس الوقت إلى البیت،  بمترو األنفاق، وما إن وقف في موقف
حتى انتبھ إلى رجل أنیق وسیم قد أوقف  سیارتھ الفیراري الحمراء قرب موقف حافلتھ 

، ابتسم كلیزیةناإلن كان یتكلم رھة، اقترب الرجل من رباح وسألھ إالمعتاد وھو یتلفت. وبعد ب
ولكن مع بعض األخطاء، فعاد الرجل یسألھ إن رباح وھو یجیب مترددا أنھ یتكلم اإلنكلیزیة 

كان قد الحظ وجود شقراء تنتظر أحداً في الموقف، فنفى رباح ذلك، ثم شرع الرجل یتحدث 
عن صعوبة أن یتجول المرء في باریس وھو ال یتقن الفرنسیة، فالفرنسیون رغم اتقانھم 

دقائق من تبادل الحدیث،  5االنكلیزیة غالباً، یرفضون الحدیث إال بالفرنسیة. وبعد نحو 
عرض الرجل على رباح كارتھ الشخصي، كاشفا أنھ یعمل لشركة إنكلیزیة، ثم عرض 

 إیصالھ إلى بیتھ أو إلى محطة قریبة من بیتھ بعد أن یأس من وصول الشقراء.

رباح الذي لم یركب طیلة عمره في سیارة ریاضیة، حدث وال حرج ھذه الفیراري المذھلة  
یفكر، بل سارع بقبول دعوة الشاب الوسیم نیكوال راسماً على وجھھ ابتسامة  الحمراء، لم

 عریضة. 

جّل حدیث نیكوال خالل الرحلة القصیرة دار حول عن النساء وحول أھمیة المال في انشاء 
عالقات مع الجمیالت منھن؟ وحین اقتربت السیارة من الشارع المؤدي إلى بیتھ، طلب رباح 

 ً عمیق شكره لنیكوال، وافترق الرجالن بعفویة ال یشوبھا جدل، لتقوم بینھما  الترجل، مبدیا
 صداقة وثیقة تكررت فیھا جوالتھما بالسیارة برفقة شقراوین، وفي سھرات بأماكن خالبة.

بالنسبة ل د. أ.، مدیر مكتب الموساد في باریس آنذاك، كان رباح سالم رباح، خیر شخص 
عن عراقي مطلع على تطورات الملف النووي العراقي، من یمكن أن یدعم بحثھ المتھافت 

العراقیین العاملین في مشروع أوزیراك  نخالل قائمة بأسماء العلماء والخبراء النوویی
 بمحطتھ الباریسیة، والتي حصل علیھا الموساد مشفرة من مكتب تل أبیب.

من المفاعل الفرنسي،  وّجھ د. ضابطاً میدانیاً لمراقبة رباح لمدة أسبوع من لحظة خروجھ
حتى ركوبھ مترو االنفاق وصوالً إلى المحطة التي یترجل فیھا لیأخذ الحافلة إلى بیتھ. وتولى 
ضابط ثاًن مراقبة ومتابعة رباح من محطة الحافالت إلى بیتھ. بعدھا قام فریق من المختصین 

وراً في غرفة بزرع أجھزة تنصت في شقتھ، بل وزرع الفریق كامیرا مراقبة تلتقط لھ ص
 نومھ، واكتشفوا من خاللھا أن رباح لم یكثر من معاشرة زوجتھ، بل كان كثیر االستمناء.

 قاطعُت محدثي برھة بسؤال: سید ر. ھل ھذه معلومات أم استنتاجات؟



ضحك السبعیني الُمقعد الصعب وھو یجیب: إنھا معلومات یا عزیزي، معلومات موثّقة 
سماء حقیقیة مراعاة لسالمة المعنیین، لكّن الوقائع كلھا حقیقیة. بأسماء، وقد ال تكون كّل األ

وفیما عاد ر. یسرد سلسلة األحداث المثیرة الغامضة، وتترجم فیفیان ما یقول وأسجل على 
فادات الثمینة، سرح فكري لحظات في مدى المتبقي خافیاً من وقائع ھاتفي الذكي تلك اإل

باریسیة، ولمع في خاطري تصوٌر غامض عن حجم الملف النووي العراقي في محطتھ ال
وعاد یروي حكایة رباح المبلغ الذي بذلھ موسى حنون لھذا الرجل لیفتح عقدة لسانھ!  

 ومغامراتھ ودوره في الملف النووي العراقي:

في الصیف التالي على تعارفھما، رحلت مدیحة إلى أھلھا لمدة شھرین، واستغل نیكوال 
ھ برباح. ثم رتب نیكوال في لیلة سبت لقاء شبھ عفوي جمعھ وصدیقھ الفرصة لتعمیق عالقت

رباح مع "اسكورت غیرل" فرنسیة دأب جھاز الموساد على التعامل معھا، وافتعل نیكوال 
سانحة تجبره على مغادرتھما، لیبقى رباح مع ماري الساحرة المحترفة. وانتھت بھما السھرة 

ة ملتھبة على فراش الزوجیة بمخدع رباح وزوجتھ إلى بیت رباح، حیث أمضى االثنان لیل
المسافرة. في الصباح، استیقظت ماري قبل رباح، وتجولت في الشقة بھدوء، ثم أخذت دوشاً، 

 وذھبت إلى المطبخ وأعدت لھما فطوراً یلیق بجھد اللیلة المخملیة الكبیر. 

وبعد اإلفطار،  استیقظ رباح وتناول افطاره الشھي مع ماري نصف العاریة في شقتھ.
اشتھاھا مرة أخرى فأخذھا إلى غرفة النوم، وضاجعھا للمرة الرابعة، وھو ما لم یفعلھ قط مع 
 زوجتھ طیلة سنوات زواجھما. وغادرتھ ماري، وھو یظنھا صدیقة ألنھا لم تتقاض منھ أجراً. 

رباح في  وھكذا تأسست بین الثالثة عالقة وطیدة، قادت بعد أسبوعین إلى أن یُشرك نیكوال
حاویة شحن  400صفقة حاویات اشتراھا من وكاالت تجاریة فرنسیة، الصفقة تضمنت 

مستعملة، اشتراھا  نیكوال بثمن زھید جدا، بقصد طالئھا واعادة تصدیرھا إلى دولة افریقیة 
فقیرة تستعملھا كصفوف للمدارس وكابینات ملحقة بالمعسكرات والدوائر الرسمیة.  

جد لھ عماال من المھاجرین المغاربة واألفارقة والجزائریین ال یملكون واستطاع رباح أن ی
اقامات، ویرضون بأي أجر. وانجز العمال طالء الحاویات وترمیمھا خالل أسبوعین، فباعھا 

مارك فرنسي  3000نیكوال إلى منظمة مرتبطة باألمم المتحدة بمبلغ كبیر، ومنح رباح 
 العمل بشكل شبھ دائم.لجھوده المفیدة، لیكون شریكاً في 

بعد نصف عام من ھذه العالقة التي تخللتھا صفقات مربحة دائماً، كشف نیكوال  لصدیقھ 
رباح الذي سبق أن قال لھ إنّھ موظف إداري في وكالة الطاقة الذریة الفرنسیة أنھ یعاني من 

ادیق مطلیة مشكلة قد تكلفھ مبلغا كبیرا، إذ سبق لھ أن تعاقد مع شركة ألمانیة لشراء صن
بالرصاص، لشحن مواد طبیة مشعة إلى الھند، لكّن الخبیر اإلنكلیزي المختص بفحص 

الحاویات المغلونة بالرصاص، والذي كنت تعاقدت معھ على انجاز الصفقة، قد تراجع عن 
العرض بعد أن اشترى الصنادیق مطالباً بأجر باھظ، وبات نیكوال اآلن في وضع صعب قد 

كبیرة جداً، لذا ھو یفكر أن یرشح لھ رباح واحدا من خبراء المفاعل ینتج عنھ خسارة 



نیكوال  فأبدىالفرنسي لیتولى المھمة مقابل مكفأة مجزیة. فسارع رباح عارضاً مساعدتھ، 
استغرابھ، متسائال كیف بوسع موظف إداري المساعدة في فحص وشحن صنادیق لمواد 

ي، یعمل على مشاریع العراق النوویة مع مشعھ؟ فكشف رباح سالم رباح، أنھ مھندس نوو
 فرنسا، وكانت تلك المكاشفة "مفاجأة" لنیكوال !

ثم انتقل المشھد إلى مدینة كولونیا غرب ألمانیا الغربیة، حیث اصطحب نیكوال صدیقھ رباح، 
للقاء ممثلین عن الشركة األلمانیة التي باعت الصنادیق، وبعد لقاء غذاء، جمع األربعة، 

صندوٍق معدة  20جموعة لفحص الصنادیق الموعودة . وأجرى رباح فحصاً على ذھبت الم
لنقل المواد المشعة مرتبة في مخزن خارج المدینة،  وأید سالمتھا وكفاءتھا للعمل. وانتھى 

 اللقاء بثالثة آالف فرنك أخرى دفعھا لرباح نقدا صدیقھ الكنز نیكوال.

أن یعّرفھ نیكوال على تاجر فرنسي ینوي تصدیر  أثمر تشابك المصالح بین رباح ونیكوال، في
تقنیات نوویة إلى لیبیا. وأعرب التاجر عن رغبتھ في االستفادة من خبرة رباح في ھذا 

المجال، فتعجب رباح كیف یمكن أن یستفید التاجر من ھذه الخبرة؟ ورد الرجل أنّھ ال یعرف 
ھ التوسط في بیع مفاعل، ویفكر أن بالضبط شكل المفاعل الذي تریده لیبیا ألنھ لم یسبق ل

یفاتحھم بنموذج محدد كي یكون في موقع العارف المتأكد من عرضھ، وبذا یضمن لنفسھ 
نسبة أرباح عالیة. وقال لرباح، إّن النموذج الذي تعده فرنسا للعراق یمكن أن یكون نفس 

أجزاء المفاعل  النموذج الذي تطلبھ لیبیا. وبالتالي فإّن قیام رباح بشرح وتوصیف ورسم
العراقي، قد یساعده إلى حد كبیر على تقدیم نفس المخطط إلى لیبیا وبذا یضمن لھما (رباح 

 والتاجر) ربحا كبیراً.

ذُھل رباح، وجحضت عیناه، وھو یتطلع إلى محادثھ، وانتابھ شحوب كبیر، فقال: أنا مرتبط 
فعلھ معكم، ستمحو حتى أثري بعقد عمل مع العراق، واالستخبارات العراقیة لو علمت بما أ

من سجل النفوس في العراق. ونھض متثاقالً، وھو یمسح عرقاً تخیل أنھ یسیر من جبھتھ 
على وجھھ، وقال: آسف جداً، ھذا صعب علّي جدا، أنا لدي عائلة وبیت في الموصل، وال 

ان یمكنني أن أجازف بكل ما بنیتھ في حیاتھ، بعرض من ھذا النوع. وأسرع یغادر المك
 مصافحاً نیكوال والرجل اآلخر. 

ولكن مكتب الموساد في باریس، كاّن مصمماً أن یمضي في الشوط حتى نھایتھ، فقد أنفقت 
إسرائیل على مشروع العمیل الخارجي رباح سالم رباح مبالغ باھظة، وال یمكن التراجع في 

 وروبیة أن تلجأھذه المرحلة. واقترح داني ش. وھو ضابط ارتباط یعمل بین العواصم األ
سلوب التھدید، وھكذا جرى ترتیب لقاء بینھ وبین ماري الفرنسیة التي قضى الموساد إلى أ

معھا أحلى لیاٍل، في فندق ھیلتون باریس، وقضت لیلة معھ، فیما تولت عدة كامیرات التقاط 
 عشرات الصور لھما، وھما في مختلف األوضاع.



 ً ول یرغب في لقائھ، وإال أرسل لزوجتھ " مدیحة" من مجھ ثم تلقى رباح اتصاالً ھاتفیا
صوراً لھ وھو في أحضان ماري الفرنسیة. أصابھ االتصال برعٍب شدید، وبات یفكر كیف 

سیكون الوضع لو عرفت باألمر زوجتھ مدیحة التكریتي القریبة من أسر المسؤولین 
 العراقیین؟

ر، یطالبھ بحسم األمر اللیلة بعد یومین، جاءه اتصال على رقم ھاتف بیتھ من مجھول آخ
في صالة استقبال فندق ھیلتون باریس، ولقاء المجھول وإال ستصل الصور صباح  9الساعة 

 الغد إلى زوجتھ في البیت، وذكر المتحدث المجھول لھ عنوان البیت بالتفصیل !!

عات شعر رباح فجأة أنھ محاصر، فاتصل بصدیقھ نیكوال، لكّن ھاتفھ ال یرد. وتوالت السا
علیھ مثل نصال تطعن ذاكرتھ، وتصیب كیانھ في مواضع ال خالص منھا. في السابعة، عقد 

 العزم أن یرفض طلبھم، معتبرا األمر كلھ مجرد دعابة ساذجة البتزازه. 

اقتراب الساعة الثامنة، أدرك في داخلھ أن ال خیار أمامھ سوى الرضوخ، بانتظار  مع
الخطوة التالیة، وقد یمكنھ تسویة الوضع بمبلغ مالي، ھو یمتلك اآلن ثروة مودعة في 

المصرف، وقد یمكنھ ترضیة المبتزین بشكل ما. ارتدى مالبسھ على عجل وأخبر زوجتھ أنھ 
 ریس، واكترى سیارة أجرى وذھب إلى موعده المخیف.ذاھب للقاء عمل في غرب با

دخل صالة استقبال فندق ھیلتون باریس، فاحتوتھ غیمة عطور فاخرة، تتخللھا نكھات 
السكائر والكحولیات وعشرات العطور األخرى، ودفعھ دفء مفاجئ أن یخلع معطفھ 

صف العمر، المطري ویتأبطھ، متأمالً وجوه الناس حولھ، ومر بصره على رجل في منت
یجلس إلى أریكة حمراء فسیحة، وبیده مغلف أسمر اللون، وصحیفة وضعھما في حجره، وما 

أن التقت عیناھما حتى رفع الرجل یده الحرة ملوحاً بالسالم، فاتجھ رباح إلیھ، واقترب منھ، 
فنھض الرجل ماداً یده بود، ومد رباح یده ببرود بوجھ عبوس كئیب، محاوال أن یبدي 

 قد تضع حداً لموقف لم یر مثلھ سوى في أفالم السینما.صرامة 

جلس الرجالن على األریكة الواسعة، فسارع الغریب بالبدلة الرمادیة والشعر المموج 
المصبوغ بلون بني یقدم نفسھ بالقول باللھجة الموصلیة العراقیة : سلیمان قمحي، ضابط 

 ارتباط مكتب الموساد اإلسرائیلي في أوروبا.

 اح من صراحة الرجل الغامض، وبھت فاغراً فمھ ینتظر منھ الخطوة التالیة.صعق رب

قال سلیمان: آسف ألني كلمتك على الھاتف بخشونة عصر الیوم، والسبب امتناعك عن 
االستجابة، أنا عراقي مثلك، لكني إسرائیلي قادم من الشتات العراقي، ولھذا أقوم بھذا العمل، 

 فنحن في النھایة أوالد وطن واحد.وال آمل أن أضرك بأّي شكل، 

قال رباح متھكماً: ال ترید أن تضرني، وترید أن ترسل إلى زوجتي صوراً فاضحة لي 
 (مشیراً إلى الظرف أسمر اللون الذي یحملھ سلیمان مع الصحیفة).



ضحك سلیمان قمحي، متغابیاً ومبدیاً دھشة مشوبة باالعتذار وقال باللھجة الموصلیة: أوه، 
ھم یا عیني، اقشع (أنظر)، ھذا الزغف (الظرف) فیھ تصاویر ماغي (ماري) الملیحة. أنت وا

وعرض صوراً لماري لوحدھا في أماكن مختلفة ومالبس مختلفة، بینھا صور في غرف 
أنیقة وقد تمددت الغانیة الجمیلة على سریر فسیح أنیق كاشفة عن جسد عاٍر مثیر، ال یستره 

! وسلّمھ الرجل الظرف والصور والصحیفة لیتأكد بنفسھ من سوى بكیني خیطي أصفر اللون
 حسن النیة!

فھم رباح الرسالة، وفھم سبب األدب الجم الذي یبدیھ الضابط الموصلي اإلسرائیلي لیقوم 
بالمھمة، وأدرك في لحظة تجّلٍ كئیبة أّن الخیارات محدودة أمامھ، وعلیھ أن یتقبل عرضھم 

طیع المناورة لیتنزع منھم مكافآت جمة قد تغیر حیاتھ إلى أبد. بما یشبھ الرضا، ولكنھ قد یست
 فقال: طیب ماذا تریدون بالضبط؟

بسیطة یا حبیبي، أنَت في داخل المشروع النووي العراقي، نرید منك تفاصیل المشروع، 
ومعلومات عن أجزاءه التي نقلت والتي سوف تنقل إلى بغداد، ومعلومات عن احتماالت 

، وتضاحك الرجل راسماً على وجھھ تعبیراً سمحاً وقال: ثق یا عزیزي أننا إتمام المشروع
لسنا بخالء كما یشیع عنّا وعن أھل الموصل الطیبین األجاوید، بل سنكون معك بمنتھى الكغم 

 (الكرم). 

رد رباح مرعوباً لشدة صراحة الرجل الجالس إزاءه: وماذا یضمن لي أنكم لن تھددوني مرة 
 حصلوا على ما تریدون؟أخرى بعد أن ت

 نا مصلحة بذلكال یا عزیزي، ھذا لیس أسلوبنا، ما نغید (ال نرید) نحرجك وما لِ 

 عاد رباح لیسأل: كیف أضمن أنھ لن یأتني شخص غیرك ویطالبني بالمزید وإال..!!

ضحك سلیمان وقال ببرود: ال ضمانات في عالمنا یا عزیزي، نحن ال نرید أن نضرك، بل 
 نسعى فعال ألن نفیدك.

ملیون  350قال رباح جاداً: أنتم تطلبون مني معلومات عن مشروع بلغت تكالیفھ حتى اآلن 
دوالر، وأنا ال أعرف بالطبع كل شيء عنھ، لكني لو أردت أن أفیدكم، فعلّي أن أھجر 

 زوجتي، وأھجر فكرة العودة إلى العراق، ھل تساعدوني حقا إلنجاز ھذه الخیارات الصعبة؟

نظر سلیمان القمحي بعمق في عین رباح وقال بجد: ھل أنت مستعد أن تذھب لتبدأ حیاة 
 جدیدة بثروة محترمة في مكان آمن بعیداً عن العراق؟

 قال رباح: وھل عندي خیار آخر؟

من مجلسھ: أعتبُر ھذا عرضاً منك، سنتصل بك الحقاً، وال خوف قال سلیمان وھو ینھض 
 ألینا ألنك كنت ممتنعا دائماً! ءفي الموضوع، أردنا فقط أن نداعبك لنحملك على المجي



وغادر سلیمان وقد ترك في ید رباح، مجموعة صور لماري ھي بحد ذاتھا تھمة لھ إن أخذھا 
 إلى بیتھ.

قد أّن ھذا ھو كل ما یتاح لي أن متمھالً وقال بھدوء "أعتتوقف ر. عن الحدیث، ونظر إلّي 
قولھ لكم في ھذه المرحلة. أسعدني اللقاء بكم، ویسعدني أكثر أن نلتقي مرة أخرى قد نتحاور أ

 فیھا بشكل أعمق!

                                   *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خرائط أربیل المتشابكة

 *للعالقات العامة" الخلودفي "مكتب الثالثینیة الوراق معاونتي  بانھذا الصباح، تبدو        
بأربیل متأنقة ومشرقة أكثر من المعتاد. سروالھا الجلدي األحمر الملتصق بجسدھا الرشیق 

أحمراً بكعب واطئ یناسب مكان تغطیھ بلوزة فضفاضة من الحریر األسود، فیما تحتذي بوتاً 
وضعت على مكتبي ملفاً تحتھ سروال وكأنھما قطعة واحدة. وحین متطابق اللون مع الالعمل 

خاتم حلقي أسود اللون  یتوسطھتابلت سامسونغ كبیر الحجم، لفت نظري أّن إبھامھا األیمن 
عقیقة حمراء حجریة الشكل بزوایا واضحة، والخاتم یتصل بسلسلة سوداء بسوار أسود  تزینھ

لخاتم تزینھ فصوص العقیق األحمر حجریة الشكل وقد تحلق حول غلیظ من نفس معدن ا
بالمزاج األفریقي، ھل أنا  بانولم أتمالك نفسي من القول" الیوم تتألق  ،معصمھا األیمن

 مخطئ ؟

 نظرت إلى وجھي باسمة، وھي تسأل: ھل النظارة أفریقیة المزاج أیضاً؟

مصنوع من نفس المعدن داكن السواد الذي  نظارتھا الطبیة الرقیقإلى أّن إطار  ونبھتني بذلك
تخیل أّن البالتین األسود بھذا األناقة، كما لم : لم أفرددتُ  ،صنع منھ طاقم العقیق في یدھا

 البالتین تصنع منھ أطر النظارات؟ أعرف أنّ 

أجابت وھي تجلس، ثم تنھض لتأتي بھاتفھا المحمول من مكتبھا: ھو لیس بالتین، بل تیتانیوم 
وعدم تعرضھ للصدأ  صنع منھ سفن الفضاء لمتانتھ، معدن نادر تُ المعتم سودباللون األمطلي 

عاماً...تخیل أني  25وخفة وزنھ البالغة. وقد ضمن لي بائع الطقم سالمتھ من الكسر لمدة 
 عاماً! 25یمكن أن ارتدي ھذا الطقم لمدة 

تحدث إلى ظھرھا: المحمول، وكأني أبھا لجلب ھاتفھا جبتھا قبل أن تغادر الغرفة إلى مكتأ
 ھذه التشكیلة ھدیة أنیقة. إلمكانیة أن تصبح، ھذا ینبھني جمیل جداً 

آالف دوالر للطاقم، وھذا طبعا  5ن ترصد ھي عند عتبة الباب، وقالت: علیك أاستدارت و
أكثر تأّنٍ عند الشراء، یعني ھدیة لمن یحبھ قلبك، أو لمن یشكل مشروعاً ھاماً سیجعلك 
 للمستقبل!

 اتفق معِك، فالھدیة تكشف عن المھدي، وقیمة المھدى إلیھ، ھذا مبدأ قدیم.

--------------------------------------------------------------------------- 

، شاعت مكاتب العالقات العامة في القطاع 2003*في العراق بعد التغییر الزلزالي عام 
التجارة وادارة األعمال، وقد یبدو المصطلح بالنسبة للقارئ العربي الخاص في مجاالت 

مرتبطا بوزارات معنیة، السیما أن العالقات العامة تتوالھا مؤسسات رسمیة في العالم 
العربي، أما في العراق فقد تغیر الوضع وباتت مكاتب العالقات العامة كثیرة ومتعددة 

 االختصاصات.



واضعة ھاتفھا األنیق الالمع إلى جانبھا، لى منضدة االجتماعات علتجلس قبالتي بان عادت 
 ریاض لیلة أمس من فینا ایمیالً  كتورثم فتحت الملف وشغلت التابلت وھي تقول: أرسل د

وأرفق معھ نماذج مقترحة لإلعالنات الجداریة التي یرید تنفیذھا في بغداد ضمن  مفصالً 
الحملة االنتخابیة المقبلة، ویطلب أن توضع في أماكن ھامة، بل بعضھا في داخل المنطقة 

عرض جداریات انتخابیة داخل المنطقة الخضراء الخضراء، وال أدري، ھل یمكن فعالً أن تُ 
 الحصینة؟ 

ولیس عن المرشحین، حملتھ تجري تحت  ذا ممكن، فالحدیث عن االنتخاباتأعتقد أّن ھ
لة یمكن شعار" أنتخب العراق"، بمعنى أنّھا ال تروج سوى للمشروع الدیمقراطي، وھذه فضی

 ن ال أحد سیعترض علیھا في المنطقة الخضراء.االعتماد علیھا، واعتقد أ

راد لھا أن تقام في أرجاء العاصمة، ابتداء تعرض على التابلت نماذج لجداریات یُ  بانبدأت 
 من المطار الدولي وصوال إلى مناطق بغداد كافة.

 ما ھي أبعاد الجداریات التي یروم نشرھا؟

 أمتار. 3أمتار طوالً، أما المربعة فأبعادھا  7متر عرضا و 2,5المستطیلة منھا ستكون بأبعاد 

 نھا كبیرة جداً، ومن التصامیم تبدو مكلفة جداً...ما عدد الالفتات التي یفكر بھا؟إ

 ؟ 90، أم 50الفتة،  20ھو لم یشر إلى ذلك بل قال عشرات، وال أدري ماذا یعني ھذا، 

ً  تناولتُ  رغم سنواتھ  بالنشاط ھاتفي المحمول، وطلبتھ على واتس آب، جاء صوتھ ملیئا
في تفاصیل ال آخر لھا وال أول، خلص إلى أنھ یفكر في خمسین ، وبعد أن خاض السبعین

الفتات في كل  10الفتة في كل من الموصل والبصرة، إضافة إلى  20الفتة في العاصمة، و
 !فتة، أغلبھا مضیئة ومرفوعة فوق المبانيال 240محافظة أخرى. وبھذا سیكون المجمل 

 نفیذ علیك؟ھذا ممكن، لكننا كما تعلم لسنا جھة منفذة، الت

أجاب متسارعاً، نعم ھذا واضح، نحن ارتبطنا بعقد مع شركة عراقیة لبنانیة ستتولى التنفیذ، 
 ما نریده منكم، ھو نشر الالفتات فوق المباني عبر العراق؟

ھذا ممكن، لكن فیھ شقان، األول أن نحیل الموضوع إلى مكتب مھندس مدني ینتخب 
، والثاني أن نؤمن األماكن المطلوبة من ھو نشرھا ویتولى األماكن، وسبل رفع الالفتات

خالل عالقاتنا بالحكومة والمسؤولین العراقیین. عالوة على مالحظة مھمة، كیف یمكن أن 
 تؤمن الطاقة الكھربائیة لنشرات مضیئة في بلد ینقطع فیھ الكھرباء بشكل مستمر؟

ت مع الھاتف إلى مكتبھا لتواصل بإنكلیزیتھا الرشیقة المتقنة، وانسحب فأجابترن ھاتف بان، 
 الحوار.



بتأتأتِھ المعھودة التي یقدمھا قبل كل ما یقولھ: ھاااااممم م م م، بالطبع د. ریاض أجاب فیما 
في الموصل  3في بغداد،  5نحن فكرنا بھذا، ولذا قلصنا عدد النشرات الضوئیة لتصبح: 

ً ارتباطومثلھا في البصرة، وواحدة لكل محافظة . وسنؤمن لھا  بالكھرباء الوطنیة، وشبكات  ا
 المولدات المحلیة كبدیل.

 تمام، ھذا واضح، لنتحدث عن الشقین اللذین ذكرتھما، ھل تدفع تكالیفھما؟

 ً  تقدیریا لنقرر على ضوئھ؟ أمم مم  یا ا ا ، طا ا ا، بالتأكید، لكن یھمنا أن نعرف مبلغا

فاتح الجھة السیاسیة أستطیع أن أقرر، علّي أوال أن أفاتح مكتب المھندس المدني، ثم أ ال
والحكومیة التي ستوافق على نشر الالفتات، وھذا كما تعرف في وضع العراق، یتطلب 

 !مكافآت ""

 مم اا، یعني... أال یمكن أن تعطیني مبلغا تقدیریاً؟

أن نبدأ في  لمعرفة الكلفة، وإذا رغبتَ  جدي عيأبدا یا دكتور، ھذا یحتاج إلى اتصاالت وس
السؤال، فسوف أرسل لك العقد، ومعھ رقم البنك الخاص بمكتبنا لتحول علیھ مقدمة المبلغ 

 التي ستجعلنا نتحرك.

 وو آآ م م م ، وكم ھي ھذا المقدمة؟

 ألف دوالر تحّول إلى حسابنا المصرفي المشار إلیھ في العقد، وھو في لوكسمبورغ. 20

 ووو ا اا ا، مم ھذا مبلغ معقول!

نعم دكتور، ھذه اتعاب البدایة فحسب، وقبلھا یجب أن نوقع العقد، نحن ال نعمل بالطریقة 
 عندنا قانوني، على األقل ضمن الحد الممكن. ءالعراقیة، بل كل شي

سنتواصل ونرسل ننتظر منھ التفاصیل التي ذكرھا مكتوبة، وواتفقنا في النھایة، وابلغتھ أننا 
لھ المطلوب عصر الیوم. انھیت المكالمة، وعدت أنظر إلى شاشة كومبیوتري ودخلت مرة 

أخرة حساب المكتب على جي میل، فھالني عدد المیالت وأغلبھا من عناوین لم تخاطبنا 
التدفق في العمل، جرى بعد سحق الدواعش في غرب  د من التذكیر أّن ھذاسابقا، طبعا ال ب

 رجاء البلد.وھو ما أعاد حركة العمل في كل أ ،العراق

 Globalعادت بان، وفي یدھا ھاتفھا المحمول وھي تقول: جیم ماكورني من شركة 
Express   في مطار اربیل  مةثالجاللتجھیزات العسكریة ، یسأل عما جرى بشأن الطائرة

 بالمھمات؟ ةوالمحمل

  على الخط؟ ( ھامساً بالعربیة) ھل ھو معكِ 



بھذه المصیبة  نفعلالمكالمة وقلت لھ أنك ستعود لتكلمھ، وھا أنا أسألك، ماذا  ال... لقد أنھیتُ 
 المعلقة منذ أسبوع؟

 يأطنان مواد عسكریة، وال أعرف ما ھ 5یا عزیزتي بان، نحن نتحدث عن طائرة تحمل 
تختص بالضبط، لكّن العبور بھا إلى بغداد یحتاج إلى تنسیق كبیر، أعرف أنھا معدات 

بوزارة الداخلیة ولیس الدفاع، ولكّن كما تعلمین في موسم االنتخابات كل شيء معطل. 
 سأكلمھ بعد قلیل وأخبره المطلوب.

لتبتسم بشبھ اعتذار وتقول: اتصل صبحي السادن لیلة أمس بشأن افتتاح مكتب خطوط  عادت
جویة خاص في مطار بغداد، وھو یسال إذا كنا نستطیع أن نضمن الموافقات وأن نتولى 

ن یحیلوا ي دبي بھذا المعنى. ھم راغبون بأرسلت لك ایمیل وردنا من مكتبھم فأالتنفیذ؟ وقد 
 لنا كل الموضوع.

ع مقاولة مع شركة أجنبیة، الموافقات نعم، أما التنفیذ فھذا لیس شغلنا، ولكن یمكن أن نوقّ 
ري الخلیجیون یدفعون، لطفاً أج تتولى ذلك، األفضل طبعا الشركات التركیة للبناء والتجھیز.

في وزارة  كم یمكن أن یكلف ذلك، علیِك االستعانة بمعارفكِ  لھم دراسة جدوى، واحسبي
مكتب مطار بغداد الدولي، وعالقاتك بوزارة الداخلیة، أما عن التنفیذ ففاتحي شفویاً النقل، و

 اھالتركیة ھنا في أربیل، ھي تتكلم عدة لغات، وأعطِ  BEMA شركة بسمة، مدیرة مكتب
ھم، ولیس بین ینمنھا المبلغ التقریبي. المقاولة ستكون بیننا وب وأعرفيالتفاصیل كما وردتك 

 أضع كل ھذا الملف بین یدیِك.سنكون الطرف المشرف.  ینھم. نحنبدبي و

نات العف إتناولت بان التابلت والمیل من فوق منضدة االجتماعات وھي تسأل عن مل
أنني قد ابلغتھ أننا ننتظر منھ التفاصیل التي ذكرھا مكتوبة، الدكتور ریاض، فقلت لھا 

 معھ لطفاً فھو ینسى كثیراً. نرسل لھ المطلوب عصر الیوم، تابعيوسنتواصل و

خرجت بان، وما إن بدأُت النظر في قائمة المیالت المتطاولة المقرفة، حتى رن الھاتف، 
ً فأجبتھ وعلى الشاشة،  موسى حنونوظھر اسم   وھو یقول: بدا مسرعا

 ربیل؟أصباح الخیر یا عزیزي، كیف حال 

 ، والعمل یتكاثر، وكلھ یبشر بخیر.بخیر والجو في ربیعھا جمیل كالعادة، الحیاة تعود ربیلأ

 أرجو أن ال یمنعك العمل عن رحلة ھامة یوم الجمعة إلى القاھرة؟

جري تغییرا في بیل وأرر، یمكن أن آخذ التركیة من مطار أالقاھرة، لیس عندنا طیران مباش
 مطار صبیحة ألصل القاھرة یوم الجمعة، ھل الموعد الجمعة؟

احجز لك غرفة في فندق ن تكون في القاھرة الجمعة لیالً. صباحاً، لذا علیك أ بل ھو السبت
برغر في میدان التحریر حیث شتایغنلیاٍل، لتكون قریبا من فندق  3شیراتون القاھرة لمدة 

ینتظرك السید ماھر بندر، وھو بدرجة سفیر متقاعد. ستصلك التفاصیل من مكتبي خالل 



تمكن فریق العمل عندك ین بالنسبة لك. آمل أ 1ھ أسبقیة رقم عن ساعة. لیكن اللقاء وما ینتج
  بعملھم بغیابك. من القیام

                                      * * * 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قنبلة العراق النوویة: روسیة أم فرنسیة؟ 

فتطل على  أما غرفتي في فندق شیراتون القاھرة ،القاھرة جمیلة مرحة على مدار العام     
لیالً قصَص التاریخ الذي یتداخل فیھ  تروي المدینةالنیل، والمنظر من شرفتھا ساحر. 

ً  الفرعوني بالعربي بالتركي، وفي كل زاویة منھا تجد أثراً  كلھا  ایحكي قصة ما، لكنھ باقیا
 باإلجمال تروي قصص الحكام.

ن وضعت رحالي في الفندق، رد علي بصوت غلیظ فسألت، حال أاتصلت بھاتف ماھر بندر 
عن المتكلم، فأوضحت لھ أنني  باإلیجاب متسائالً  ردان كنت أكلم سعادة السفیر ماھر بندر، 

ى ترمیم بیتھ في عّمان. وعاد لیسألني عن اسمي، فقلت رافد البنا لمتعھد البناء الذي سیتو
معي) ویھمني أن اتشرف بزیارتھ في الفندق أو و موسى ومعھ (وكل ذلك حسب االتفاق مع

 حیث یناسبھ لنتحدث كما نشاء.

صباح الغد في التاسعة على مائدة الفطور الصباحي، سأضع اسمك ضمن قائمة اذاً  انتظركَ  -
غیر  اتبال مصادف ل شیئا قبل مجیئك. ماذا سترتدي ألعرفكَ وضیوف البوفیھ، لذا ال تتنا

   مریحة؟

جینز أسود، ومعطف رقیق خردلي اللون، وسأضع حول عنقي شاالً سروال سأرتدي  -
 وماذا عنك؟ ،اسود، یتدلى ذیلھ على ظھري

سأرتدي بدلة بنیة اللون، وتحتھا قمیص حني دون ربطة عنق...حتى موعدنا یوم غد تصبح 
 على خیر.  

ساعة حتى اللقاء، غیرت مالبسي وارتدیت  11الساعة العاشرة لیال، وھذا یترك لي 
 م والساونا.والجتراكسوت ریاضي ومناشف وحقیبة تمرین ونزلت إلى المسبح 

* 

في التاسعة صباحا كنت اتصفح الوجوه في صالة اإلفطار الصباحي، ولفت انتباھي ضیفي 
إلى الخلف ه األبیض الكثیف المتموج الذي صففھ بعنایة ببدلتھ البنیة النھاریة األنیقة، وشعر

، ستاذ ماھر، أنا على موعدي معكقتربت منھ وبادرتھ ب:صباح الخیر أاوثبتھ بزیت الشعر. 
 .وتحفظت من مد یدي لھ النھماكھ الظاھر بالفطور

وانتِق فطار الكبیر، وقال :خذلك صحن صحن اإلابتسم مرحبا، دون أن یمد یده، المشغولة ب
 ما تشاء وسر معي إلى الزاویة المطلة على مسبح الفندق، المنظر ھناك خالب.

كراٍس، وقد استظلت  4طاولة مربعة یغطیھا شرشف سماوي اللون أنیق الزوایا وتحیط بھا 
بزاویة المكان بشجرة استوائیة مصفرة األوراق. ما إن جلسنا، حتى شرع یتكلم بشكل عفوي 

واللبن  ،المخلوط بنویات بیكانوس االكوادوریةوز ریق، وخاصة الجعن الطعام المفضل لل
ثم بدأ  الیوناني المخلوط بالعسل، والجبنة البیضاء الرائبة المدافة بالفلفل والكراث والرشاد،

 .یأكل ویتكلم عن وصفات إفطار مثالیة للصحة لمن جاوز الخمسین



الرجل أدرك  متى غادرھا، وكأنّ  في نظري أن سنھ قد غادر الستین، لكن من الصعب القول
ما یجول في خاطري فسارع إلى القول: أنت بالتأكید دون الخمسین، أما أنا فقد بلغت من 

 ین قبل سنة !بعالعمر عتیاً، وجاوزت الس

فمدھش  هضحكُت الفتتاحیتھ المحایدة، وأخبرتھ أني قد جاوزت الخمسین منذ سنتین، أما عمر
كأننا صدیقین حمیمین،  حقا ألني اعطیتھ دون الستین في الواقع. وھكذا تناولنا فطورنا بلینٍ 

 وما لبث أن بدأ الحوار وھو یسألني ماذا أتوقع منھ بالضبط؟

یا سیدي الكریم، أنا أعد لكتاب مفصل عن مفاعل تموز النووي العراقي، وعن مشروع 
 7أ وكیف انتھى على ید الطیران اإلسرائیلي غروب یوم القنبلة النوویة العراقیة، كیف بد

. وأفادني الصدیق المشترك موسى حنون بأنك خیر من یمكن أن یفیدني في 1981حزیران 
 إنارة جوانب من ھذا الملف، لذا سارعت أللتقي بكم وانتم في ھذه الزیارة للقاھرة.

اسان أنیقة تزینھا جبنة أجابني وھو یشاغل زیتونة سوداء یحاول وضعھا في قضمة كرو
تصورُت أّن طرفاً ثالثاً ھو الذي یعد كتابا، لكن على كل حال، ما سوف أفیدك بھ فرنسیة: 

، بل عن لحظة قصفتھ إسرائیل بعملیة اوبراھنا، ال یتحدث عن مفاعل تموز في موقع التویثة 
ر مشروع حتى اختیا 1958تطورات المشروع النووي العراقي منذ قیام الجمھوریة عام 

 مفاعل أوزیراك مع فرنسا. علیك أن تمأل الفراغات فیما سأرویھ لك بنفسك.

ز التسجیل على ھاتفي وشغلت جھا !ممتاز، اسمح لي أن اسجل الحوار كي ال یفوتني شيء -
 الذكي:

رفت بتوجھاتھا الیساریة وقربھا من المعسكر الشیوعي، الجمھوریة األولى التي عُ  عھد في  -
میغاواط  2عبد الكریم قاسم مع االتحاد السوفییتي على بناء مفاعل بـ اللواء الركن اتفق 

كیلومترا جنوب  12الواقع على بعد التویثة قع وممیغاواط ب 5 تحول إلى مفاعل بقدرةوبعدھا 
. وكان من شروط الصفقة أن یرافق الخبراء 1962االتحاد السوفییتي ببنائھ عام  أوبدبغداد 

شراف على مراحل البناء والتنفیذ، وحتى یتولون اإلالروس، خبراء من ألمانیا الدیمقراطیة 
آالف خبیر !! توزعوا  5الوصول إلى تخصیب الیورانیوم. عدد ھؤالء الخبراء وصل إلى 

، االتحاد السوفیتي الشیوعي ھي أنّ  على مناطق بغداد السكنیة الراقیة. المفارقة السیاسیة،
اك أن یبیع كل من العراق وكوبا ومصر مفاعالت نوویة یمكنھا تخصیب ذرفض أن

فیما لم تتوان دول غربیة مثل فرنسا  ،الیورانیوم لحد توظیفھ إلنتاج انشطار نووي مدمر
ا في إلى دول تصنف ایدیولوجی وإیطالیا وألمانیا عن بیع تقنیات نوویة قد تنتج سالح نووي

أرفع خبیر في المشروع  ر حمزةیخض یرىصف أعداء العالم الرأسمالي. وبھذا الخصوص 
ولى لتصنیع استعمل في محاوالت أ ت باعوا العراق مفاعالً االسوفی النووي العراقي، أنّ 

المشاریع النوویة في ثالثینات القرن العشرین، حین كان العداء الشیوعي الرأسمالي على 
عن وضع الروس سعراً للمفاعل  لتسلیحي  بین الكتلتین في أوجھ. وبدالً اشده والتسابق ا

ومكمالتھ كافة، تعاملت وكالة الطاقة النوویة السوفیاتیة بالطن مع المكونات. وھكذا كدس 
 السوفیات مئات األطنان الزائدة العائدة الى تقنیات بدائیة لصناعة مفاعل، في التویثة.



ھو  المرحلة الصفقة البائرة، فال أحد في العراق كان یعرف ماومرت على العراقیین في تلك 
المفاعل النووي بالضبط، وال توجد كوادر عراقیة تدربت في المعسكر الشرقي على ھذه 
التقنیات، لذا اعتبر كل ما تم استیراده ، تقنیة نوویة بالغة السریة، وكان األمر فعال كذلك 

ما في ستینات القرن بعد ما ھي القنبلة النوویة، أالم سنة حیث لم یعرف الع 30ولكن قبل 
تطویر وتشغیل  عضاء جدد كلھم امتلكوا ناصیةأالعشرین فقد توسع النادي النووي وضم 

 المفاعالت النوویة، وانتاج الوقود النووي بدرجاتھ المختلفة حسب الطلب.

بدأ الماء الثقیل ر حمزة، فقد ظھرت تشققات أسفل المفاعل الروسي، ویوطبقا لما ذكره خض
المشع ینضح عبر التشققات ما استوجب حسب الخبراء الروس إیقاف العمل بھ والدعوة إلى 

تنظیف قلب المفاعل. وحین طلب منھم الجانب العراقي أن یتولوا ذلك، قال السوفیات إن 
 العقد لم یشمل التنظیف، وعلیھ فإّن على العراق أن یتولى بنفسھ تأمین جھة تقوم بتنظیف

العراق یفتقر إلى عالقات مع  نجوف المفاعل وھي عملیة دقیقة محفوفة باألخطار. وكا
ن یطلب الخدمة فھو حلیف المعسكر الشرقي، وعلیھ أالغرب تتیح لھ طلب مثل تلك الخدمة، 

ن یعمل دون موافقة ، وباقي المعسكر الشرقي ال یملك أمن الحلیف، لكن السوفیات رفضوا
 آخر، فھو ال یملك في الغالب خبرات وتقنیات تالئم ذلك.السوفیات، ومن جانب 

تنظیف جوف انتھى األمر بطریقة مضحكة، فقد أعلنت وزارة النفط العراقیة مناقصة ل
شارة خفیة إلى قلب المفاعل النووي)، وفازت إحدى الشركات األفران الحراریة (في إ

. وباشرت الشركة علف المفاالمحلیة بالمناقصة وھي ال تملك أدنى فكرة عن كیفیة تنظی
دى إلى معدنیة، وبالمنظفات القلویة، ما أعملیات التنظیف المزعومة بالمكانس السلكیة ال

 ءغلب طبقة الطالء الخاص المقاوم لدرجات الحرارة النوویة الھائلة. حال انتھاأانتزاع 
الشركة من عملیات القشط الكارثیة، عاد فریق العمل السوفیاتي العراقي، وشغل المفاعل في 

ترض أن یبقى معزوالً عن لتخصیب قضبان الیورانیوم، لكّن الماء الثقیل المفمحاولة 
اقیون من خذ یتسرب إلى محاورھا بشكل مخیف، فتوقف العمل، وطلب العرالقضبان أ

علن الخبراء أن قلب المفاعل یعاني من تشققات بما یتطلب تغییره السوفیات تحري األمر، فأ
بالكامل، إذ لم یعد صالحأً للعمل. توقف كل شيء ألّن الروس طالبوا بعقد اتفاقیة تجھیز 

 جدیدة.

أطاح  1963لبث المناخ السیاسي في العراق أن اضطرب بعد قیام انقالب عسكري عام  وما
بعبد الكریم قاسم، وحول العراق إلى دولة قومیة تسیر في ذیل التیار الناصري. وخالل 

، وأھمل مشروع المفاعل البلدالسنوات الخمس التالیة، تعددت االنقالبات العسكریة في 
وزارة الري بادرت تطلب من مجلس الوزراء منحھا موقع  النووي لدرجة أّن جھات في

التویثة لتحویلھ إلى مبزل لتكریر فضالت الیوریا وتحویلھا إلى أسمدة كیماویة، إسوة 
 بالمشروع العمالق المالصق للمفاعل المھمل.

، عاد 1968مع وصول صدام حسین إلى الموقع الثاني في الدولة العراقیة بعد انقالب تموز 
سھم دام من الخبراء العراقیین وعلى رأمام بالمشروع النووي العراقي، وطلب صاالھت

ً یتق خضیر حمزة عداد إوحتى لحظة  1962لمجمل ما جرى في المشروع منذ قیامھ عام  یما
نھائیاً للمشروع الروسي النووي في العراق، وسرعان ما  التقریر، وجاء التقییم لیضع حداً 



ین والعسكریین السوفیات مغادرة یمن كل الخبراء النوو 1972طلب صدام حسین مطلع عام 
وأوقف في نفس الوقت المدفوعات التي كان العراق یضخھا إلى الروس إلبقاء  ،العراق

 االتفاقیة نافذة.

، 1972ض القوة العسكریة العراقیة إلى ضعف مخیف في عام ھذا التغیر المفاجئ عرّ 
وقنابل طائرات، ومقاتالت، وشبكات صواریخ سلحة فقات أوأضطر العراق إلى عقد ص

وبطاریات مدفعیة مختلفة العیار مقاومة للطائرات (م ط) مع بلدان المعسكر الشیوعي، ألّن 
 الزعیم السوفیاتي كان غاضباً.

توقف الجنرال ماھر بندر عن الحدیث، ونظر إلّي مبتسماً وھو یقول: اذا بقینا نعمل على ھذا 
ه اللیلة قتیل الحوار، دعنا نقّسم العمل، ساعة في الصباح، وساعة بعد المنوال، سأسقط في ھذ

 الظھر.

موسى حنون واستفسر عترض، فقبلت على مضض، على أمل أن أتصل بأولم یكن لي أن 
وافترقنا على أن نلتقي في نفس الزاویة الساعة الثالثة بعد الظھر لیواصل  ،منھ عن الوضع

 الحدیث. 

حنون وعرضت علیھ  األمر، فضحك وقال: ھو یرید أن یمدد  في غرفتي اتصلت بموسى
لیجعل اقامتھ في الفندق الفاخر طویلة، ولیتقاضى مزیداً من المال عما یقولھ. ھذا مربوط 

 شیاء جدیدة لم تسمع بھا؟ا معھ. ھل وجدت فیما عرضھ الیوم أباتفاقن

ن الرجل یتحدث دیمة، خاصة وأعن ھذه العملیة الق عرف الكثیر أي النقلت مؤیداً: الحقیقة أن
بالنسبة  سمعھ منھ جدیداً اضي، وبالتالي، یكاد یكون كل ما أعما جرى منذ ستینیات القرن الم

 لي، لكنّھ قد ال یكون كذلك بالنسبة للخبراء العراقیین.

لیس أمامنا إال أن ننتظره، وفي أوقات الفراغ، یمكن أن أجد لك شیئاً یشغلك في القاھرة، 
ولكّن ھذا یحتاج تنسیق. على  ،نضیع وقتنا، أرید أن تبقى تتحرك ضمن ھذا الملفبحیث ال 

ّن لھا یة مھاجرة في القاھرة، معلوماتي أ، توجد سیدة عراقكل حال، ھناك قضیة صغیرة
عالقة بملف الشركات األمنیة األمریكیة الخاصة العاملة في العراق. سأرسل لك مجمل 

 .المعلومات عنھا

                * * * 

 

 

 

 



 الخطرة الجمیلةریتا  أسرار

وبدأت  بحثاً عما ارسلھ موسى حنون، الفندق، وفتحت الالب توب،عدت إلى جناحي في 
 :تصفح ملف الشركات األمنیة األمریكیة الخاصة العاملة في العراقأ

خدمات ر وفوت الخطرةمناطق التختص بإدارة العمل في  Blue Hackle LLCشركة 
 تدریب لمكافحة االرھاب عبر العالم. مقرھا في بنسلفانیا.

تختص بخدمات الحمایة الشخصیة وحمایة الشخصیات  Reed International, Incشركة 
وأمن األرتال والقوافل، والعمل في مناطق األزمات. ومقرھا بمدینة لیزبورغ بوالیة فرجینیا 

 بالوالیات المتحدة.

تختص بإدارة العمل في محافل االجتماعات  Sallyport Global Services (SGSشركة 
الكبرى وتأمین الحمایة لھا، وتأمین الطرق المؤدیة إلى مقرات القیادة، كما تتولى تأمین 

مناطق سكن الشخصیات و مرآب السیارات األرضیة ومتعددة الطبقات، تملك مقرا دائما في 
 ات المتحدة األمریكیة.أربیل ومقرھا بمدینة شانتلي بالوالی

، تتولى تأمین الخدمات األمنیة ومقرھا الوحید في أربیل Trans Atlantic Corpشركة 
 وخاصة الحمایة الخاصة.

التي اغلقت مكاتبھا في العراق، لكنھا مازالت تدخل كمقاول ثانوي  Black Waterشركة 
في الوالیات المتحدة، حیث  1997القدیمة التي انشأت عام  مع الشركات األكبر. لھذه الشركة

وتمكنت  2000نجح عناصرھا في متابعة منفذي الھجوم على المقاتلة األمریكیة كول عام 
 من قتل بعضھم واعتقال آخرین منھم.

من االنتھاكات بسلسلة  ھاتاریخحفل   2003لكن الشركة وبعد تدخلھا في الملف العراقي عام 
المتعاقد نیكوالس سالتن بتھمة فتحھ  2018ت محكمة فیدرالیة أمریكیة في دیسمبر وقد أدان

. استغرقت محاكمة 2007النار على عشرات المدنیین في ساحة النسور بقلب بغداد عام 
وبعد الفضائح غیرت الشركة  2008في عام  سنوات كاملة إلدانة المتھم. 10المشار إلیھا 

" للخروج من   LC and restructured the companyXe Services Lإلى "  اسمھا
ملیون دوالر حسب الموقع  488وصل إلى  مأزق المطاردة القانونیة. حققت الشركة دخالً 

 الرسمي للشركة، حسب نشاطھم المقسم بین العراق وأفغانستان والبوسنة وإسرائیل.

الكبوس الشھیر في أظن أن لھا قصة مع صاحب لقول موسى حنون"  جد تفسیراً أأحاول أن 
األمریكیة" الشرطة العسكریة  800لواء "ال". لكن القصة التي وجدتھا تحدثت عن أبي غریب

ھ تنظیم مختلط من عسكریین سابقین ومتعاقدین مستقلین تولوا اط، ویبدو أنّ تیمن قوات االح
، ولم تشر 2006و 2003بو غریب سيء الصیت بین عامي أالتحقیق والحراسة في سجن 

 إلى شركة أمنیة. 



شار بإسھاب إلى عدد من الوحدات المتورطة نشرتھ "سي أن أن" أ مفصالً  راً تقری لكنّ 
 372nd Military Policeشرطة عسكریة"  372ومنھا "السریة  بالموضوع،

Company  وسجنوا وألزموا بدفع ضابط برتبة عقید  ھموبین بعض منتسبیھاین أدالتي
 تعویضات للضحایا.

ملك حتى اآلن معطیات عن المرأة المشار وقتي بھذا البحث، فأنا ال أ ضیعأ، اني ثم أدركتُ 
 إلیھا.

 :ماھر بندررن ھاتفي المحمول، فجاءني صوت الجنرال المتقاعد 

 تفضل سعادة السفیر، أنا معك!

عدك أن لقاء أك الیوم بعد الظھر، لكني ئجدا، لكن استجد طارئ ھام، سیمنعني من لقا آسف
 الغد سیكون أكثر تفصیالً.

ولكن یا سعادة السفیر، تقسیم ساعات لقائنا إلى مرتین في الیوم، یمنعني من االستفادة من 
صف كل صباح تنا صباح كل یوم، سآتیك في التاسعة والناسائر الیوم، لنتفق أن تكون لقاء

حتى الثانیة عشرة. ھكذا استطیع أن أنظم مواعیدي  بعد أن تنھي افطارك، ونسجل حواراً 
 األخرى.

غداً في الزاویة  قدر تفھمك لخصوصیة وضعي. طیب اتفقنا، نلتقيربما یكون ھذا أفضل، وأ
  حوارنا. یومك سعید. ونجريفطار في تمام التاسعة والنصف نفسھا بصالة اإل

ب ایمیلي ألقرأ ابرمج عملي مع الجنرال، وھكذا فتحت حسالحریة ألني استطعت أن أتنفست 
 التفاصیل التي وصلتني من مكتب موسى حنون عن السیدة العراقیة:

شرطة عسكریة"  372السریة ، متعاقدة أمنیة عراقیة عملت مع "ریتا یوسف الدباغ*
372nd Military Police Company االستجواب والتحقیق  في قضایا التي تورطت

 . وما رافقھا من فضائحأبو غریب  في

 بمدینة الموصل شمال العراق. 1982من موالید عام *

 مضیفة في الخطوط الجویة العراقیةلم تحصل على تأھیل جامعي لكنھا عملت لفترة سنتین *
للعمل مع  2004. حیث تركت العمل معھم وانضمت مطلع عام 2003و 2000بین عامي 

 . 372nd Military Police Company" شرطة عسكریة 372ریة الس"

وھو  رایان دولیتل  Rayan Dolittel عقیدالبموسى حنون بتوصیة من  ریتا *اتصلت
"مركز المعلومات الصحفیة لقوات التحالف" في الجیش األمریكي عمل في في ط ابض

على نطاق  والمعروف اختصاراً  Coalition Press Information Centerالعراق 
، وروت لھ جانباً من مشكلتھا. یجب االستماع إلى حكایتھا وتوثیق ذلك مع )CPICواسع (

 الصور ومع ملف صوتي أو فیدیو إذا أمكن.



عي، في مدینة نصر بالقاھرة، وال وتسكن، حسبما تدّ  .........00201*ھاتفھا في مصر 
 یعرف عنوان مسكنھا بالضبط.

 R……………..@yahoo.com*أیمیلھا 

المنطقة الخضراء ببغداد وفي مكاتب *صورھا المرفقة ھنا وعددھا عشر التقطت في 
 عدیدة في العراق.شركات أمنیة ووحدات عسكریة أمریكیة 

لدى االتصال بھا أخبرھا أنك من طرف رایان دولیتل، وأنك تتصل بھا بناء على طلبھا، 
 بل تبناھا بناء على طلب أحد زمالئھ في بغداد. ،ال تعرف دولیتل شخصیا ولم تلتقھوھي 

صور ریتا كشفت عن شابة رشیقة جمیلة واسعة العینین بشعر یمیل إلى الشقرة. ھذا كل ما 
 تضمنھ المیل عن ریتا، ومطلوب مني أن اتابع قصتھا.

تأملُت المعلومات عنھا بدقة، ودرست مالمحھا في الصور بإمعان، ثم طلبتھا بالھاتف، 
 سعادتھا ألني أكلمھا نیابة عن العقید رایان دولیتل، واتفقنا أن نلتقي. وأبدت

تمام الساعة السابعة مساء كنت انتظرھا في مطعم عروس النیل بفندق شیراتون القاھرة حیث 
أقیم. ودخلت وھي ترتدي فستاناً أسوداً من نسیج ناعم، وتضع على كتفھا سترة بیضاء أنیقة، 

 أنیقا أسود وأبیض اللون بنصف كعب، وتتأرجح على كتفھا حقیبةوتنتعل في قدمھا حذاء 
سوداء اللون بالماركة الشھیرة في ظاھرھا. واستنتجت بسرعة  GUCCI باھظة الثمن من

أنھا لیست بحاجة إلى المال، اذ تبدو بالغة الثراء. نھضت من مجلسي واستقبلتھا مرحبا، 
ً رشیق كتفھا نضت عنھا سترتھا البیضاء، فبانف ً ممتل ا من منادیاً وھو یظھر خمري اللون  ئا

 جلستھا قبالي.أو المتضائلتین!الفستان  فتحتي كم

معھ صحناً من الفستق  طلبت كأس نبیذ، فطلبُت أنا أیضا نفس نبیذھا المعتق، وطلبتُ 
 األخضر، وصحن حمص بطحینة.

 ناقة تبدین في عشرینات عمرك!كنت أتوقعِك أكبر سناً، لكنك بھذه األ

نظرت إلي بابتسامة عریضة تكشف عن جمال فمھا: لحسن حظي أن الھموم لم تنل مني، 
على كّل، الحیاة تجارب، وثمن التجارب تجاعید وآالم وسنوات تمضي من حیاتنا، األجدى 

 مناسبة للفرح قط! تمناسبة للحزن ولیس يبالناس أن ال یحتفلوا بأعیاد میالدھم، فھ

لعلي أغني لِك "بعدك صغیرة على السھر لیش  ضحكت بصوت مسموع، وقلت لھا:
 سھرانة"! ھاھاه

ضحكت مرة أخرى وھي تقول "ال ال ال تكذبي، أنا لست سھرانة بل قلقانة من المستقبل"!! 
 ھاھاه



ملة ارد لھا المج، وسارعت أساحق القدم یجمعنا بسرائر تقارب لذیذ ضحكنا معا كأّن عمراً 
  تمكن من تبدید القلق الذي أنِت فیھ.أ يّ عسا ،نا نتحدث إذایبالقول: دع

قالت وھي ترتدي سحنة الجد: أكید، ولكن ھل لي أن أعرف كیف ستساعدني، وما ھو 
 عملك؟

عملي ھو اإلصغاء وتبادل الحدیث مع الناس. أنال عن ھذا العمل أجراً باھضاً، و أعمل في 
یث، ویصغي لھ باھتمام. كل مكان یمكن أن یوجد فیھ إنسان وحید یحتاج إلى من یبادلھ الحد

عدّون بالمالیین. كل واحد منّا یمكن أن یكون مستوحداً في لحظة ما، وفي ھذه المستوحدون یُ 
ھذا ھو جزء من  ، أقولاللحظة تأتي فرصتي ألمارس عملي، ولمن یسأل: من یدفع لي أتعابي

 تفاصیل عملي التي ال أبوح بھا. 

 تأنت إذا جلیٌس یصغي لحكایا قالت وھي تمر بأصابعھا على رقبتھا تحت أذنھا: 
 كبیراً كما أظن ! دخالً  المستوحدین، ھذه أجمل وظیفة في العالم، السیما أنھا تدرّ 

فاجأني ذكاؤھا، فھي قد عّرفت وظیفتي حال شرحت لھا الوضع، وھذا نادر جداً. وبدأت 
في الجلیس األنیس ثم قلت لھا: تفضلي إذا عرّ  ،ألتقیھاقبل أن  تصوري حولھاأتراجع عن 

 بأسباب قلقك.

مع  2013و 2004نعم، سأروي جوانب من قصتي، وأظنك تعرف أني قد عملت بین عامي 
الذي یعرفھ "مركز المعلومات الصحفیة لقوات التحالف" الشركات األمنیة في العراق، ومع 

الكادر االعالمي، وكنت أحضر معھم في وكان عملي ضمن . CPIC العراقیون بمختصر
مناسبات ھامة، منھا التحقیق فیما عرف بفضیحة أبو غریب، و الحملة التي اسفرت عن إلقاء 

 القبض على صدام حسین.

 ضمن القوات التي ألقت القبض على صدام حسین؟ قاطعتھا بسرعة: ھل كنتِ 

عنصر من مختلف  800شارك فیھا ، وقد نعم، ولكن قد ال تعرف أن العملیة كانت كبیرة جداً 
تصنیفات القوات األمریكیة ووسائل االعالم.  وقد شاركت ضمن ھذا الفریق، لكني لم أكن 

لقاء القبض على صدام حسین، كنت مع فریق تصویر أجري تغطیة ن العملیة ھي إأعرف أ
لة مشاغلة قرب حلول أعیاد المیالد ورأس السنة. وكان المقصود محاولمناسبة  تكریتبمدینة 

أي عناصر مؤیدة لصدام في مسقط رأسھ، وصرف نظرھم عما یجري حول المنطقة، حیث 
تسرب أفراد القوة المذكورة إلى مناطق عدة، كل یقوم بواجبھ، فیما توجھت القوة المكلفة 

لكّن  ،بإلقاء القبض علیھ إلى مدینة الدور، وتحدیداً إلى المزرعة التي كان صدام متخفیاً فیھا
 ھذا أدركتھ بعد اللحظة التي أعلن فیھا القبض على صدام حسین في الحفرة الشھیرة.  كلّ 

ومضت تقول وھي تبتسم: أقول ھذا لكي أعّرفك  على طبیعة عملي معھم، أنا لم أكن عشیقة 
أحد، كما كان حال بعض العراقیات والعربیات الالتي عملن ضمن قوات التحالف الدولي، بل 



مختار، وبقیت معھم أعمل بنشاط حتى انسحاب القوات، لكّن ھذه كنت ضمن الكادر ال
التفاصیل سأتركھا لما بعد، دعني أشرح لك حقیقة جزء شھیر من فضیحة أبو غریب. 

سود، صندوق، والذي وضع على رأسھ كیس أ شاھدت بالتأكید صور الرجل الواقف على
االعالم بأنھ تعذیب النتزاع ومن أصابعھ تتدلى أسالك كھرباء. والذي فسرتھ أغلب وسائل 

اعترافات. جزء كبیر من القصة التي تناقلتھا وسائل االعالم كان أكاذیب. ھذا الرجل الواقف 
 100عراقیاً، مقابل  124فوق الصندوق ھو قاتل مأجور، اعترف لدى اعتقالھ بأنھ قد قتل 

لي باعترافاتھ بعد دوالر لكل جریمة! تخیل أنسانا یقتل بھذه الطریقة، وكان یھذي وھو ید
ً توقیفھ  علیھا.دمن أتحت تأثیر حبوب الھلوسة التي  ، حیث كان واقعا

 2480القاتل المعروف بلقب "سندباد"، خضع للمحاكمة وُحكم علیھ بالسجن المؤبد لمدة  ھذا
سنة بتھمة قتل مائة وأربعة وعشرین عراقیاً. ونقل بعدھا إلى سجن بوكا في البصرة لیقضي 

عقوبتھ. في سجن بوكا، أتفق علیھ عناصر تنظیم القاعدة، وأوثقوا رباطھ وھو نائم بفعل 
أنج) المخصصة لصناعة  4ت إلیھ، ثم دقوا في رأسھ عشرة مسامیر (حبوب ھلوسة ُھرب

 األبواب الخشبیة الكبیرة، ومات وھو خدٍر ال یدرك أي شيء.

سارعت أبدي رأیا یخالفھا: ولكن ما قلتھ لم ینِف تعرضھ للتعذیب بأسالك الكھرباء المربوطة 
  ؟قیق األمریكیة مع المتھمینالتح ألسالیبصورة، وھذا بحد ذاتھ إدانة كبیرة الظاھرة في ال

ھذا موضوع آخر، أنا أتكلم عن الشخص الشھیر، والذي انتحل صفتھ أشخاص غادروا 
العراق مدّعین أنھم ھذا الرجل المعذب، ونالوا حقوق اللجوء السیاسي في دول غربیة، لیس 

تتفق علیھ كل حباً في العراقیین، بل كرھاً بعملیات تحریر العراق التي نفذھا تحالف دولي لم 
شخصیاً حضرت كثیر من عملیات التحقیق، ولم یكن التعذیب الذي تتحدث أنا  الدول الغربیة.

عنھ وسائل اإلعالم بمستوى ما یفعلھ الجالدون في سجون العراق والعالم العربي سابقاً 
عیف الض وحالیاً، إنّھ في الغالب إیھام بأّن المتھم یتعرض لخطر الموت أو الصعق الكھربائي

  .فولط 9بقوة 

 تحضرین عملیات التحقیق؟ ولماذا كنتِ 

 من الحاالت. تولى توثیق كثیرٍ أألني كنت مصورة، 

 سالك متدلیة من یده؟ور الرجل الواقف على الصندوق واألھل أنِت من ص

ال أنا لم أفعل ذلك، لكني كنت حاضرة في جلسات التحقیق، والصورة الشھیرة المنشورة، 
رافقتھا صور لنفس المتھم (سندباد) واقفاً حاسر الرأس على الصندوق ویظھر فیھا وجھھ، 

ھ في حاالت الحروب والكوارث الكبرى، أنّ لكّن الصور األخرى لم تنشر. ما أرید أن أقولھ، 
لھا موقف مخالف لموقف الطرف تتوارى خلف أكاذیب تصنعھا أجھزة إعالم تغیب الحقائق و



المنتصر. وھذا بالضبط موقف أغلب دول العالم العربي المعارضة ألسقاط صدام حسین بقوة 
 دولیة، مع أنھم دفعوا بعضاً من تكالیف تلك العملیات.

الذین بدأنا بھما جلستنا،  النبیذجاء النادل یسأل إن كنا نود أن نطلب شیئاً آخر بعد كأسي 
 ریتا: ما رأیِك في أن نطلب عشاًء؟ تُ فسأل

 قالت وھي تضع یدھا على صدرھا عالمة التعب أو الجوع: نعم، أنا فعالً جائعة.

وجاء النادل بالمینیو لنختار، فانشغلنا باالختیارات، وقالت ناصحة: المطبخ المصري لیس 
 .مثیراً، األفضل أن نطلب أطباقاً عالمیة

وھكذا كان، وبعد أن ذھب النادل لیأتي بالطلبات، عدنا للحدیث، وبادرت أسألھا: كل ما قلتیھ 
ب قلقِك، وھل لي أن یدل على نشاط مھني جاد من جانبك، لكنك لم تعرضي حتى اآلن أسبا

 ل، إن كنِت تعملین مع الشركات األمنیة، أم مع القوات األمریكیة مباشرة؟أسأ

، وكان لي مكتبي بمقرھم في CPICكنت أعمل كمتعاقدة مع القوات األمریكیة، وتحدیدا مع 
قصر المؤتمرات ببغداد، وھنا یكمن جزء من قلقي، حیث أّن القانون األمریكي ینّص على أّن 

سنوات لھ الحق في  7من عمل مع القوات األمریكیة في مناطق العملیات لمدة تزید عن 
سنوات وشھرین،  تسعلمدة  تقاعدي من الحكومة األمریكیة، وأنا عملتُ الحصول على راتب 

الحصول على ھذا التقاعد. المشكلة أّن جواز السفر العراقي الذي أحملھ  ینول منذ سنتاوأح
 ضعیف وال یُمكنني من الحصول على فیزا الوالیات المتحدة.

 لماذا لم تكلمي معارفِك في الجیش األمریكي لیساعدوِك؟

دفع تعھد بی ن، وھم یحاولون، وقد تمكنوا من جعل صندوق المحاربین األمریكییذلك فعلتُ 
ً  دوالر 3000مكافأة قدرھا  لكن بعد حضوري الشخصي أمامھم مدى الحیاة و تدفع لي شھریا

 والتوقیع على تعھدات وطلبات معینة.

فھمُت المشكلة، أنِت تواجھین صعوبة في الحصول على فیزا للوصول إلى الوالیات المتحدة 
األمریكیة، لتكوني ھناك وتنجزي بنفسك المتطلبات القانونیة. ربما یمكنني المساعدة ھنا، لكّن 

 ھذا لیس وعداً، ھل لي أن أسألِك، كیف تعیشین ھنا في القاھرة؟

یة التركیة، وأجري البأس بھ ، أنفق منھ مع جزءاً من أنا أعمل في مكتب للخطوط الجو
 مدخراتي بانتظار أن أصل لحل؟

 ھل تتقنین اللغة التركیة؟

 نعم، أمي تركیة وأنا مولودة في تركیا، ومنھا جئنا إلى الموصل في العراق.

 بالطبع تتقنین اللغة اإلنكلیزیة؟ وأنتِ 



كتب بضع سطور ، أستطیع أن أباإلنكلیزیةي أجد صعوبة في الكتابة نعم، إلى حد كبیر، لكنّ 
 ستطیع االسترسال.ي رسالة بلغة مفھومة، ولكنّي ال أف

جاء النادل بطلباتنا، فانشغلنا بتناول الطعام وتبادل عبارات المجاملة التي تحوم حول الموائد 
 حین یتحلق حولھا غرباء.

علي أن أذھب اآلن، غداً جاوز الوقت الساعة التاسعة، نظرت في ھاتفھا المحمول وقالت، 
 الجمعة، حیث نعمل نصف نھار، وبعدھا آخذ السبت عطلة...

ھل نلتقي غدا؟ في الفندق جم ومسابح رائعة، ربما نستطیع أن نحافظ على لیاقتنا ببعض 
التمارین لطرد تعب األسبوع، ما رأیِك أن نلتقي ھنا الساعة الرابعة، ونقضي ما تبقى من 

 والسباحة، ونختم بعشاء لذیذ، یعید لنا كّل الوزن الذي فقدناه في الریاضة؟الیوم في الریاضة 

ھاھاھاھاه، الفكرة مضحكة، نعمل ریاضة ونفقد نصف كیلو وسطل من العرق، ثم نتعشى في 
التاسعة ونعید كل ما فقدناه! ھاھاھاھا ....طیب لم ال، سأشاركك المؤامرة، غدا في الرابعة 

 الفندق.سأكون في صالة استقبال 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 العراق النووي الفرنسي حلم

، وأنتقل لیروي تفاصیل المشروع بالسفیر السابق ماھر بندر صباح الیوم التالي ألتقیت
  ، فبادرت إلى تشغیل جھاز التسجیل في ھاتفي المحمول:النووي الفرنسي العراقي

، حیث عبّر العراق في  1974تطورات الملف النووي العراقي في عام استقرت بشكل جدي 
الفرنسیة)  elfنھایتھا للفرنسیین وبعد أن (استقر العقد بین شركة نفط العراق و شركة نفط 

عن عزمھ على شراء مفاعل یعمل بالطاقة الغازیة ویغذى بالیورانیوم الطبیعي. وھو یطابق 
التي تنتج البلوتونیوم المطلوب للترسانة الذریة الفرنسیة،  في ھذه الحالة النماذج الفرنسیة

 وھو نفسھ الذي تستخدمھ كوریا الشمالیة لترسانتھا النوویة. 

. ورغم أن 4/09/2015في عدد یوم  israeldefenseھذه المعطیات مستقاة عن موقع 
وع ( فرنسا رفضت ان تجھز العراق بمفاعل من ھذا النوع، فقد عرضت لھم بدیال من ن

في المركز النووي الفرنسي  1964اوزیریس) كان داخال في الخدمة في فرنسا منذ عام 
قرب باریس. المبنى الذي یضم ھذا المفاعل في فرنسا، یضم أیضا  ھالمعروف ب ساسلی

مفاعال مثلھ ولكن بحجم أصغر. قلب المفاعلین متقارب في التصمیم، لكن الناتج عن النموذج  
ھ فرنسا للعراق ینتج بلوتونیوم ضعیف القدرة جدا، وتستخدمھ فرنسا المصغر الذي عرضت

 لمجرد تدریب الكوادر النوویة المتخصصة.

ك، وحتى أنا الخوض في التفاصیل الفیزیائیة والنوویة، قد یتعبتوقف عن الحدیث وھو یعلق: 
 ، لذا سأذھب إلى المعطیات اللوجستیة والنتائج مباشرة. تقنھأال 

فرنسا مّطلعة تماما على طموحات العراق النوویة، وتدرك ماذا یمكن أن یصیر علیھ  كانت
الوضع لو امتلك العراق قنبلة نوویة، تضعھ إزاء جیرانھ العزل كافة. آنذاك كان شاه إیران 

یسعى للحصول على مفاعالت نوویة ألغراض سلمیة، لكنھ كان یملك ترسانة سالح أمریكي 
ذا امتلك العراقیون قنبلة نوویة فھذا سیخل في موقع شرطي المنطقة، وإ ، تجعلھتقلیدي كبیرة

بالتوازن في المنطقة طبقا لفھم شاھنشاه إیران دمحم رضا بھلوي الذي لم یكن قط ضلیعا في 
 المشاریع النوویة.

، و یا عجباً 1978فرنسا التي حمت خمیني وآوتھ حین طرده صدام حسین من العراق عام 
ً ھي فرنسا نفس مع التعھد بتجھیزھما بكمیة من  ھا التي باعت للعراق مفاعلین صغیرین نسبیا

"، لتعویض النقص في عدد reactor cores الوقود النووي تكفي لتشغیل عدة قلوب نوویة "
قضبان الوقود، وبالتالي فإّن بإمكان العراقیین أن یوفروا بعضا من الیورانیوم المخصب، 

 بحد ذاتھ كان مصدر مخاوف إسرائیل. إلنتاج قنبلة نوویة. وھذا

استراتیجیاً، قد یتحمل العراق بعمقھ الجغرافي وكثافتھ السكانیة، ضربة نوویة إسرائیلیة  
محتملة آنذاك، لكن امتالكھ لقنبلة نوویة واحدة سیمكنھ من الرد بضربة نوویة على إسرائیل، 

 وھو أمر ال تتحملھ قط الدولة العبریة الصغیرة أرضا ونفوساً.



شروط فرنسا لبیعھم مفاعل اوزیریس، ووقعت الصفقة إبان رغم التحدیدات، قبل العراقیون 
. ورافقت 1975زیارة نائب الرئیس العراقي صدام حسین لفرنسا مطلع أیلول/ سبتمبر 

الرحلة طائرة عراقیة تحمل حطباً وسمك نھري (بز وبني وشبوط) وفریق من صیادي 
 السمك یتقنون شي السمك النھري فیما یعرف بالعراق (المسكوف).

بعد شھرین، وخالل زیارة لبغداد قام بھا وزیر الصناعة الفرنسیة میشیل اودرنانو، جرى 
السلمیة بین البلدین، ومنھا ولد  ضابرام وتوقیع اتفاقیة تعاون في المحال النووي لألغرا

مشروع أوزیریس، والحقا أوزیراك، لیحل محل المشروع النووي المشترك بین العراق 
ولم یفعّل ألسباب تتعلق بضعف العراق وقلة موارده،  1959ابرم عام  وروسیا، الذي كان قد

 وسلسلة االنقالبات الدمویة والصراع على السلطة فیھ.

" في اشارة للمفاعل الكبیر وشقیقھ 2، وتموز 1أطلق العراق على المشروع اسم " تموز 
المعروف ب  اوزیریس في المركز النووي الفرنسي األصغر على غرار النموذج الفرنسي 

 ساسلي قرب باریس المار ذكره.

طول المبنى الذي سیضم المفاعلین نظر السفیر ماھر إلى ورقة في یده وبدأ یقرأ المدون فیھا: 
متراً. وبلغ عمق  21متر، وبلغ ارتفاع القبة النوویة  100والذي اقیم في ضاحیة التویثة بلغ 

متراً. واحتوى المبنى على  32 خمسة عشر مترا، وقطره الداخلي 1حوض مفاعل تموز 
، ومختبرات متنوعة، ومكاتب للعاملین، فیما ضمت 1غرف سیطرة كبیرة للعمل على تموز 

وھو المختبر الخاص بفحص عینات البلوتونیوم، والمختبر  LAMAباقي المباني على 
ا كان الساخن الذي یستعمل لفصل البلوتونیوم عن الوقود النووي في الناتج عن المفاعل. كم

لعزل النفایات النوویة المشعة، ومبنى لالستحمام من  SARیوجد مبنى یضم محطة 
 الفضالت المشعة العالقة بالمالبس، و ورشة عمل مختبریة.

جل أنا ر توقف السفیر عن الكالم، وتطلع إلي بنظرة معاتبة وھو یقول: أھلكني العطش، یا
 شیخ كبیر ولست في سنك، دعنا نشرب شیئا. 

طلبنا منھ عصیري فواكھ، وفیما ذھب لیعود بھا، سارعت اسأل  أنادي النادل، و بادرت
 محاوري: ھل تقیم في مصر سعادة السفیر؟

بدا منزعجاً وھو یجیب: لألسف أنا مقیم في عّمان باألردن، لكني أحب مصر، وأرغب في 
 اإلقامة فیھا، إال أن تعقیدات روتینیة تحیل دون ذلك.

 بضع آالفمصر تبیح للعراقیین اإلقامة إذا ما اشتروا ملكاً بقیمة  على حد معرفتي، فإنّ 
 سنوات. 5یمنحھم اقامة لمدة الدوالرات دوالر، أو ملكاً أغلى ثمناً 

بالضبط ھذا ھو أصعب ما في الموضوع، ماذا سیحدث لك أذا انتھت اقامتك؟ ھل تترك بیتاً  -
وتغادر لتبحث عن وطن بدیل؟ العرض التركي أفضل بكثیر، إذ  غالیاً اشتریتھ بتعب العمر

 ً خمسین ألف دوالر أن یحصل على إقامة دائمة، واعتقد انھم عدلوا ب یحق لمن یشتري ملكا



القانون إلى منحھ جنسیة تركیا، أما مالطا فتمنحك جنسیتھا (وھي أوروبیة) اذا تملكت بیتا 
 ألف دوالر. 400قیمتھ 

ولمة یا سیدي، والقوانین تتغیر بسرعة، في اعتقادي أن المصریین نحن في عصر الع -
سیخففون قوانینھم مع العرب خاصة، مصر ترید أن یُقیم فیھا العرب الذین یملكون وضعاً 

 ً بوابھم لمئات ألوف السوریین المعدمین قد یحسن اقتصادھم، بل ھم فتحوا أ جیداً، فھذا مالیا
 ثیر منھم أصحاب مشاریع معروفة.الھاربین من جحیم الحرب، وبات ك

  تفق معك، لكن حتى یحین ذلك الوقت، یكون قطار العمر قد فاتنا في محطات مھجورة!أ

 ضحكُت لحكمتھ البلیغة وقلت: أشكرك خالص الشكر لھذا الوصف الجمیل الحزین.

ناناس والبرتقال التي طلبناھا، فتجرعنا بھدوء كأسینا، ونحن نتبادل عاد النادل بعصائر األ
أحادیث بعیدة عن التوتر النووي الذي دخلنا فیھ. وما لبث السفیر ماھر أن وضع كأسھ وفیھ 

 لى الورقة في یده:إثمالة جانباً، وعاد یروي لي وینظر 

 انتُخبت الشركات التالیة:لتنفیذ المشروع العراقي الفرنسي 

المتخصصة في تشیید مفاعالت االبحاث النوویة لتكون المتعاقد  Technicatomeركة ش
 الرئیسي لتنفیذ المشروع النووي العراقي الفرنسي .

 كمقاول ثانوي یتعامل لصالح الشركة الرئیسیة.  CERBAG Corporationشركة 

 لتنفیذ عقود البناء والھندسة المدنیة. Bouyguesشركة 

 لألعمال المعدنیة في الحقول المختلفة بما فیھا تشیید صحون قلب المفاعلین. CNIMشركة  

 للتأسیسات الكھربائیة وااللكترونیة وقاعات السیطرة. COMSIPشركة  

 لتأسیسات االنابیب ومشاریع الصرف الصحي. ROBATELشركة 

المتخصصة في انشاء التأسیسات  Saint Gobain Techniques Nouvellesشركة 
 خاصة بمعاملة الوقود النووي المشع، وبعزل البلوتونیوم عنھ.ال

 . CERBAG Corporation*اشتریت المكاتب وتجھیزاتھا من باریس من قبل شركة 

كیلومتر من المركز  2في نفس الوقت، شیّدت السلطات العراقیة مجمع عشتار على بعد 
 ون في الموقع.موظف وخبیر فرنسي یعمل 200النووي في التویثة إلیواء نحو 

ھذه التفاصیل كانت في البدایة محصورة في الدوائر الداخلیة الفرنسیة والعراقیة ولم یطلع 
علیھا إال ذوو العالقة وبشكل محدود. حتى أّن وزراء عراقیین وفرنسیین لم تكن لھم صلة 

بالمشروع لم یعرفوا عن التفاصیل أي جزئیة. وكان الكتمان من أھم شروط العراق في 



لتعامل مع الجانب الفرنسي في ھذا المجال. لكن بعد أشھر من انطالق المشروع، ومع بدأ ا
الفرنسیین في نقل المعدات واالجھزة والمستلزمات إلى العراق، تسربت األخبار إلى وسائل 

الشعبیة المحسوبة على الصحافة   Le Parisienاالعالم الفرنسیة ، وكانت صحیفة 
روع وعن االتفاق برمتھ. ادر التي سربت األخبار عن المشالصفراء من أوائل المص

ھملت المشروع، لكن الحكومة الفرنسیة أ حزاب وشخصیات كثیرة ضدوتظاھرة أ
 في طریق التفنیذ.قدماً االحتجاجات ومضت 

من بین أكثر المحتجین على المشروع ظھورا كانت میریام ابیردام مدیرة مركز المعلومات 
وھي الشركة األم المنفذة للمشروع. وفي الحقیقة فإن المذكورة  Technicatomeفي شركة 

صعقت حین علمت بتفاصیل المشروع واحتماالت تمكینھ للعراق من انتاج قنبلة نوویة، 
لمانیا النازیة إلى فرنسا حین كانت في ت یھودیة ألمانیة غادرت وأسرتھا أالسیما أنھا كان

 وكوست.العاشرة من عمرھا ھربا من جحیم الھول

  ( توقف عن الكالم، ثم قال: الحقیقة أن المشروع لم یكن فرنسیاً خالصاً، فقد سعى النائب
صدام حسین) إلى تنویع المصادر، وھو ینظر طامحاً إلى عراق نووي یغیر موازین القوة 

وتفاصیلھ، وعاد   المشروع اإلیطالي العراقي النوويالساحقة في الشرق األوسط، وھكذا ولد 
 سماء المدونة في الورقة :یختلس النظر إلى األ

یطالیة في تشیید مبنى المفاعل اإل Snia Techint Companyبدأت شركة  1979في عام 
الصغیر الى جوار المفاعل األكبر في التویثة، طبقا التفاقیة التعاون النووي ألغراض سلمیة 

. وكان 1976عام  CNENالنوویة ونظیرتھا االیطالیة  الموقعة بین الھیئة العراقیة للطاقة 
العراقي. الفرنسي من المنتظر أن یدمج المشروع اإلیطالي بالمشروع النووي العسكري 

 تضمن المشروع المكونات التالیة:

بحاثھا، وھو اسم سري الكیماویة وأوھي المنشأة الخاصة بالھندسة  THFCERمنشأة 
 الساخن".لمشروع "المختبر 

 للتزییت FFLتبر مخ

 المعروفة باالسم المشفّر "القاعة التقنیة للمواد االختباریة". THTMمنشأة 

 ، وھو مختبر خاص بإنتاج مواد رادیو ایزو توب. RPLمختبر 

في نفس  المغادرة، باتفاق أن نلتقي غداً  سكت السفیر ماھر بندر عن الكالم، وكان عليّ 
 التوقیت بنفس المكان.

في جناحي، انشغلت بمراجعة  واجابة عدد كبیر من المیالت، ثم كتبت لموسى حنون موجزاً 
 رسلت لھ التسجیل الكامل لما قالھ السفیر.، وألما جرى مع السفیر ومع ریتا الدباغ



بالحركة، مدینة بعشرین ملیون نسمة، لكنھا تعیش وال ینقطع  ثم خرجت إلى القاھرة الضاجة
ون وھم یتحدون ملفیھا التیار الكھربائي. الجنیة المصري یتساقط ویفقد قیمتھ، لكّن الناس یع

 الوضع الصعب.

تأمل المارة، وجوه بة، وطلبت شایاً، وبقیت أفي إحدى مقاھي الرصیف بالعت تجلس
الجالسین، وأرسم في ذھني تخیالت عن حیاة الناس، واقتربت مني سیدة بیضاء البشرة، 

جمیلة المالمح، ترتدي سروال جینز أنیق وسترة متواضعة لكن أنیقة، وتنتعل سنیكر أبیض 
سھا، انحنت أمامي وھي تعرض أمن نایكا، وقد عقدت شعرھا في كعكة فوق ر اً اللون مقلد

فانتبھت إلى حجر صغیر المع مثبت في أنفھا، ومضت تعرض علي  قناني عطر بضع
 جنیھاً! 200ماركات عطور، بوس، جوب، أریان، ارماني وغیرھا...وطلبت لكٍل منھا 

م السعر على اثنین، وأحیانا على ثالثة، تشممت العطر فأحسست أن في مصر علیك أن تقسّ 
جنیھاً، توقفت وھي تتوسل وترجوني أن  80ثیلي، وھكذا قدمت عرضي ب مغلبھ كحول أ
جنیھا،  100خذ اثنتین بمائتین وخمسین جنیھاً، ورفضت طبعا، ثم رفعُت سعري إلى آ

 فوافقت بال تردد. وباعتني زجاجة من جوب، محفوظة في علبة كارتونیة بالغة األناقة.

، والسیدة اختفتوما إن رحلت، حتى حاولت أن استفید من "الكولونیا"، البخاخ ال یعمل، 
، وفكرت مع نفسي أن ھذه خمسة دوالرات ھتم كثیراً شعرت أنھا قد خدعتني، لكني لم أ
 ستعینھا وھي محتاجة لھا بالتأكید.

بقیت في مجلسي أتأمل المارة، واستمتع بصوت أم كلثوم القادم من المقھى المقابل، بعد نحو 
ً ساعة، عادت البائعة ومعھا امرأة أخرى أصغر منھا سن ً  اً وتضع حجابا ، وتبیع ھي خفیفا

األخرى عطوراً مغشوشة. نادیت السیدة، فجاءتني متسائلة، واخبرتھا أّن الزجاجة ال تضخ 
  كولونیا !

حاولت ھي وصدیقتھا تشغیل البخاخ، ولما یئست، أبدت بأدب شدید اعتذارھا وھي تقول، لك 
ب اایاھا، وھمت بالذھ فأعطتنيأن تختار أي نوع آخر، شرط الفحص. اخترت واحدة 

لیس من مھنة لك لماذا تبیع العطور في السوق؟ أفسارعت أسألھا: فتاة بھذا الجمال واألناقة مث
 أفضل؟

ظھر على وجھھا أسى حزین، ثم قالت: أنا أم لطفلین، وعلي أن أعیش وأعیشھما، ال حل 
 أمامي سوى ھذا، شكرا لسؤالك یا سیدي، وسارعت بالذھاب.

                 * * * 

 

 

 



 بین ریتا وبیني حوض سباحة !

. نزلت مرتدیاً تراكسوت شیراتون القاھرة فندقفي صالة انتظار  بعة عصراً موعدنا في الرا
أزرق وحذاء ریاضي ریبوك أبیض خفیف الوزن وكأن من یرتدیھ یسیر بجورب لیس إال، 

ظھرت ریتا وھي ترتدي سروال جینز كالسیك، وتضع فوقھ بلوزة صفراء قصیرة  ثم
محّملة  بوما، وفي یدھا حقیبة زرقاء بومابماركة  فضفاضة، وتنتعل سنیكر أصفر وأزرق

أشتریت لھا تذكرة استخدام لیوم كامل للمسبح والجم، بثالثین  بمالبس الریاضة والسباحة.
 قاعة الریاضیة (ملتي جم).دوالراً، ثم نزلنا معا إلى ال

لوني المفضل) السباحة وقمیص بولو الكوست أزرق(التراكسوت، وبقیت بشورت  خلعتُ 
مرة لكل تمرین، بما یجمع في  20وبدأت أمارس تماریني الریاضیة الیومیة المعتادة، بمعدل 

دت النھایة تسعین دقیقة تدریب موزعة على عضالت الساق والظھر والذراعین والبطن. عا
ریتا وھي ترتدي شورت أبیض قصیر، وتي شیرت فانیال معلق أسود اللون، وبدأت تمارس 
تمارینھا وأغلبھا مختصة بالبطن والساقین والورك (النساء العصریات عموماً یسعین دائما 

للمحافظة على مناطقھن الوسطى رشیقة، وفي عصر العولمة، صرن یدفعن ألوف الدوالرات 
وأمضینا  الردفین منتفخین، ال أفھم أحیانا عالمھن).النھدین وتظھر تكس وبولعملیات سلیكون 

العرق مأخذاً، ثم انتھینا وذھبنا نأخذ  اخذ منّ نقل بالتمارین ونشد عضالتنا حتى أتسعین دقیقة نت
 دوشا على أن نلتقي أمام باب الجم لنذھب إلى المسبح.

، وفي كیس بالستیكیة رقیقة مالبسيعدت من الدوش، بشورت السباحة وقد جمعت في حقیبة 
، فأشرقت ریتا بلباس سباحة أسود قطعة واحدة تكسو فتحاتھ الدائریة عند آخر حذائي،

الفخذین والكتفین والنھدین حواجب بیضاء. بیاضھا الناصع مثیر جدا وملفت للنظر في 
 الشرق األوسط، حیث تغلب السمرة على مالمح الناس.

في المسبح الكبیر عدد من السابحین نساء ورجاالً، یلعبون بالماء نزلنا الماء معاً، وكان 
ون، كما كان ھناك بعض األطفال من بنین وبنات یتراشقون بالمیاه والمكان یضج صایحویت

بلغ ذوي األطفال أن بعضنا، ثم اقترب مراقب المسبح، وأبصراخھم. بقینا نسبح وبالكاد نسمع 
والدھم، ففضلوا یغادروا المسبح أو یسكتوا أ ھم أنالصراخ یزعج الحاضرین، وترجا

موسیقى ھادئة تتدفق من سماعات بثت أّن ھناك المغادرة، وما لبث المكان أن ھدأ، فاكتشفنا 
  .في أرجاء المكان

ھ. ثم نبھتني ریتا ئوبتنا نسبح بھدوء إلى جانب بعض ونتھامس حول المكان، ورقة ونظافة ما
أن أغلب المسابح في الفنادق الدولیة ال تسمح بدخول األطفال  إلى حقیقة لم ألتفت لھا، كاشفة

 ً  إلى الماء حتى تتجاوز أعمارھم السادسة عشرة، والسبب األكید ھو أّن ھؤالء األطفال غالبا
یتبولون في الماء، ما یلوثھ ویعرض سالمة السابحین للخطر. وھكذا باتت فنادق النجوم 

ح لمن ھم دون سن السادسة عشرة. ھذا من الناحیة الخمس عبر العالم ملزمة بتخصیص مساب
النظریة، لكن عملیاً، یكون تطبیق ذلك صعباً نوعاً ما، ألّن االطفال یدعون أحیانا أنھم في 

 ظھر بطاقتھ الشخصیة .السابعة عشرة، ویكون من غیر العملي سؤال الطفل أن یُ 



سألتھا أین تعلمت السباحة، واصلنا السباحة متقاربین، وكنت ألحظ مھارتھا ورشاقتھا، ف
في تسعینات القرن الماضي. كانت أمي عضوة في ببغداد في مسبح نادي العلویة  أجابت:

استأذنت ریتا لتذھب ثم  النادي وتصحبني دائما معھا فتعلمت السباحة على ید مدربة فرنسیة.
منھا. وراقبتھا البد للحمام، وخرجت معھا من الماء ألستلقي على كرسي طویل في استراحة 

وھي تمشي إلى الحمام، كانت حافتا ثوب السباحة البیضاوان تتكوران حول ردفیھا، في 
بیض بلون واحد، وال تحیط بمنطقتھا الوسطى جسدھا األ منظر ساحر، كما لفت نظري أنّ 

ً وخفایاھا مناطق  وھي ض بشرتھا لشعاع الشمس ی، ما یعني أنھا تحافظ على تعرأشد بیاضا
ً عاریة تم الجسد الرشیق، وال أدري أین  ثنایا، بحیث تتوزع مساحة السمرة على كل اما

 بوسعھا أن تتعرى تحت شعاع الشمس؟

، مانجوعادت ریتا وفي یدیھا كأسین طویلین من كوكتیل روم وتونیك وثلج وفیھ شریحة 
إعجابي بذوقھا الرائع.  وشریحة أناناس، وقصبة مرتفعة ملونة. تناولت كأسي وأنا أبدي

وبقینا مستلقیین على الكرسیین الطویلین ونحن نتجرع رشفات كوكتیل الروم الذي بدا حینھا 
 ألذ مشروب في العالم.

لة ، ھذه المرأة الجمیمع نفسك وكأنھا تقرأ ما في مخیلتي، أجابت ریتا: أنت تتساءل اآلن
سؤالك وھو في عن جیب أال یوجد رجل في حیاتھا؟ وھا أنا العصریة، ألیست مرتبطة بأحد، أ

عبارة عن أیمیالت،  طة بصدیق أمریكي، وعالقتنا الیوملست متزوجة، وكنت مرتبمكمنھ، 
نعم رمزیة نتبادلھا على مسنجر فیسبوك. ھل انتھت عالقتنا؟  بلٌ وتعلیقات على فیسبوك، وقُ 

ً  انتھت ً  ضع لھا عمراً ، ولكني أحاول أن أتقریبا ، إذ لم نلتِق منذ ثالثة أعوام ! أما افتراضیا
 ً  في عصر العولمة. زلت أحبھ؟ بل أحب ذكریاتي معھ، لكّن كل ذلك یتالشى سریعا

ال یكشفن عن  أدھشتني فطنتھا وجرأتھا وصراحتھا. النساء في ھذا الجزء من العالم
مشاعرھن قط، وینتظرن الرجل أن یبادر باألسئلة ویتولى استكشاف مناطق المشاعر 

 الصعبة.

یا ریتا، كنت أحوم في تفاصیلك العاطفیة بحثاً عن إجابات، وقد اختصرت الطریق لي،  فعالً 
 فبات علي أن أسأل عن تفاصیل عملیة أكثر أھمیة.

 بة للمرأة من خفایا عواطفھا؟مثل ماذا؟ ما ھو األكثر أھمیة بالنس

، لكن بال في القاھرة األكثر أھمیة ھو مستقبلھا، كیف سیكون...أنِت الیوم تعیشین من عملكِ 
لدھم لتحصلي في الوصول إلى ب ضمانات، وتنتظرین من أصدقائك األمریكیین مساعدتكِ 

لِك قراءتي ذا قلت ولكن ماذا إ وتستقري، وھذا من حقك بال جدل. على حقوقك التقاعدیة
 للوضع؟

 أنا أصغي، ویھمني فعال أن أعرف كیف یمكن أن تسیر األمور؟

لدي معارف في وزارة الخارجیة األمریكیة، سأكلمھم اللیلة ھاتفیاً أو أراسل بعضھم، وآمل 
 أن یكون بإمكاني التسریع في مسألة سفرك، لكن ھل تملكین وثائق تثبت عملك؟



عقود عمل متعاقبة، كل  3تغطي طیلة مدة عملي، ولدي طبعاً، لدي قوائم رواتب شھریة 
 سنوات، أال یكفي ھذا؟ 3واحد منھا لمدة 

أعتقد أنھ یكفي، حین نخرج من ھنا سأعطیك كارت الزیارات الخاص بي وفیھ عنواني 
 رسلي لي صوراً لكل ھذه الوثائق.أ البریدي وعنوان ایمیلي، وأرقام ھواتفي .

وأنھكنا الجوع، فاقترحُت أن نذھب للعشاء، أجابتني أنھا ستأكل  شارفت الساعة على التاسعة،
معي ھذه اللیلة، لتصوم عن العشاء طیلة لیالي األسبوع، فھي تحافظ على رشاقتھا بھذه 

الطریقة.  وارتدینا مالبسنا، فخرجت ھي إلى مطعم عالء الدین للمأكوالت الشرقیة، 
ً وصعدت إلى جناحي ألرتدي مالبس  ان.تلیق بالمك ا

وعدت إلى مطعم عالء الدین بسترة زرقاء داكنة، وسروال جینز یقترب لونھ المھترئ من 
الرمادي، وحذاء جلدي خفیف. وذھبت إلى الزاویة التي اختارت فیھا مائدتنا، قریباً من 
زجاج یحتز حدیقة شتویة جمیلة، وتحیط بالمائدة من جانبیھا أصص الصبار والنباتات 

 ا بالقول: یالھ من اختیار جمیل، احسنِت یا ریتا!االستوائیة. بادرتھ

 ً عن  انطباعي جلست، فھاجمنا نادل آسیوي دبَق الوجھ والسلوك، إذ یبدو لحوحاً وھذا عموما
ً لحم طلبنا موظفي الخدمات اآلسیویین. ً شرقی ا ً مشوی ا  ، ومقبالت شامیة مختارة.ا

إقامتھا في مصر، فقالت إنھا تُمنح اقامة وحین انغمسنا باألكل، سألُت ریتا كیف تدبّر أمر 
مؤقتة، تجدد سنویا، وأحیاناً كل ستة أشھر، لكن القانون المصري یحتم سحب جواز سفر 

أما موافقة العمل  نالعراقیین وتزویدھم بورقة رسمیة تبیح لھم العمل والسكن في مصر
 فحصلت علیھا بواسطة، ألنھا صعبة في العادة.

نھا، فقالت إنھا ساكنة في شقة بمدینة نصر، وفي زحمة النھار تحتاج وعدُت ألسألھا عن سك
ساعتین لكي تصل ھذا الفندق. وسألتھا ھل تذھب بسیارتھا إلى العمل، فقالت إنھا ال تستطیع 

شراء سیارة ألّن زحام القاھرة یرعبھا، كما أن مشكلة الوقوف مستعصیة ال حل لھا، لذا 
ألجرة، وضحكت وھي تقول: أحیاناً استأجر میكروباص تفضل التنقل بالمترو وسیارات ا

 كامل بسعر تاكسي ألصل إلى غایتي. 

من ھو مثلي یصعب  :لھا عائلة؟ ضحكت وقلتُ  عنديل أقیم، وھوعادت ھي لتسألني أین 
اء عائلة، فأنا في سفر وترحال دائم، بل أني ال أملك بیتاً ثابتاً، حالیاً أقیم في كردستان نعلیھ ب

فندق ، تخلصا من مشكلة بوفیھا مكتبي للعالقات العامة، ولكني أسكن في غرفة ثابتة  العراق،
حل مشاكل العزوبیة بالفلوس، ثاث ورعایة أمور البیت...یعني ھذا أني أنقل واألالخدمات والت

تود أن تبوح بھ،  ھاھاھاھا. ضحكت معي وھي ترقبني خلسة، وكأّن في صدرھا سؤال ملحّ 
   لكنھا ال تجرؤ. وتركتھا ال تجرؤ!

وتراءى لي لوھلة أّن امرأة أعرفھا عبرت اللوبي البعید للمطعم، ال أعرف بالضبط كیف 
جرى ذلك، لكني في لحظة ما شعرت أن إحداھن التي أعرفھا عن كثب قد مرقت أمام 

 نظري.



على التاسعة، فأعلنت ریتا رغبتھا في وبقینا أنا وریتا نأكل ونتسامر، حتى شارفت الساعة 
الذھاب إلى البیت لتتنقل إلى عملھا ابتداء من الساعة السابعة صباحاً بحساب ساعتین للطریق 

 !؟

وشعرت لوھلة أن صدیقاً عریقاً قد غادرني، رغم دون أن نحدد موعدا للقاء آخر، غادرتني 
في الفندق، وحال أن فتحت باب أن عمر معرفتي بھا ال یتجاوز یومین. وصعدت إلى جناحي 

أمیزھا بسھولة، وھي من خاصیات  الجناح، ُخیّل إلّي أّن في غرفتي رائحة امرأة، رائحةٌ 
میز فورأً دون أ، ومرت بجانبي امرأة، أو معصوبة ةمضأنفي، اذ حتى لو كانت عیني مغ

 رؤیتھا أنھا امرأة، ھو نوع من العبق األنثوي یختص بشمھ أنفي!

بإمعان، كل شيء في مكانھ كما تركتھ بعد الظھر، ومن الغرفة ونظرت إلى أركانھا  أنرت 
المستبعد أن تزور الغرفة منظفة بعد الساعة الرابعة، فنوبات عملھن ومرورھن على الغرف 

یتم صباحاً. لماذا اشم ھذه الرائحة إذا، دخلت إلى الحمام، فصدمتني للوھلة األولى نفس 
 أن تالشت وطغت علیھا روائح المنظفات النفاثة.الرائحة، وما لبثت 

بدأت أغیر مالبسي، وما إن فتحت دوالب المالبس، حتى صدمتني رائحة األنثى مرة أخرى، 
وھذا جعلني شبھ متأكد أن إحداھن قد فتشت غرفتي! غیرت مالبس، وتناولت محكاة الھاتف 

عت، مفضال أن أدع األمور تسیر عازماً أن أكلم إدارة الفندق مستفسراً عن األمر، ثم تراج
، فربما كررت المرأة الغامضة زیارتھا، فیتاح لي أن أعرفھا. وضعت اوكأني لم أنتبھ لھ

 محكاة الھاتف، وفتحت الالب توب، وبدأت أعمل.

موسى حنون كتب یطلب مني االتصال باللواء المتقاعد زیاد الھاشمي، وھو ضابط سابق في 
وتحدید موعد للقائھ في لندن وسؤالھ عن قصتھ حول الكابل ، سالح المخابرة (اإلشارة)

المحوري، وعالقتھ بالمشروع النووي العراقي. واضعاً لي رقم ھاتفھ، وعنوانھ اإللكتروني. 
وتذكرت أني أعرف شخصا بھذا االسم، وسبق أن التقیتھ في مؤتمر دولي حول االتصاالت 

لمحمول، واضفت رقمھ إلى قائمة . تناولت ھاتفي ا2002وسریتھا ُعقد بلندن عام 
االتصاالت، فظھر عندي في حسابي على واتس آب، طلبتھ، فأجاب، وعّرفُت نفسي وذّكرتھ 

عاماً، فاستجاب لنداء الذاكرة رغم أن عمره الیوم یتجاوز الخامسة  14بلقائنا وحوارنا قبل 
شروع النووي والسبعین، ثم طرحت علیھ سؤاالً حول عالقة شبكة الكابل المحوري بالم

ب یالعراقي، وھل كانت تستخدم فعال لتأمین سریة االتصال. وعدني الرجل ببشاشة أن یج
عنوان ایمیلھ ألرسل لھ أسئلتي. كتبُت على عجٍل  عن سؤالي یوم غٍد أو بعده، وأملى عليّ 

  األسئلة بعد أن ودعتھ، وأرسلتھا على عنوانھ. 

 * * * 

 

 

 



 الشریك النووي وطائرة السمك العراقیة ! فرنسا

 وجدتقد أجابني ف اللواء الھاشميخذت دوشاً، متأمالً أّن في الصباح، فتحت ایمیلي بعد أن أ
و نعمان  جعفر ضیاء جعفرن ھما ین عراقیین نووییمن موسى حنون فیھ رسالة من باحث میالً 

 . جاء في الرسالة: علیھضمھا إلى الملف النووي الذي نعمل ، وطلب أن أالنعیمي

وفداً حكومیاً  رأس 1974لم تكن لطموحات صدام حدود ففي كانون األول (دیسمبر) من عام 
لجنة الطاقة  كبیراً إلى باریس بدعوة من رئیس وزراء فرنسا آنذاك جاك شیراك فتمثلت

براھیم خالد ا الذریة ضمن ھذا الوفد بثالثة أشخاص ھم الدكتور ھمام عبدالخالق والدكتور
ھذه المجموعة  سعید والمھندس أحمد بشیر النائب (رئیس المؤسسة العامة للكھرباء) وطلبت

الكھربائیة من  تزوید العراق بمفاعل نووي للقدرة  CEA من لجنة الطاقة الذریة الفرنسیة
اعتذر عن ذلك بحجة أن  النوع المبّرد بالغاز والمھدأ بالغرافیت، غیر أن الجانب الفرنسي

بمفاعالت من صنف  سا قد تخلت عن إنتاج ھذا الصنف من المفاعالت واستعاضت عنھفرن
فرنسا بتزوید  واتفق الجانبان على قیام.  PWR مفاعل مبرد بالماء الخفیف المضغوط

 .الكھربائیة العراق بمفاعالت نوویة لألبحاث وأخرى إلنتاج القدرة
فتولت  1990عام  تجاریة دامت حتىتمخضت زیارة صدام إلى فرنسا عن توقیع عقد شراكة 

العراقیة كما أنشأت  فرنسا تصدیر طائرات میراج المقاتلة لتعزیز إمكانات القوة الجویة
في منطقة الدور قرب  مؤسسة إلنتاج العدد اإللكترونیة ومكونات الرادار التي تم بناؤھا

بصرة وغیر ذلك ال تكریت وكذلك أنشأت مجمع الحدید والصلب في منطقة خور الزبیر قرب
 .من المشاریع الكبیرة

ملیون  450 بقیمة دٍ توقیع العراق عق 1976عام  تشرین الثاني (نوفمبر) من 18وتم في 
لبناء  CEA وبموافقة لجنة الطاقة الذریة الفرنسیة دوالر مع تجمع من الشركات الفرنسیة

مخصص لفحص وھو من نوع حوض سباحة  1-تموز تموز المتكون من مفاعل 17مشروع 
 .من النیوترونات الحراریة لفیض میغاواط حراري ومولد 40بقدرة  MTR المواد

وفیزیاء الحالة الصلبة ولفحص المواد  مفاعل یستخدم لبحوث الفیزیاء النوویةفي الحقیقة ھو 
أجزاء محطات الطاقة النوویة. ویمكن  (بما في ذلك الوقود النووي) المستخدمة في تصنیع

علماً أن الوقود المستخدم لتشغیل ھذا المفاعل ھو  المفاعل إلنتاج النظائر المشعة استخدام ھذا
 .في المئة 93واأللومنیوم ویحتوي على یورانیوم بتخصیب  من نوع سبیكة الیورانیوم

كیلو واط  500وھو مفاعل ذو قدرة  2-أیضاً بناء مفاعل تموز تموز 17ویتضمن مشروع 
 ً -(...) ویستخدم كنموذج نیوتروني لمفاعل تموز حراري رونينیوت حراري فقط وینتج فیضا

السیطرة وتوزع الفیض النیوتروني ویستخدم أیضاً لدراسة تأثیر التجارب  ولتعییر قضبان 1
 .فاعلیتھ في المفاعل على

أوزیریس وآیزیز  من جھة، وبین مفاعلي 2-وتموز 1-ثمة شبھ كبیر بین مفاعلي تموز
ھذا التشابھ سبب  . وقد یفسر1966المستخدمین في ساكلي قرب باریس منذ عام الفرنسیین 



 ةفي وسائل اإلعالم الدولیة باسم مفاعل أوزیراك (وھي كلمة منحوت 1-تسمیة مفاعل تموز
أن قدرة  ھو 1-والفوارق بین مفاعل أوزیریس وتموز )RAK و OSIRIS من كلمتین

 1-تموز میغاواط حراري وأن مفاعل 40اني میغاواط حراري بینما قدرة الث 70األول 
 700بسعة  یحتوي على قنوات أفقیة الستخراج النیوترونات، ویتضمن خزاناً للماء الثقیل
یحتوي  لیتر ذا مصدر نیوتروني ساخن وآخر بارداً یستخدم للتجارب الفیزیائیة. كما

إلجراء  تحت األرضالمــفاعل على أنابیب نقل مسارات النیوترونات الباردة إلى منطقة 
 .تجارب فیزیائیة متخصصة

َص إلجراء  تموز مختبراً لفحص المواد 17وتضمن مشروع  سّمي (الما) وقد ُخّصِ
، وتضمن 1-تشعیعھا في مفاعل تموز فحوصات إتالفیة وال إتالفیة على المواد قبل وبعد

ا احتوى المشروع ورشة اختصاص لتجمیع وفحص التجارب التیستجرى في قلب المفاعل كم
ذات النشاط اإلشعاعي  مخصصة لمعالجة النفایات السائلة  RWTS على محطة سمیت

لمعالجة نفایات أخرى تنتج عن  الواطئ والمتوسط والناتجة ضمن حلقة تبرید المفاعل وكذلك
 .تموز 17تشغیل وإجراء التجارب في مجمع 
لجنتَي الطاقة الذریة  بین 1976كانون الثاني من عام  13وثمة اتفاقیة أخرى تم توقیعھا في 

االستخدامات السلمیة للطاقة الذریة  للتعاون المشترك في مجال CNEN العراقیة واإلیطالیة
لبناء  CNEN سنیا تكنت اإلیطالیة وبموافقة وكنتیجة لھذه االتفاقیة تم توقیع عقد مع شركة

الستنباط مخطط سیر العملیات الستخالص  یستخدم ءالرادیو كیمیامختبر صغیر ألبحاث 
من أعمدة وقود تشعع لھذا الغرض وثمة  مقادیر بمستوى الغرامات من عنصر البلوتونیوم

ملیون دوالر أمیركي لبناء مشروع سمي  250عقد آخر تم توقیعھ مع الشركة ذاتھا بكلفة 
من لمفاعالت إنتاج الطاقة  تموز یتكون من مختبر لتصنیع وقود 30مشروع 

ومختبر فحص المواد  ویتضمن قاعة تكنولوجیة لبحوث الھندسة الكیماویة PWR نوع
المشعة وُعدد التشخیص  وورشة میكانیكیة صغیرة وأخرى كھربائیة ومختبراً إلنتاج النظائر

 .الطبیة
 -1975والمعادن قد وقعت عقداً خالل  وبالتوافق مع ھذه المشاریع كانت وزارة الصناعة

الفوسفات من منجم عكاشات إلنتاج  الستغالل Sebetra سیبترا البلجیكیة مع شركة 1976
حامض الفوسفوریك فطلبت لجنة  العملیات تسیر عبر إنتاج، فیما كانت األسمدة الفوسفاتیة

معالجة حامض الفوسفوریك  الطاقة الذریة من وزارة الصناعة التعاقد إلنشاء وحدة
الفوسفاتیة محققة بذلك  الحامض إلنتاج األسمدة الستخالص الیورانیوم منھ قبل استغالل

 . 1972في عام  الخبیر العراقيتوصیة 

وھي  Mebshem فعالً إنشاء ھذه الوحدة ضمن مجمع القائم من شركة مبشم البلجیكیة وتم
 طناً من مادة ثنائي یورانات 146طنان من الیورانیوم سنویاً أي أ 103مصممة إلنتاج  وحدة

وتم  1984المعروفة باسم (الكعكة الصفراء) واكتملت الوحدة عام  ADU األمونیوم
ضد العراق وأنتجت  تحالف الدوليجیوش العندما دمرتھا قنابل  1991ة حرب لغای تشغیلھا



طن من الكعكة الصفراء)  169طنان یورانیوم (أي أ 109الفترة ما مجموعھ  طیلة تلك
یوماً  317یوماً في السنة بدالً من  214ھ اإلنتاج ھو تشغیل الوحدة بما معدل وسبب نقصان

كون النسبة الواقعیة للیورانیوم في حامض الفوسفوریك كانت ثلثي النسبة المحسوبة  وبسبب
في المئة من إجمالي حامض الفوسفوریك لھذا الغرض  50التصمیم وبسبب معالجة  في

فاءة المحسوبة في المئة من الك 93أن كفاءة استخالص الیورانیوم كانت  إضافة إلى
 .التصمیم في

مراسالتي "، یضم كل  OSIRAKوضعت الرسالة في ملف خاص فتحتھ تحت عنوان "
ارتدیت مالبسي ونزلت إلى بوفیة اإلفطار، تناولت بضع معجناٍت مع بھذا الموضوع، و
 .فنجان شاي كبیر

. دخلت بیرغرفي فندق شتاین وغادرت إلى موعدي الیومي مع السفیر ماھر تاكسيثم أخذت  
 أسرار عنالصالة فوجدتھ ینتظرني في نفس الزاویة، جلست لعنده وبدأ یروي لي مرة أخرى 

 :وھاتفي الذكي یسجل كل ما یقولھ القنبلة النوویة العراقیة التائھة

رئیس الحكومة  بیغنكان مناحیم دعني أسرد لك جانباً من النسخة اإلسرائیلیة للواقعة. 
، )1979نوفمبر / تشرین الثاني (وم على المفاعل النووي العراقي في لھج االسرائیلیة یخطط

ق ھوفي عارضوا ذلك مؤكدین اورئیس الموساد إسح ةاإلسرائیلیاالستخبارات العسكریة  لكنّ 
ً  المفاعل العراقي ال یمكن أن یشكل تھدیداً  بأنّ  الغارة قد  نّ أإال بعد بضع سنوات، و حقیقیا

، تؤدي إلى حرب شاملة قد توقف أو تقضي على عملیة السالم الجاریة مع السادات
القیادة األمریكیة ومنذ أزمة  .والتغیرات الغامضة في إیران ال تنبئ بمستقبل آمن في المنطقة

الرھائن في طھران كانت مشغولة بوضع استراتیجیة احتواء تشمل إیران التي تھدد بتصدیر 
 اإلسالمیة، وصدام حسین الحالم بقیادة األمة العربیة ومحو إسرائیل. ثورتھا

قاطعتھ مستفسراً عن كیفیة حصولھ على ھذه المعلومات، ابتسم وھو یقول: لو بحثَت بإمعان 
عن قصة الملف النووي العراقي، كما تصورتھا وتعرفت علیھا إسرائیل، فستجد جزءاً من 

 ھذه المعلومات.

 كان الوصول إلیھا؟ الین وبوسع أيّ  ھل ھي منشورة أون

إلى أعلى، كأنھ  نظرَ وال ، ھي لیست موجودة على األنترنت، علیك بالمزید من البحث! 
في لیلة  ،ینتظر نوعاً من الوحي، ثم تطلع في قصاصة بیده وقال: عودة إلى ما كنا نقولھ

التوقیت وعالقتھ بمولد حزب وأنتبھ إلى داللة ھذا  - 1979أبریل /من نیسان  / السابعالسادس
، ھزت سلسلة الساعة الثالثة فجراً  نحوفي و - البعث واالحتفاالت السنویة بھ في العراق

مؤسسة البناء البحریة والصناعیة للمتوسط في محافظة  مستودعاتانفجارات متزامنة 
مخزونة بانتظار  أوزیراكمفاعل من فرنسا، حیث كانت قطع أساسیة ب(السین سور میر) 

وھي أعلى  "األسرار الدفاعیة"شحنھا إلى العراق في تواریخ وتفاصیل مغطاة بطابع 



ھي المشتبھ  "إسرائیل"تصنیف أمني في فرنسا. وقررت في حینھا الشرطة الفرنسیة بأن 
 .الرئیس للقیام بالعملیة

ال تفرحوا  العراقیین مفادھا، واختارت التوقیت لتبعث رسالة للساسة الموساد الھجوم نفذتھ
حد من العلماء القیام أولم یكن بوسع بأعیادكم، فنحن ھنا لنفسد علیكم لذة النصر السیاسي . 

المشد الذي نجح في إصالحھ واإلشراف على عملیة نقلھ یحیى بمھمة إصالح الفرن سوى د. 
 .لبغداد

في  الدكتور یحیى المشد ھاجم فریق مدرب غرفة، 1980حزیران (یونیو)  18-17في لیلة 
، وھو عالم مصري متخصص في علم المعادن یعمل للجنة الطاقة باریس بقلبفندق میردیان 

وجرى قتلھ في .الذریة العراقیة والذي كان في مھمة ترتیب شحن وقود نووي للعراق،
 الغرفة وتركت جثتھ غارقة في بركة دماء.

الدافع ھي سیة أن تكون عملیة سطو وفي غیاب حصول أي سرقة استبعدت الشرطة الفرن
قاً ألن الجانب العراقي أصر على وبقي الملف معلّ  ، لكّن نتائج التحقیق لم تظھروراء الجریمة

تعلیقھ، معتمدا على كفاءة جھاز المخابرات العراقیة الذي كان قد ولد توا آنذاك في كشف 
 خفایا االغتیال.

.  وفي أوزیراكأعضاء لجنة استالم مفاعل ھم ثمانیة أشخاص أحد د. یحیى المشد  وكان
فرنسیة كانت قد  بائعة ھوى محترفةیولیو، حققت الشرطة الفرنسیة مع / األول من تموز 

یوم في یوما أي  12التقت مع المشد في تلك األمسیة وسمعت أصواتا آتیة من غرفتھ. وبعد 
 الشرطة الفرنسیة متجھة لمركزالمذكورة وعندما كانت  ، 1979الثاني عشر من تموز 

 بالفرار.  دھستھا سیارة مجھولة والذت ، لألدالء بإفادتھا

مكاتب ومقرات إقامة مسؤولین  عبوات ناسفة، أعطبت 1980أغسطس /ابتداء من شھر آب 
تیكنت وانسالدو  -في شركات إمداد للعراق في فرنسا وإیطالیا وھي : تكنیاتوم وسنیا

نت قد عرضت تزوید العراق بمفاعل اختباري مؤسسات كا يمركانیكو نوكلیاري. وھ
 وخالیا حارة تستخدم في عملیة تخصیب الیورانیوم

-SNIAفي مقر شركة ( اثنتانتم تفجیر أربعة قنابل، 1980في السابع من آب /اغسطس 
Technit، وواحدة في دار مدیر فرع  ) في روما المسؤولة عن تجھیز مفاعل تموز للعراق

  احدة في بیت خبیر مفاعالت نوویة في باریس.الشركة في میالنو، وو

عبد الرحمن رسول  االستشاريالمھندس المدني  اغتیل ،1980كانون اول  دیسمبر/ 13في 
اصیب الدكتور المھندس سلمان  1981السم في مقر اقامتھ  في باریس. وفي ابریل /نیسان ب

 9بحالة تسمم اثناء حضوره ورشة عمل في جنیف، توفي على أثرھا في  رشید سلمان الالمي
 .1981حزیران 



تحدثت وسائل االعالم مطّوالً عن نجاح جھد استخباري اسرائیلي في تدمیر قلب آنذاك، 
بمیناء طولون بفرنسا على ساحل البحر األبیض  1979نیسان/ ابریل  6یوم  1مفاعل تموز

قال ناحوم أدموني مدیر خلیة "العھد الجدید" إّن تنظیما  المتوسط، وحول ھذا الموضوع
مجھوال اطلق على نفسھ تسمیة "الخضر" نسبة إلى الناشطین في الحفاظ على البیئة أعلن 

مسؤولیتھ عن الھجوم كما أكدت تقاریر سریة حصلت علیھ الموساد. لكّن ذلك الھجوم لم ینتج 
البحري إلى العراق، وقد عقد الفرنسیون اتفاقا عنھ تدمیر كامل لقلب المفاعل المعد للشحن 

جانبیا آخر مع العراقیین لتصلیح األجزاء التالفة دون إشارة إلى من یتحمل تلك التكالیف 
 اإلضافیة.

اإلسرائیلیة على معلومات مفصلة عن التفجیر وعن  وبمجرد حصول دوائر االستخبارات
حثیثا لتأخیر شحن المكونات المطلوبة إلى  نتائجھ، اتُخذ القرار الستغالل الھجوم، والسعي

العراق. وعزز ذلك أّن الفرنسیین بعثوا رسائل إلى صدام حسین، الذي بات رئیس العراق 
مزیحاً الرئیس أحمد حسن البكر عن عموم المشھد السیاسي العراقي، لیقبل منھم تغییرا في 

ت (وغالبا كان یُوحى مواعید ایصال الشحنات بسبب الھجمات التي تتعرض لھا الشحنا
لصدام حسین أّن الھجمات نفتھا أجھزة إسرائیلیة، وھذه لم تكن كل الحقیقة). ھذا المناخ 

بالشكوك والمخاوف، أفرز تأخیرات أخرى في مواعید التسلیم، ما أّخر انجاز مفاعل  ءالملي
 طور.تموز. لكن تفاصیل دقیقة كالتي عرضناھا ھنا لم تكشف حتى تاریخ كتابة ھذه الس

، تلقى الموظفون والعمال العاملون في الشركات الفرنسیة المساھمة 1980في آب/ أغسطس 
بمقر عملھم في التویثة، وبمقر سكنھم، في مجمع عشتار في اعداد المشروع النووي العراقي 

فانتابھم  رسائل تھدید تخیّرھم بین حیاتھم وبین التخلي عن عملھم في المشروع ،بالمدائن، 
وعاد غادر العراق فمیدانیاً تحرك منھم م عن المشاركة، بل إّن كثیراً وتراجع أغلبھالخوف 

ً إلى فرنسا   من التھدیدات،.  خوفا

ً  1980أیلول/ سبتمبر  22في  مع إعالن العراق حربھ الشاملة على إیران، استدعت  وتزامنا
بلغتھ رسمیا أن وزارة الخارجیة الفرنسیة السفیر اإلسرائیلي في باریس مائیر روزین وأ

فرنسا ترجح أّن إسرائیل ھي من بعثت رسائل التھدید المشار إلیھا، وطالبتھ بإیقافھا فوراً. 
وعلى كل حال، ونتیجة رحیل العمال الفرنسیین، ونتیجة اندالع الحرب مع إیران، توقف 

 العمل في أوزیراك لبضعة أشھر. 

نكمل ھذا الحوار الیوم بعد الظھر؟  سكت السفیر ماھر عن الكالم، ثم قال، ھل نستطیع أن
احتاج ساعتین للراحة وتناول طعام الغذاء، ثم نلتقي ھنا في الساعة الثانیة والنصف بعد 

 الظھر، ھل ھذا یناسب توقیتاتك؟

موسى حنون یاھا مھلة األیام الثالثة التي منحني إبدون تردد أكدت لھ امكانیة ذلك، حیث أن 
ج إلى مدة أطول احتأتنتھي الیوم، واخشى أّن لقاءاتنا لو استمرت على ھذه الوتیرة، فقد 

 لشأنھ. وانصرفنا كلّ  ،الستكمال ھذا الجزء من القصة



 النفط مقابل النووي! -الفرنسي مفاعل تموز

مرة أخرى نبیرغر غفي صالة فندق شتایفي تمام الساعة الثانیة والنصف بعد الظھر، التقیت   
 بالسفیر ماھر، وجلست استمع وأسجل فقال دون مقدمات:

ات، ونھایة یسبعین، وھذه الخلفیة تعود إلى أوائل البد أن أعرض لك خلفیة سیاسیة لما جرى
منح العراق فرنسا حقوق استخراج النفط من حقل المشراق ات القرن الماضي. آنذاك یستین

" المعروفة في األوساط العراقیة باسم  elfفي العمارة جنوب العراق، ودخلت شركة "
 ً لمشاریع استخراج وتصدیر النفط، ویقال إن ھذه  ولیس منفذاً  "ایراب نفط العراق" شریكا

إلى السلطة في العراق بدعم من  1968تموز 17الصفقة ھي جزء من صفقة وصول قیادة 
ملیار دوالر على مدى عمل  60التي حصلت حسب تقدیرات غیر رسمیة على  فرنسا

 .طیلة سنوات العقدبمیسان جنوب العراق الشركة وفروعھا في حقل نفط المشراق 

روع طموح طالما حلم ھذه الشراكة صارت مدخالً للسلطات العراقیة لمفاتحة فرنسا حول مش
لعربي الذي بدأه جمال عبد الناصر وعجز عن ، وھو مشروع القنبلة النوویة ابھ صدام حسین

ألیام الستة. صدام حسین كان حالماً كبیراً بمجد یجعل منھ اتمامھ بعد ھزیمتھ في حرب ا
 زعیماً تحتشد خلفھ الشعوب العربیة، وخیر وسیلة لذلك امتالكھ القنبلة النوویة. 

الجھود العراقیة للحصول على مفاعل نووي بدعم فرنسي تصاعدت منتصف سبعینیات 
القرن العشرین، وكان الحلم آنذاك ھو الحصول على مفاعل ینتج البلوتونیوم شبیھ بذاك الذي 

قنابل تدعم ترسانتھا النوویة. وعالوة على ذلك سعى العراق  جتمتلكھ فرنسا وتستخدمھ ألنتا
 ادة معالجة البلوتونیوم المنتج في المفاعل.إلى شراء مصنع إلع

ث النوویة وما رفضت فرنسا ھذه المطالب، لكنھا وافقت على بناء مفاعل لغرض األبحا
یراك الذي یعمل بالماء الثقیل زطلق مشروع بناء مفاعل أو، وھكذا أیرافقھ من مختبرات

باوند  27.5وباعت فرنسا  میغاواط في التویثة على مشارف بغداد الجنوبیة. 40بقدرة انتاج 
ً    %93بنسبة تفعیل تصل إلى   U-235من مادة  في مفاعل األبحاث  لیوظفھا العراق رسمیا

 الذي اشتراه. 

یریس" على المفاعل، وھو اسم إلھ الموتى عند الفراعنة، سواطلقت فرنسا في وثائقھا اسم "او
" لتربط اسم العراق بنصف االسم األصلي،  Osirakثم حورت الوثائق الفرنسیة االسم إلى "

سماه بین البلدین االسم الجدید، فیما أوحملت الوثائق الفرنسیة التفصیلیة ووثائق العقود 
ألن تموز یرتبط في  " 2، واطلق على مختبرات المشروع اسم"تموز"1العراق "تموز 

كل ھذا ربما  الذاكرة العراقیة بثورات وانقالبات عالوة على أنھ اسم إلھ الخصب البابلي.
 ضعھ في سیاقھ التنفیذي الیوم.رنا یوم أمس، لكني أرید أن أذكرتھ بعجالة في حوا

القنبلة النوویة التي  بإنتاجإلعداد كوارد تشغیل ونصب المفاعل النووي، وكوادر تختص 
بإیفاد طلبة من ذوي  1975بدأت السلطات العراقیة منذ عام یحلم بھا صدام حسین، 

االختصاصات الھندسیة إلى بریطانیا وفرنسا خاصة، وأغلبھم من الجامعة التكنولوجیة في 
بلوا في الجامعة المذكورة بحسب انتمائھم بغداد، ممن ضمن والئھم لحزب البعث ألنھم قُ 



الحزبي ولیس بحسب معدالتھم في الثانویة العامة. كان صدام حسین یعد كوادر عراقیة 
 1978قرب وقت ممكن. بین عامي في المشروع النووي، في أ ملمتخصصة، تتولى الع

 ازدھر المشروع النووي العراقي وبدأ یتوسع، وصارت مالمحھ أكثر وضوحا. 1979و

جرت تسویتھ باألرض، وأزیل الركام بجھد ھندسي استمر  الروسي في التویثةمبنى المفاعل 
رساء قواعد أوزیراك والمفاعل الملحق بھ. ثم بدأ الفرنسیون والعراقیون إ نحو ستة أشھر،

ضمن سلسلة تسمیات رمزیة 111مشروع رقم فقد أطلقت العراقیة وساط االستخباریة األأما 
ن التسمیة الكنایة عن المشروع األمني اطلقت على مشاریع استخباریة عدیدة. وكان یراد م

في التویثة، وما حولھا.  2، وتموز1واالستخباري الرامي إلى حمایة منشآت مشروعي تموز
بالتعاون مع  وأسسعن النشاط العلمي الجاري في المفاعل،  بمعزلٍ عمل یع، كان روالمش اھذ

مرة مكتب حنین إن مباشرة بكالھما ھیئتان مستقلتان تعمالودائرة العالقات، ودائرة الوفود، 
ان یدیره النائب صدام حسین آنذاك. وما لبثت أن ارتبطت كل ھذه المكاتب برئاسة الذي ك

 1979تموز/ یولیو  16المخابرات العامة التي انشئت حال تولي صدام حسین السلطة في 
  كرئیس للجمھوریة.

مموھة  لزموا باستخدام سیاراتأُ العاملون في مركز التویثة، فنیون وإداریون وأمنیون، 
. السیارات المذكورة كانت صناعة، تجارة، المعاھد الفنیة ھیئةتحمل لوحات باسم، وفود، 

ال تحمل توصلھم إلى المدخل الجنوبي األكبر للمشروع، ویترجلون منھا، لتأخذھم حافالت 
دخول وخروج  دنى حد ممكنأإلى  یتناقصإلى داخل المنشأة. بھذه الطریقة،  لوحات أرقام

المحاطة بساتر ترابي متعاقب التدرجات یبلغ ارتفاعھ  إلى المنشأةمن و الغرباء والسیارات
 أمیال. 6مترا، ویمتد لمسافة  50

 طیران إیراني تائھ في سماء المفاعل  

، سلط 1980 أیلول/ سبتمبر عام 22كل واسع في شاندالع الحرب العراقیة اإلیرانیة ب
 األضواء بشكل متزاید على المشروع النووي العراقي. رئیس استخبارات الجیش االسرائیلي

ضرورة قصف مفاعل تموز یرانیین مفادھا القادة اإل وصل عبر وسطاء رسالة إلى، أآنذاك
بشكل عاجل. الطیران العسكري اإلیراني كان یعاني من مشكالت كبرى، بسبب نقص 

القنابل نتیجة أزمة الرھائن مع الوالیات المتحدة األمریكیة، ونقص  إطارات الطائرات،
 عداده. إخاصة أن كل أسطول سالح الجو اإلیراني كان أمریكیاً بتسلیحھ و

سالمیة"، فقدت كل ي "ال شرقیة، ال غربیة، جمھوریة إإیران ونتیجة شعارھا االستفزاز
وقطع الغیار صعبا جداً. األدھى من ھذا أسواقھا، وبات تجھیز طائراتھا الحربیة باإلطارات 

سالمیة، استھدفت كل ضباط القوة الجویة اإلیرانیة، باعتبارھم المحاكم الثوریة اإل وذاك، أنّ 
من منتسبي السالح  95موالین بشكل مطلق للشاه، فأودعت قادتھم في السجن، فیما احالت 

رعة لكل العاملین في ھذا المرفق إلى التقاعد برواتب زھیدة. ھذا األمر أدى إلى ھجرة متسا
 المھم.

ت في أوج العجز الجوي العسكري جاء تموزسرائیلیة إلیران بمھاجمة مفاعل النصیحة اإل
 طائرتینل أرساإلى  -حسب روایة من معارضین إیرانیین –یراني، فسارعت طھران اإل



F4 ،حرقت أقد  التویثةموقع الموجودة حول  لتقصف المنشأة. ورغم أّن الحمایة الجویة
. الغارة جرت فوقھ حمولتھاب اوألقت الھدف اوصلت تینجواء بغداد بالرمي، إال أن الطائرأ

ا على مقنابلھ ناتالمھاجم ناتلقت الطائرمات استخباریة جویة غیر دقیقة، فأبموجب معلو
خاصة بإنتاج  تبرات ملحقة بھمخمكاتب إداریة وموقف سیارات وعلى منشآت فرعیة و

 قبتھ التي كانت ما تزال قید صابة المفاعل نفسھ وال، ولم تتمكن من إالكریمة الصفراء
 نشاء آنذاك. اإل

أیام من قیام  8) أي بعد 1980أیلول/ سبتمبر  30فذت في ( الغارة اإلیرانیة على المفاعل نُ 
التآمریة التي نفذتھا أحزاب العراق بالرد العسكري الشامل على استفزازات إیران وعملیاتھا 

عراقیة موالیة لھا. وربما كان من حسن حظ الكوادر الفرنسیة ابتعادھم عن المفاعل في تلك 
بسبب التھدیدات التي وصلتھم، والتي نسبت إلى أجھزة استخبارات عدیدة  الظروف الخطرة

یث انشغلت الضربة في إسرائیل مشكلة كبرى، حوخلقت . أحدھا كان الموساد اإلسرائیلي
وما نجم عنھا، ودارت في كوالیس القیادة  ةأجھزتھا االستخباریة بمتابعة قوة الضرب

 ً حولھ مجموعة  العسكریة أّن العراق قد عزز دفاعاتھ عن مجمع التویثة النووي، واضعا
 مترا إلعاقة أي طائرات مھاجمة. 20مناطید على ارتفاع 

، مرت فوق القطعات العراقیة بمنطقة المغیرتین علن في حینھ، أّن إحدى الطائرتینما لم یُ 
وھي في العراق ، بعد عبورھا فتحة میدان قلیم كرمنشاهاإلیرانیة بأطراف إ ھابزسربل 

 ً لصواریخ سام العراقیة، فتصدت لھا مقاومات أرضیة من  تحلق على ارتفاع واطئ تجنبا
ل العمق المتوغلة داخ م ط التي نُشرت بكثافة في صفوف القطعات العراقیة 14.5رشاشات 

سقاط الطائرة على السفح الغربي لجبل زرده الشاھق، عند فتحة اإلیراني. وبالفعل، جرى إ
یطلق علیھا اسم فتحة تیلكو. ومعھا أنطفأ دولیاً خبر الھجوم على المفاعل، ألّن ھذه الطائرة 

الثانیة أن  ھي التي كانت قد صورت الغارة على المفاعل، فیما لم یستطع طیار الطائرة
یصور ما جرى عند الغارة، وھكذا ُحرم اإلیرانیون من فیدیو الطائرة المغیرة الذي یوثق في 

 العادة دقة اإلصابات، فمرت الغارة دون أن تثیر اھتماما دولیاً.

ألسباب غیر واضحة، سارعت إیران إلى نفي قصف طائراتھا للمفاعل  ووربما لھذا السبب أ
من یرانیة كانت بأشد الحاجة إلى عرض أّي نوع السلطات اإل أنّ النووي العراقي، رغم 

رضاء لشعبھا الذي صدم بھجوم الجیش العراقي الذي أحتل االنتصار على الجانب العراقي إ
لكّن ما دار في أروقة التنظیمات أراٍض من إیران تفوق مجمل مساحتھا مساحة لبنان. 

ت اإلیرانیة أقلعت من قاعدة سوریة صغیرة في المتقدمة لحزب البعث في العراق أّن الطائرا
 دیر الزور.

غیر رسمیة أن الھدف من الھجوم  إیرانیة تسریباتمقابل ھذا التسارع الدراماتیكي، كشفت 
صابت بعض قذائف الطائرات الكھربائیة في جنوب بغداد، وقد أ كان تدمیر محطات التقویة

مر غیر مستبعد بالنظر لضعف أھذا قیقة أّن الح عن طریق الخطأ منشآت التویثة النوویة!! و
یرانیة آنذاك وتعدد مراكز القرار فیھا وتخبطھا بسبب غیاب یة اإلالمؤسسة العسكر



ً  الجنراالت المختصین. ، أن إیران لم تحاول وال مرة خالل سنوات الحرب والملفت للنظر حقا
 الثمان أن تعید قصف المفاعل النووي العراقي.

التي كانت  الصواریخلویة أ، غیرت قیادة القوة الجویة فوراً الھجوم الجوي اإلیراني،  بعد
إلى مناطق متقدمة في جبھات الحرب، كنوع من  المستبدلةسلت األلویة أرتحمي التویثة، و

 ضعفللقیادة العراقیة الغارة  كشفتكما العقوبة لعدم قدرتھا على اسقاط الطائرات المغیرة. 
إلى تعزیز. وھكذا نشرت  وحاجتھا، الجویة المحیطة بالمشروع النووي منظومة دفاعاتھا

في كل  میالً  15،  ضمن قطر جوي یمتد إلى 6 كتیبتي صواریخ أرض جو من طراز سام
ق متباعدة من بغداد شبكات صواریخ ورادار تحمي العاصمة االتجاھات، فوضعت في مناط

  بشكل عام، والمفاعل بشكل خاص.

مقاومة الطائرات ملم الروسیة، ورشاشات  57كما عززت وحدت مقاومة الطائرات بمدافع 
من عیار ، ورشاشات دیمتروف األحادیة والرباعیة  T37المعروفة ملم  23من عیار الثنایة 
طراف الساتر یا الشمالیة، وتشیكوسلوفاكیا في أالمستوردة على عجل من كورملم  14.5

 بأبراج المراقبة حول مفاعل تموز.الترابي المعزز 

كما امتثل الجانب العراقي لنصیحة من القوة الجویة الكوریة، بوضع مناطید جویة بارتفاعات 
لمنع الطائرات المغیرة من التحلیق المنخفض  تصل إلى عشرین مترا حول المفاعل

نقاط حراسة واالنقضاض على الموقع، فنشر أكثر من اربعین منطاداً لھذا الغرض، وأقام 
ورصد تتولى حمایة المناطید وفحص مستوى الھیدروجین فیھا. لكن آخرین وربما یكونوا 

 الفرنسیین من جانبھم، نصحوا الجانب العراقي بتجنب استخدام المناطید لسببین:

السلطات خشاه ت*أن وجودھا یكشف ویؤكد لكل الناس وجود ھدف مھم في محیطھا، وھذا ما 
 ة أعداء نظام البعث في الداخل.بسبب كثر العراقیة

*في حال أنجاز المفاعل، وجاھزیة قضبان الیورانیوم، فإّن أي غارة جویة علیھ ستؤدي إلى 
تفجیر ھذه البالونات واسقاط الطائرات المغیرة داخل التویثة ما یعرض المفاعل والیورانیوم 

 المخصب إلى خطر كبیر.

 أشھر من وضعھا. 4مایة وأزالھا بعد وھكذا استغنى العراق عن فكرة مناطید الح

مشكلة العراق في ھذا الجانب، كمنت في قلة عدد صواریخ أرض جو المضادة للطائرات 
قلة وقامة المظلة الجویة الدائمة فوق التویثة، قلة الطیارین الذین یتولون إوالتي یملكھا، 

بسرعة اعاقتھا إلى حد كبیر كوادر أسلحة مقاومة الطائرات. فكان علیھ أن یعزز ھذا النقص 
الفرق العشر التي ُزجت  احتیاجات الجبھات العراقیة المشتعلة بالحرب مع إیران، السیما أنّ 

في المعركة، نجحت في احتالل مساحات كبیرة من األراضي اإلیرانیة، ولكن وجودھا في 
د متالحكاً بما العمق، جعل خطوط امدادھا طویلة غیر محمیة، كما أن انتشار القطعات لم یع

 یضمن سد جمیع الجبھات.



ماھر بندر، مدیر مكتب العالقات األوروبیة السابق في رئاسة توقف السفیر المتقاعد 
دي من معلومات كأنھ یعتذر وقال: ھذا ما ل المخابرات العراقیة بجنیف عن الكالم، ونظر إليّ 

سعدني اللقاء بك، وآمل ان نلتقي في مناسبات أخرى، ونھض من جلستھ في الوقت الراھن. أ
ً وھو یمد لي یده مودعاً. فودعتھ ببعض المجامالت، وغادرت إلى  ألعید ترتیب  فندقي مسرعا

 .الحقائق

حي، لفتت انتباھي مرة أخرى رائحة المرأة التي شممتھا باألمس، تجولت احال أن دخلت جن
شعرة بین  مباشرة إلى الالب توب الخاص بي، حیث تركتُ  بنظري حول المكان، وذھبت

ً فكیھ، إذا فُ  عن الشعرة، ولخیبتي  تح طارت من مكانھا، وفتحت الالب توب بھدوء بحثا
 المرعبة لم أجدھا !؟

، طبعا على األغلب لم ن تفتح الالب توب الخاص بيأحدھم، وھي امرأة غالباً، حاولت أ
ً تستطع أن تدخل إلى معلوماتي،  من قال إنھا ال  ،مة المرور. ولكنكل ألنھا ال تعرف حتما

ھذا یعني أّن جھة ما تراقبني، وغالباً ھي المخابرات المصریة. رتبت كل  تعرف الكلمة؟
ة تراقب السفیر ماھر بندر، وحال ت المصریئق مع نفسي فتوصلت إلى أن المخابراالحقا
  مراقبة.بھ، وضعتني في دائرة رادارھا، فبت تحت ال لقائي

 ما ھي خطوتي التالیة؟ 

 *أغیُر الباسورد الخاصة بالالب توب فوراً. 

* أتصُل بموسى حنان، على ساعتي اإللكترونیة عبر الشبكة الفضائیة الخاصة، وسأتصل بھ 
 الحیطة.  يمن خارج الفندق زیادة ف

 ، واألفضل أن استخدم سكناً خاصاً ولیس فندقاً.الفندق*أغیّر 

 مغادرة مصر بأسرع وقت. وربما علي *

تھ، وغیرت الباسوورد الخاصة بي، ثم كتبت انتقلت مع الالب توب إلى غرفة الحمام، شغلّ 
 3میل سریع إلى موسى بأني سأكلمھ على الوصلة الفضائیة بعد ساعتین (كل دقیقة تكلف 

 دوالرات، وال نستخدمھا عادة إال للطوارئ القصوى).

صالة المطالعة وبصحبتي الالب توب، اشتغلت ھناك على خرجت من غرفتي، وذھبت إلى 
 الوصلة العامة القویة بضع الوقت، ورتبت كل معلوماتي وأرشفت الجدید منھا.

                            *** 

 

 



 صبحت أنا الھدفأ

ذھبت بسرعة إلى بارك قرب دار األوبرا، وانتبذت منھ ناحیة، فأعددت ساعتي        
اإللكترونیة على البث الفضائي الحنجري، ووضعت في أذني قطعة ارسال واستالم السلكیة 

ن الحدیث دورة الكالم بیني وبین الساعة، ومن ثم بیني وبین الطرف األخر، وھي تؤمّ  تنّظم
ً حتى في حالة الھمس. طلبت ر ولكن مسموعاً لي، نعم  قم موسى حنون، فجاءني جوابھ ھامسا

 بك، ما األمر؟ أھالً 

ما جرى في الفندق، وأعربت لھ عن مخاوفي من أني مراقب بسبب السفیر ھامساً رویت لھ 
 العراقي السابق الذي كان ھو بدوره مراقباً، فانتقلت العدوى إلّي!

أطلب منھم إذھب لھم اآلن و، ثم قال: حجزك في الفندق ینتھي غداً صباحاً، سكَت ھنیھة
تمدیداً لیومین، وادفع لھم ما شاءوا، سأتصل من جانبي بالسفیر ماھر وأعرض علیھ موعداً 
آخراً للحوار في نفس المكان، وسأدفع لھ ما یطلب، وسأدفع إقامتھ في الفندق لیلتین أخریین. 

لیالً الیوم، وقل لھ إنّك ستوافیھ بعد غٍد في نفس المكان. ال تعمل جیك  اتصل بھ بعد التاسعة
للطائرة، واترك البطاقة مفتوحة على موعد سفرك یوم غد. ھذه اللیلة أذھب الكتروني إن 

عند صدیق تثق بھ نسبیاً لتنام عنده. غداً صباحاً ربما للمبیت مع الالب توب في مكان آخر، 
ق، وتفحص المكان عسى أن تعثر على دلیل لزیارة المراقبة" د إلى جناحك في الفندعُ 

غادر الفندق إلى المطار، وال تأخذ معك سوى الالب توب والتابلت  قبل الظھرالھنیة". 
اترك كل المالبس و ، وال تعمل جیك آوت،و بطاقة شخصیةوسیلة أ وھاتفك المحمول وأيّ 

جیك إن حال  . أجرِ قصیر ستعود بعدهلمشوار والمعدات في حقیبتك بالفندق، وكأنك خرجت 
ل ھناك أي وسیلة اتصال، وال تشغل الالب توب. وأھمل أي وصولك المطار، وال تشغّ 

الطائرة، وعد إلى تركیا، ثم كلمني  خذمكالمة، حتى إذا جاءت مني على الھاتف الفضائي. 
  .الخطوات التالیةمن ھناك لنتفق على 

  ر صباح بعد غد؟ھذا یعني أني لن أذھب للقاء السفی

ألنھم سیكونون ھناك بانتظارك، آمل أن نكون قد سبقناھم بخطوة ! نفّذ ما قلتھ لن تذھب، نعم 
 لك بالتفصیل یا عزیزي، وال تترك رسالة لدى أحد. 

غلقت الھاتف في الساعة الفضائیة، اتصلت بریتا على رقمھا المحمول، وقلت لھا أبعد أن 
 طلٌب أرجو أن ال تسیئي فھمھ، لكنّھ بالنسبة لي جداً ھام؟ باختصار: ریتا یا عزیزتي، لي

 تفضل یا عیني!

حین تذھبین إلى  أو معكِ  ، وأغادر صباحاً قبلكِ ألقضي اللیة في بیتكِ  أرید أن آتي عندكِ 
 ي في نوایاي الذكوریةالشغل، ھل ھذا ممكن دون أن تسألیني عن السبب ودون أن تشكّ 

 !؟الخفیة



على العنوان الذي سأرسلھ لك  سمسملحظات، ثم قالت: علیك أن تنتظرني في كافیھ  صمتت
 بین الثامنة والثامنة والنصف لیالً.  

دوالر! جلست في مقھى  500الحجز یومین آخرین مقابل  عدُت إلى الفندق، ومددتُ 
 كومبلیت، وتناولت ھامبرغر، وسندویتش جبنة مع قارورة شاي. ثم صعدت إلى جناحي،

في الجناح بسرعة،  اتفقد ما جرى، واصطادتني مرة أخرى رائحة الزائرة الغامضة، تجولتُ 
ثم أخذت دوشاً سریعاً، وارتدیت بدلة ریاضیة تحت مالبسي العشوائیة، وانتعلت حذائي 

كلمت السفیر ماھر واتفقنا أن نلتقي في فندقھ بعد غد في التاسعة صباحاً، ثم الریاضي. 
تركت كل شيء  ، وصغیرةالتابلت وفرشة أسنان في حقیبة ظھر وضعت الالب توب و

 غادرت إلى العنوان الذي أرسلتھ ریتا. مبعثرا، ومالبسي معلقة ثم

في شقتھا األنیقة البسیطة، كان الحرج یلفھا ویلفني. ال أرید أن أشرح لھا حاجتي، وھي ال 
  أرید أن استیقظ؟لكنھا قبل النوم سألتني متى ، ترید أن تعّرضني ألسئلة صعبة

 متى تستیقظین أنِت؟

 استیقُظ في السابعة والنصف، ھل أوقظَك معي؟ 

 األفضل بعدِك بربع ساعة ریثما تنتھین من استعمالك للحمام، أو كي؟ 

 الكنبةإلى غرفة نومھا، ونمت أنا على  فراحتقررنا أن نذھب إلى النوم،  الحادیة عشرةفي 
یاھا تحت رأسي وسحبت وضعت الوسادة التي اعطتني إ .ھا إلى فراشحولتُ في الصالة وقد 

 الغطاء وأطفأت النور، ونمت بال تردد.

وعدت إلى الفندق، فأجریت زیارة لجناحي، وكان كل شيء فیھ كما ومضى كل شيء بھدوء، 
ومعي  اتركتھ اللیلة السابقة، إال أن الجناح تعمھ رائحة المرأة الغامضة. نزلت إلى الكافتیری

والجوالت الریاضیة، ارتشفت قھوة سریعة، ثم   اتفي النزھ ترافقنيحقیبة ظھري التي 
ر المرأة التي تخیلت رؤیتھا قبل اطفة على المكان، فخلت لوھلة أني أرى ظھألقیت نظرة خ

التي غابت عني فجأة قبل سنوات في فیال شرم  "خلود"یام. وقفز إلى ذھني فجأة أنّھا ھي...أ
  الشیخ. 

جریت جیك إن فأ، في المطار وجدت نفسيوما لبثت أن  ولم أَر المرأة الشبح، إنتھى المشھد،
تحت البوابة، دون مشكالت، ودخلت من بوابة رحلة الطائرة المغادرة إلى مطار صبیحة، فُ 

وركبنا الطائرة وقلقي یشتدّ من مشھد رعب، ینادي فیھ مذیاع المطار باسمي مطالبا التوجھ 
 أخیراً أقلعت الطائرة، ولم ینادني أحد، وانتھى كل شيء بسالم. االستعالمات.إلى مكتب 

    * * * 

 



 مساء الخیر یا صبیحة !

حال أن أستقر بي المقام في مطار صبیحة بإسطنبول، ذھبت إلى صالة فیھا وصلة        
 انترنیت، وفتحت إیمیلي فوجدت میالً من موسى حنون: 

إذا قرأت ھذا المیل فھذا یعني أنك وصلت تركیا بسالم، تھنئة بسالمة الوصول. اذھب إلى 
لیاٍل. استقر ھناك  4وستجد جناحاً محجوزاً باسمك لمدة    Hyatt House Gebze فندق

� على سالمة  ومرة أخرى "حمداً  ،وجھز نفسك بالمالبس وما یلزم، وسنتكلم الحقاً.  تحیاتي
 وصولك".

 لكل شيء". المیل وكتبت "شكراً أجبت 

وذھبت إلى فندق الحیاة ھاوس غیبیز، فوجدت غرفة تنتظرني، صعدت إلیھا، وضعت 
رتب نفسي من جدید أحاجاتي القلیلة في الصندوق المحصن، واغلقتھ برقم سري، ثم نزلت 

مثل ھذه ة في المجازف كبیر، لكنّ  صابني في القاھرة وھمٌ ي ولدت توا. قد یكون كل ما أوكأنّ 
ً وال أ ،الحاالت قد تكلف اإلنسان حیاتھ في  نسى القصة التي رواھا لي صدیق، كان مشاركا

كان  ومن بینھم، 1989عام  االنتخابات في كردستان العراق ةتغطیصحفي في  ثالثمائةمع 
الذي تردد على  صحیفة أوبزرفرفرزاد بازوفت مراسل / إیراني األصل الصحفي البریطاني

 . 1989و 1985العراق مراراً خالل عامي 

من كردستان وتغطیة الموضوع، كان الصدیق الذي روى القصة  ة الصحفیینوبعد عود
مرتبطاً بموعد في الصباح مع بازوفت للذھاب إلى منطقة في جنوب بغداد اللتقاط بعض 

أجبره  عالم العراقي آنذاكوزیر اإللطیف نصیف جاسم الصور، لكّن موعداً أشد أھمیة مع 
على ترك موعده مع بازوفت، وكانت تلك أسعد مصادفة في حیاتھ، إذ اعتقلت السلطات 

لصالح  التجسس ةتھمووجھت إلیھ  العراقیة بازوفت وھو عائد من رحلتھ التصویریة تلك
 . 1990مارس آذار/  15عدم في أدین وأاسرائیل و

جار غامض في مجمع صناعي العراق علم بوقوع انفن یغادر أقبل بازوفت و والحقیقة أنّ 
ن أفقرر ،  1989سبتمبر أیلول/  19كم جنوب بغداد " یوم  50"  اإلسكندریةمنطقة بعراقي 

سب رئیس وح .مرلیتابع األ المكانلى إذلك توجھ ل ،تفصیالت ویجمع عنھ الحدثیتابع 
للقیام بتحقیقات  العراقیةبازوفت حصل على موافق السلطات  نّ إتحریر صحیفة االوبزرفر ف

بازوفت رغبوا  غیرخرین آصحفیین ، لكن ربما كانت الموافقة كمیناً، إذ أن مرحول ھذا األ
لعسكري ا المجمع من الوصول إلى العراقیة منعت الجمیعالسلطات  لكنّ  االنفجار ةبمتابع

 ةبریطانیال ةممرضالب لھ، وربما من خالل صلتھبازوفت الوصول لكنھا أتاحت ل ،الغامض
 . دافني باریش



حول  تحرى من بعض الصحفیین في فندق المنصور میلیابازوفت  المخاطرة األكبر أنّ 
أبلغوا م صدام حسین، ووكانوا مجندین للعمل لصالح نظا ،االنفجار، فوشى بھم بعض ھؤالء

   العراقي.عنھ المخابرات 

سبتمبر أیلول/ داد في شھر لقت السلطات القبض على الصحافي فرزاد بازوفت في مطار بغأ
 ةصور 34وعند تفتیشھ وجد بحوزتھ ، الى لندنالمسافرة طائرتھ لاثناء انتظاره  1989

 ةعسكری تلمنشئا" بعضھا  ، لكن سلطات األمن العراقیة قالت إنّ اإلسكندریةلمناطق في 
 . ةالعسكري في االسكندریالصناعي من قرب المجمع  ةعینة تربمعھ  أدعت أنّ و ،ھناك "

أنھا شریكتھ في  بدعوىدافني باریش البریطانیة  ةالممرض عتقلت المخابرات العراقیةوا
ً  الجریمة، وأجبر بازوفت على االعتراف تشرین الثاني/  1على التلفزیون العراقي في  علنا

ً بكونھ جاسوس 1989نوفمبر    ةوسری ةمغلق ةلمحاكم والممرضةخضع ، بعد أن سرائیلإل ا
 ً فرزاد بازوفت وبسجن  بإعدام 1990مارس ذار/ آ 10صدر الحكم یوم و . واحداً  دامت یوما

ً خمسة عشر دافني باریش ل ةالممرض بعفو من صدام ھا سراح قطلأ ، لكن الممرضةعاما
 . اللتماس من رئیس زامبیا كینیث كاوندا استجابة 1990یولیو تموز/  16حسین یوم 

، ثم جرى التي قدمت للعفو عن بازوفت الدول والمنظمات ماساتتالوقد رفض العراق جمیع 
بوضع جثمانھ  ةقامت السلطات العراقیو .1990مارس آذار/  15في  فیھعدام تنفیذ حكم اإل

وزراء بریطانیا  ةقامت رئیس لذلكوكرد فعل  ،رسالھ الى بریطانیاإفي تابوت خشبي و
 .والعراق بالدھامارغریت تاتشر بسحب السفیر البریطاني من العراق وتجمید العالقات بین 

العقید  قامت صحیفة االوبزرفر بتتبع، 2003نیسان  9حسین ونظامھ في  مبعد سقوط صدا
ھ كان یعرف نّ أبمنھ  اعترافانتزاع  حد الذین استجوبوا بازوفت ونجحت فيأكاظم عسكر 

ً كان واثقاً من أنھ ازوفت وب اءةبرب ثر عُ كما . وامرلتنفیذ األ لكنھ كان مضطراً  ،لیس جاسوسا
 .بازوفت بإعداموامره أصدام حسین وھو یعطي تسجیل صوتي ل على

ألّن صدام حسین أعتبره أكبر  والحقیقة أن كل القضیة ملفقة، وقد أعدم الصحفي بازوفت
شخصیة بریطانیة مھمة موجودة في العراق آنذاك، ظاناً أّن إعدامھ بالطریقة التعسفیة 

 المعروفة، سیكون ضربة سیاسیة لمارغریت تاتشر رئیسة الحكومة البریطانیة في حینھا.

لة دوات حالقة ومعدات شخصیة كامشتري لنفس مالبس وأكل ھذا طاف في خاطري وأنا أ
. ولحسن حظي، كان بإسطنبول في شارع "بغداد كادیسي" بطوابقھ األربعة Cosمن محالت 

سامسونایت حمراء مرنة، ومعھا ابنتھا حقیبة  كل شيء متوفراً فیھ، بما في ذلك حقیبة سفر
 الید األصغر الحمراء أیضاً من نفس الماركة.

الجناح، ثم  -إلى فندقي محّمالً بالمالبس الجدیدة، ورتبت كل شيء في دوالیب الغرفة  عدتُ 
 جلست أعید حسابات ما جرى خالل األیام الثالثة الماضیة:



* ربما یترتب علّي أن أسافر مرة أخرى إلى عدة أماكن لجمع ملف أوزیراك، ومتابعة 
یتح لي العودة إلى مكتبي في أربیل، أسراره، لذا طلب موسى مني البقاء في اسطنبول ولم 

 كما منعني من االتصال بھم.

*ریتا الدباغ ، شخصیة رائعة، وأرغب بشدة أن أضمھا إلى فریق علمي، أو على األقل أن 
 أساعدھا في السفر إلى الوالیات المتحدة األمریكیة.

 ؟*ربما سیصعب علّي في المستقبل زیارة مصر، كیف یمكن التأكد من ھذا األمر

سنة على تدمیر مفاعل تموز/  35*موسى حنون مھتم جداً بأسرار ملف أوزیراك بعد مرور 
 أوزیراك. ھل لھذا عالقة بضربة ستوجھ إلى المشروع النووي اإلیراني؟

*علّي تجنب االتصال الھاتفي المباشر بریتا، والمحافظة على مكالمتھا عبر واتس آب، وعبر 
 أیمیل.

 حتى استعید لیاقتي العملیة؟ *ماذا سأفعل في اسطنبول

                      *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اختراق إسرائیل لمنظومة الكابل المحوري العراقي في صحراء األنبار

ل من اللواء زید الذي أسس ھیئة الكابالت المحوریة وعمل فیھا متدرجاً في وصلني می
فیھ  المرفق الھیئة. فتحت المیل فكانالمناصب لسنوات طویلة، حتى  بات الشخص الثاني في 

    وثیقة بالغة األھمیة في بحثنا، وضعتھا تحت عنوان جدید، وھي تقرأ كالتالي:

نجح العراق في سبعینات القرن العشرین في اقامة شبكة كابالت محوریة تغطي العراق      
صلیبیاً (غرب، شرق، شمال ، جنوب). میزة ھذه الشبكة أنھا تؤمن مستوى عاٍل من الكتمان، 

ویصعب اختراقھا عبر تركیب وصالت  تنصت علیھا، لذا قام عمل ھذه الشبكة على تأمین 
العراقیة (السیاسیة والحكومیة والعسكریة والدبلوماسیة) وكانت اتصاالت  اتصاالت القیادات

وتأمین اتصالھا بالقیادة العراقیة واحدة من أھم وظائف الكابل   ,H3, H2القواعد الجویة في 
. واشتدت الحاجة إلى خدمات ھذه القاعدة إبان الحرب العراقیة اإلیرانیة في  المحوري

لسبب بعدھا الجغرافي عن الحدود مع إیران ما جعلھا ھدفاً صعباً  ثمانینات القرن العشرین،
 ال تصلھ الطائرات المقاتلة اإلیرانیة. 

عملت ھیئة الكابالت المحوریة، (وھي مؤسسة مشتركة بین مخابرة الجیش العراقي ووزارة 
المواصالت) بشكل جنوني لتأمین مد شبكات الكابل وتأمین محطات صیانتھ، ومحطات 

یل المطلوبة في ھذا النوع من االتصاالت. وجرى اتمام الجزء الغربي من الشبكة في التحم
، بعد شھر من بدایة الحرب العراقیة اإلیرانیة. ولكن 1980شھر تشرین األول/ اكتوبر 

مفارز الصیانة والمد التابعة للھیئة بقیت تعمل بمثابرة كبیرة على صیانة الكابل وعلى اتمام 
 كة.تأمین باقي الشب

مقابل ھذا، كانت إسرائیل تراقب مشاریع العراق العسكریة، ومشروعھ النووي الطموح، 
ونجحت في تحقیق اختراق لمنظومة اتصاالت العراق على شبكة الكابل المحوري بالغة 

السریة التي أنفق العراق مبالغ طائلة لتأسیسھا، كما حققت اختراقات في مراحل البرنامج 
 النووي.

مشروع القابلو "كمشروع صغیر خاص بالقوة الجویة كان یسمى  أحوري بدلكابل الما
 ةأمین ةمین اتصاالت ھاتفیأكان الغرض من ذلك المشروع ھو لت 1969عام  "المحوري

كذلك كانت كافة المحطات ، داخل األردن) H3 .. H4للقواعد الجویة غرب العراق (الحبانیة
المسلح لكي ال یرصد من الجو.  (الباطون) الكونكریتمن  مبانٍ للمشروع تحت األرض في 

العراق تعلّم الدرس من  .كافة المشروع من محطات و معدات وكابالت كانت تحت األرض
في قواعدھا بسبب  1967قصف الطیران اإلسرائیلي للطائرات الحربیة المصریة عام 

ر شبكة الكابل المصري تنصتھ على المكالمات العسكریة الخاصة بأوامر الطیران كاملة عب
 البسیطة المكشوفة.

 و:الكابل المحوري في ذلك الوقت ھ اعتماد و كان سبب

وأصعب بكثیر لسرقة  Microwave and Satellite منبكثیر من آمن الناحیة األمنیة ھو 
ن تدخل العراق أالمعلومات منھ، الحل الوحید لسرقة المعلومات من الكابل المحوري ھو 



ھذه  (Transmit) إلرسالوتجد الكابل وتثقبھ الستراق المعلومات ومن ثم تجد وسیلة 
في ذلك الوقت منصب  تفكیر القیادة العراقیةالمعلومات إلى إسرائیل (بطبیعة الحال كان كل 

ھ ألّن إسرائیل لن تتمكن من صعب تحقیقین ذلك أفي حینھا السائد  االعتقاد انا) وكھنحو
 .لى العراقالدخول بسھولة إ

لكن الفرضیة المستحیلة تحولت إلى واقع أذ تسلل عناصر الموساد واالستخبارات الجویة 
تحت األرض مزودة أنشأوا محطة اعادة إرسال كاملة و إلى داخل غرب العراق اإلسرائیلیة

وتعمل بأنظمة اعادة التشغیل الذاتي، إال أن التحقیق كشف عن قیام عناصر  ببطاریات نوویة
مدربة بإعادة تشغیلھا من حین إلى آخر بسبب العطالت الناجمة عن الحرارة التي كانت 

 RFتوقف أجھزة التكیف والتبرید في المحطة السریة. اإلسرائیلیون زرعوا جھاز
Transmitter لى شبكتھ المركزیة الحاملة لإلشارة، وبعد بعد فتحھم الكابل والتوصل إ

وھكذا كانت وحدة اعادة إرسال كاملة تعمل من المنطقة  تمكنھم من تمییز وصالت اإلشارة
 . 1983لسنوات طویلة جدا ویعتقد أنھا استمرت حتى عام 

ً یعود إلى وزارة المواصالت، كان  وحدھا الصدفة كشفت عن السر العظیم، حیث أن جّرافا
، وضع كیلتھ H3ي جانب الطریق العام الواصل بین الرمادي والقاعدة الجویة في یعمل ف

على جدار المحطة المدفونة، فانفجرت تلقائیا، وانتحرت دون أن یبقى لھا أثر، وقُتل سائق 
الجراف في االنفجار فوراً، وفُتح تحقیق مطول حول الموضوع، لكن كل ما توصلت إلیھ 

على ملصق صغیر ُعثر علیھ بین األنقاض وھو نصف محترق وقد لجنة التحقیق كان مبنیاً 
وھو ما أكد لھم أن   RF Transmitterكتب علیھ باللغة العبریة جملة تدل على أنھا وحدة 

 إسرائیل كانت تتنصت على كل مكالمات الكابل المحوري منذ وقت غیر معلوم.

التحقیق اقترح أّن المحطة كانت تعمل یدویاً، مفترضاً أّن أحدھم كان یسجل المكالمات نھاراً، 
لكن ھذا احتمال ضعیف جدا، ألّن وحدة اعادة اإلرسال لم  یومیا، یبثھا إلى إسرائیل لیالً و 

على القرن العشرین سبعینات منذ كل ذلك تم وكشف التحقیق أّن  تكن تحتاج إلى مشغّل.
  .الجویةوقاعدة الولید  H3  ع العام بینالشار

 الكابل قررت وزارة المواصالت نشرو 1971و  1970عامي ابتداء من نفذ المشروع 
 openوزارة تعتمد في ذلك الوقت على منظومة الكانت والمحوري في كافة أنحاء العراق 

wire  باتت غیر صالحة لالستعمال، فیما خططت القیادة العراقیة بشكل استراتیجي،  قدیمة
 أكثر تعقیدا وكفاءة ھي شبكة منظومةة، ھذه المنظوم إلى جوارفي نفس الوقت فقد انشأت 

Microwave  إنشاء  وكان مقر إدارتھا في منطقة السنك بشارع الرشید ببغداد، تبع ذلك
  لتكون محطة إرسال واستقبال مع القمر الصناعي.  المحطة األرضیة في الدجیل

التي المحوري في كافة أنحاء العراق لتغطیة كافة االحتیاجات المدنیة  الكابللغرض نشر   
رئاسة (وأھمھا والعسكریة من ضمنھا البث التلفزیوني واإلذاعي واتصاالت وزارة االعالم، 

ویة، القواعد الجویة العسكریة، والمكتب الجیش، استخبارات القوة الج ، طیرانالجیشأركان 
تم االتفاق  ،)المحوري حصراً  الكابلعتمد على تن أ العسكري لحزب البعث، وقد خطط لھا
ھیئة مشتركھ تضم كافة الكادر الھندسي والفني  تأسیسبین الجیش ووزارة المواصالت على 

لمواصالت، سمیت ضافة إلى كادر ھندسي من وزارة اإالمحوري أعاله  الكابللمشروع 



ولكنھا ترتبط برتبة عمید (جنرال مھندس أحیانا)  ضابط  یقودھا(ھیئة الكابالت المحوریة) 
  مباشرة من الناحیة الفنیة.بوزیر المواصالت 

 1988عام  ةولحین االنتھاء من كافة المشاریع المحوری 1973قامت الھیئة منذ تأسیسھا عام 
 التالیة:ة یبتنفیذ المشاریع المحور

 .بكركوك لى الموصل مروراً إالمحوري الشمالي الممتد من بغداد  *الكابل

 .لى البصرةإالمحوري الجنوبي الممتد من بغداد  *الكابل

، وانتھي في مكتب تابع لمنظومة لى الشرقإالمحوري الشرقي الممتد من بغداد  *الكابل
   االستخبارات الشرقیة في خانقین

 . مئالفرات الممتد غربا باتجاه حدیثھ، عكاشات، القا اليألعالمحوري  *الكابل

المحوري لتكامل المنطقة الشمالیة لربط السلیمانیة، دوكان، كركوك، أربیل *الكابل 
 . 1988في نھایة عام  أنجزالموصل، دھوك و سنجار والذي 

 العراقیة إلىتوجھت الھیئة والمختصون في وزارة النقل والمواصالت في نھایة الثمانینیات 
 تحیث وضع(ویسمى بالعربیة الكابل الضوئي)  Optical fiber ول مشروعأإنشاء 

نقص التمویل بسبب الحرب العراقیة  العطاءات وتم تحلیلھا ولكنّ  تالتصامیم واستلم
 اختیرت وھي شركة سویدیة كندیة مشتركة.لى الشركة التي إإحالتھا  منعھم من اإلیرانیة

أجبرت الھیئة على التوقف  1990الكویت، التي أطلقھا صدام حسین فجأة عام مشاریع غزو 
عن العمل، وما لبثت تكالیف الحرب الجدیدة، وانھیار قیمة الدینار العراقي السریع أن أجبر 

 القیادة العراقیة على حل الھیئة وایقاف كافة مشاریعھا.

زارة الخارجیة على المستوى ورغم طموح القیادة بربط سفارات العراق وشبكة ھواتف و
 الدبلوماسي بشبكة الكابل المحوري إال أن ذلك لم یتم ألسباب فنیة ومالیة.

مشادة أنحاء العراق  جمیعكانت كافة منشأتھ في  فقدالمحوري كان یخدم الجیش  وألّن الكابل
خر  آلى إ ةھي الوحیدة التي بقیت عامل ةومة المحوریظتحت األرض ولھذا السبب كانت المن

 . 1991، 1990غزو العراق للكویت عام یوم من أیام 

أوقف  1991ومع بدء عملیات التحالف الدولي لتحریر الكویت في نھایة شباط/ فبرایر عام 
القصف الجوي الدولي كل شبكة المواصالت، وكان قصف ملجأ القادسیة الذي ضم طابقھ 

، وشبكة مایكروویف السنك، األرضي محطة توجیھ بدیلة لمحطات السنك وساحة النسور
والمحطة األرضیة في الدجیل وبرج االتصاالت في ساحة النسور قد أوقف عمل شبكة الكابل 

 المحوري وشبكة المایكرو ویف، لكّن الشبكة تحت األرض بقیت سالمة، إال أنھا غیر عاملة.



ده حیث أسقط تحالف دولي تقو 2003، وحتى 1990وخالل تسعینیات القرن العشرین (
الوالیات المتحدة األمریكیة صدام حسین وقضى على الدولة العراقیة) لم یتمكن العراق من 
استعادة تقنیات االتصال على الشبكة المحوریة أو على المایكرویف، وحتى محطات التحمیل 
وإعادة اإلرسال المحلیة العسكریة العاملة على نظام ملتي بلیكس عبر منظومات رادیو ریلي 

، لم تستطع قیادة العراق تأمین موادھا االحتیاطیة بسبب الحصار الدولي، فبقي  SR السویدي
 البلد محروماً من شبكة اتصاالت آمنة كفؤة، كما تعطل بالكامل تقریبا مشروعھ النووي.

وبالعودة إلى موضوعنا، فقد شكلت شبكة الكابل المحوري تحدیاً كبیراً إلیران إبان حربھا 
ق، وبقیت عصیة علیھا ولم تستطع اختراقھا، ما حقق للعراق تفوقاً قیادیاً الطویلة مع العرا

والبد من التنبیھ ھنا إلى أّن  وسرعة اتصاالت ومناورة ساحقة على الجانب اإلیراني.
ولكن باإلمكان تشفیرھا  لم تكن مشفرة،) Coaxial cableالمحوري ( الكابلالمكالمات على 

، حیث اشترى من السوید منظومة 1985، وھذا ما فعلھ العراق عام قبل دخولھا المنظومة
تشفیر للھواتف العاملة على الكابل المحوري، ونُصبت محطاتھا (وھي عبارة عن جھاز 

سم یربط على ھاتف المستخدم  12وبعرض  20سم*  30بأبعاد   Ericssonصغیر من 
ى مكاتب مستخدمي الكابل فیشفّر المكالمة قبل دخولھا الكابل المحوري) ووضعت عل

وفي مدیریات الصنوف بوزارة الدفاع، المحوري في القصر الجمھوري، وفي وزارة الدفاع، 
وفي المكتب العسكري، ودائرة التوجیھ السیاسي، ومقرات قیادات الفیالق على الجبھة 

والمدن  العراقیة اإلیرانیة، وفي مقرات القیادة العامة للقوات المسلحة المنتشرة في بغداد
العراقیة تحت یافطات مضحكة "نادي ونقابة عمال المواصالت، القسم الداخلي لكلیة 

  . التمریض، نادي مھندسي وعمال المیكانیك...الخ"

اختراق إسرائیل لشبكة اتصاالت القوة الجویة العراقیة وشبكة القیادة العراقیة كان ممكناً 
بب عدم تكامل شبكة الكابل المحوري، وبسبب وسھالً في مطلع ثمانینیات القرن العشرین بس

نجاح محطة التنصت النوویة اإلسرائیلیة التي مر ذكرھا في معرفة كل شيء عن أسرار 
العراق تقریبا، وھذا ما ساعد الطیران اإلسرائیلي إلى حد كبیر على تحقیق تفوق ومباغتة 

 . 2، وتموز 1كاملة في ھجومھ على المفاعلین النوویین تموز 

     * * * 

 

 

 

 

 

 



  وعجلة القتل تدوریحیى المشد 

بشكل خاص من موسى حنون أن ینظر  طلبتُ بعد ان مكثت في اسطنبول بضعة أیام،          
، ثم  ھا إلى الوالیات المتحدة األمریكیةأو تسھیل سفرریتا الدباغ  إلى فریقنا في أمكانیة ضم 

إلى برلین حیث ال یھتم جھاز المخابرات األلمانیة سوى للشؤون  إسطنبولطرت من 
المخابراتیة واالستخباریة واألمنیة التي تمس األمن األوروبي. أما في الداخل فتتولى ھیئة 
حمایة الدستور متابعة شؤون األمن الداخلي، كما أّن ھناك ھیئات مخابراتیة وأمنیة في كل 

بأطراف تعاملت  في العاصمة األلمانیةتنا القاء ذا فإنّ ھوبتور، والیة نظیراً لھیئة حمایة الدس
 مع الملف النووي العراقي لن تعرضنا للخطر. 

مرة أخرى في الحدیقة الشتویة ببیت ر. و. ومعي فیفیان حلبي المترجمة النبیھة  وھكذا ألتقیت
اصیلھ بعد أن ك. ، وبي شوق لمتابعة التاریخ المرعب الغریب للملف النووي العراقي، وتف

توقفنا أكثر من شھرین عن أن ننھل من كنز المعلومات المجھول والمترجمة الالمعة فیفیان 
 ص. حلبي في برلین الغامضة. 

قال ر. ببرود محاید: أنت بالتأكید سمعت عن یحیى المشد، العالم المصري الذي انضم 
قادماً من اإلسكندریة، في أوج للمشروع النووي العراقي. المشد ألتحق بمجمع التویثة النووي 

مرحلة تدفق العمالة المصریة الماھرة إلى العراق نھایة سبیعینات وبدایة ثمانینات القرن 
مسد رجال في سوق العمل العشرین، والتي تالھا تدفق رھیب للعمالة غیر الماھرة، لتسد 

  في خنادق الحرب على الحدود اإلیرانیة.  ین یقضون أیامھم الكئیبة الرتیبةالعراق الذ

ربعین، متماسك ا من یراه، في منتصف األھالمشد حمل وجھا ومالمح مصریة ال یخطئ
، لكنھ مستدیم السخریة. أما في مجال البدن، غلیظھ، ودائم الحدیث بجد، قلیل االبتسام

نوویة مصریة تخصصھ، فقد كان یحمل دكتورا في الفیزیاء النوویة، وعمل في مشاریع 
وھو االسم  -وتفوق على اقرانھ في مجاالت ابداعیة كثیرة. ولدى التحاقھ بمفاعل تموز 

 لھ. بات یعمل ضمن فریق خضر حمزة، بل بات مساعداً  -العراقي لمفاعل اوزیراك

ن یتكلم الفرنسیة بطریقة مفھومة، فقد اعتمده خضر حمزة كضابط یحیى المشد یمكنھ أ وألنّ 
مھندسین الفرنسیین في مفاعل سارسیلیھ الفرنسي قرب باریس، لمتابعة مراحل أرتباط مع ال

انتاج الوقود النووي وأجزاء المفاعل المھمة األخرى. وحین تراجع شیراك عن اتفاقھ مع 
صدام حسین، واعلن أن بالده ستزود العراق بالیورانیم منخفض التخصیب فحسب، أكد 

ستوى التخصیب في الیورانیوم الذي یبیعھ خضر حمزة على المشد ضرورة متابعة م
الفرنسیون إلى العراق. ودار الحدیث عن تزوید العراق بالكعكة الصفراء عوضاً عن 
الیورانیوم، والكعكة الصفراء في بعض مراحلھا قد تنتج البلوتونیوم المفید في أنتاج 

 االنشطار النووي.



یحیى المشد، لمعرفة أي نوع من الوقود وفد الموساد خبیرین ألمانیین لتأسیس أتصال بوقد أ
الذي تكلمنا عنھ في المرة  یتسلم العراق. وكبدایة اتصل العمیالن األلمانیان برباح سالم رباح

یلین وبین یحیى المشد عبر ممن خاللھ تمت ترتیب لقاء ظاھره المصادفة بین الع ، والسابقة
المشد بالرفض، معتبراً أن تسریب  سالم، لكن اللقاء لم یسفر عن نتائج واعدة، إذ اعتصم

خیبة الساحقة للعمیلین معلومات عن وظیفتھ ھو آخر ما یفكر فیھ. وانتھى اللقاء ببرود ال
 لمانیین.األ

بعد یومین، التقى رباح سالم بالمشد، واقترح علیھ أن یقضوا سھرة مع ماري الساحرة، 
في الفندق لتقضي اللیة عنده. وھكذا كان، وانتھى اللقاء بصعود ماري ویحیى إلى غرفتھ 

ولكن  المشد بقي معتصما بالرفض لكل مقترح قدمھ رباح حول التعاون مع األصدقاء 
األلمان. وما برح رباح أن ارتعب من كل ما یجري، فقرر فجأة أن یغادر باریس إلى مكان 

لمشھد بعید، دون أن یُشعر حتى زوجتھ باألمر. وھكذا كان، فانسحب رباح سالم رباح من ا
 كأنھ شبح، وتوارى تاركا وراءه أسئلة من كل نوع.

وحاول عناصر الموساد مرة أخرى مقاربة یحیى المشد بعرض من نوع آخر، إال أنھ رفض 
 یبدو ھو األحسن، لكنھ المتیسر آنذاك. بشدة، ما ترك الموساد أمام خیار وحید، قد ال

، عاد المشد مرة أخرى إلى باریس لمتابعة نوع الوقود الذي 1980في حزیران/ یونیو 
 من فندق میردیان الباریسي األنیق.  9041یجھزه الفرنسیون. واستقر في الغرفة 

الغرفة باب  حزیران، راقبت منظفة الطابق، اللوحة المعلقة على /یونیو 14صبیحة السبت 
ت طویلة، ثم عیل صبرھا، فأدخلت الماستر كي الذي بعدم ازعاج النزیل ساعا 9041

بحوزتھا في قفل الباب، ونظرت داخل الغرفة بھدوء خشیة أن یكون النزیل نائماً، ثم ندّت 
على أرض الغرفة وقد غرق  ممداً  الرجلعنھ صرخة عالیة من الدھشة والرعب حین رأت 

 مضة جرحاً كبیراً قبیحاً غائراً.في دمھ المتدفق من رقبتھ المذبوحة وقد جزت فیھا سكین غا

في األیام التالیة، نقلت الصحف الفرنسیة عن المنظفة الفرنسة أنھا قد سمعت أصوات رجاٍل 
الشرطة وذھبت تفسیرات  في شقة المشد خالل عملھا رواحا ومجیئا في تنظیف الطابق.

 الموقف. نھم لم یملكوا في أیدیھم أي دلیل قطعي یفسرالفرنسیة أغرب مذاھب إذا أ

توقف ر. عن الكالم متسائالً إن كنا نرغب في رشفة ماء أو قھوة أو أي شيء. والتقطنا 
ماء، فیما طلبت فیفیان قدح عصیر أنفاسنا من القصة المثیرة، فطلبت قھوة بالكریمة مع قدح 

وحافظنا على صمتنا بانتظار وصول المشروبات وبعد وصولھا متشاغلین برشف  ،ناناسأ
 اتنا. صامت لطلب

وبعد أن انتھى من كأس عصیره العمالق، عاد ر. یروي التفاصیل الغامضة لمقتل یحیى 
حزیران،  13ال في لیلة المشد، فقال: كان یحیى في الحقیقة على موعد مع ماري كلود ماغ



صبحت الغانیة الفرنسیة شبھ صدیقة لھ یلتقیھا في كل زیارة یقوم بھا إلى فرنسا، وقد وقد أ
. الموساد من خالل متابعة مكالماتھ الھاتفیة أنھ على موعد معھا تلك اللیلة عرف عناصر

ً ة قرع الباب بھدوء، ولدى فتحھ موولكن قبل وصولھا إلى الغرف ، خاطب رجل قمحي اربا
اللون قصیر الشعر یحیى المشد بالعربیة قائال" مساء الخیر یا سیدي، أنا ھنا ألقدم لك عرضا 

ملكھا مقابل ر عن رغبتھم في االطالع على تفاصیل علمیة تمن طرف جھة مسؤولة یعبّ 
ً مكافأة كبیرة جدا". أثار العر الرجل  ض غضب المشد، فبادر یتكلم بصوت ھستیري مطالبا

بمغادرة المكان وإال اتصل بأمن الفندق لیتصرفوا معھ. لم یرد الرجل، بل شكر المشد وغادر 
 بھدوء.

وربما كانت قد سمعت خلسة ما دار بین المشد وبین بعد دقائق وصلت ماري إلى الغرفة، 
الغریب على باب الغرفة، لكنّھا لم تھتم لذلك، بل مضت لتقضي معھ لیلة ھانئة، وبعد 

منتصف اللیل بقلیل، غادرت غرفتھ، فدخل المشد فراشھ لینام ھانئا مرتاحاً. ودخل ثالثة قتلة 
 ه دون أن یوجھوا لھ كلمة واحدة.وذبحو محترفون بصمت مستخدمین ماستر كي إلى غرفتھ

جیرة تحرص على القیام بعملھا، وقد طلب منھا أماري لم تكن ضمن الفریق، بل كانت أمرأة 
ل ماذا یعني ھذا ومن ھي الجھة مبلغ كبیر یدفع لھا، فلم تسأالقیام بخدمة ھذا الرجل، مقابل 

  التي تستأجرھا، فمثل ھذا یحدث كل یوم في عالم نساء اللیل.

كن ما سمعتھ عن مقتل المشد بعد أیام أثار خوفھا في أن تسألھا السلطات عن عالقتھا بھ، ل
رعبھا ھذا الھاجس فاتصلت بالشرطة وأ ،ن ھي التالي على قائمة القتلةكما خافت أن تكو

ھ من كالم ھوما سمعتھ ولم تفقرى، الفرنسیة، والتقت بضابط تحقیق فرنسي وروت لھ ما ج
ثالثة علیھا البقاء في باریس ل ھا أنّ أبلغلضابط الفرنسي على ما قالت، وظ االرجلین. تحفّ 

تموز/  12فادات المتعلقة بمقتل الرجل المصري. ثم حدد لھا یوم تمام ضبط اإلأسابیع، لحین إ
 یولیو موعداً للحضور إلى دائرتھ لمتابعة التحقیق.

ار سانت جیرمین، فانتبھت الى لیلة العاشر من تموز، كانت ماري واقفة على ناصیة في بولیف
خر من البولیفار الفسیح، وظھر رجل اء في الجانب اآلدسیارة مرسیدس مطھمة سو توقف

في نافذة السیارة یومئ لھا بأصبعھا، سارعت ماري تعبر الشارع باتجاھھ، فدھمتھا سیارة 
 .على عجل  ھا وھي جثة ھامدةمسرعة سوداء أخرى ظھرت في منتصف الطریق، وغادرت

واقعة مقتل المشد غموضاً. لكن تحدیات أخرى بدأت تظھر في األفق، أمام  زدادتوھكذا ا
 الموساد من جھة، وأمام الشرطة السویسریة من جھة أخرى.

، وصل العالم النووي العراقي سلمان رشید إلى جنیف 1980مطلع آب/ اغسطس ففي 
مختصین من مشروع تموز  5فیھا بسویسرا، لیشارك في دورة ابحاث أمدھا شھرین، یرافقھ 

رشید حصریا وعدم مفارقتھ لحظة واحدة  النووي، عالوة على ضابط أمن مكلف بمرافقة



حتى في جناح النوم، حیث كان رشید ینام في غرفتھ فیما ینام الضابط المرافق في غرفة 
 الجلوس على صوفا مخصصة للنوم والجلوس.

، ضربت جھازه "بأنفلونزا حادة "صیب سلمان رشیدما إن قاربت الدورة على النھایة، حتى أ
الھضمي أیضا. وبات یصعب علیھ األكل والبلع، ثم بدأت عضالت رقبتھ تتشنج، وفمھ یجف. 

طباء، وبینھم بروفسور نیف، وعرض على مجموعة أونقل الى المستشفى األمریكي في ج
ودتھ إلى بلده، فارق لة عحرتشخیص حالتھ. في الیوم السابق ل عراقي، فعجزوا جمیعا عن

 سلمان رشید الحیاة.

سلطات العراقیة ولدى عودة الفریق إلى العراق یرافقھم جثمان سلمان رشید، سارعت ال
جرت تشریحا على الجثة، خلص أن سلمان یعاني من حالة تسمم، لتقصي الموضوع، وأ

ان رشید ابتلع القصة التي لم یعرفھا أحد، ان سلملكنھم لم یستطیعوا تحدید نوع التسمم. 
سارس من مكان ما، فلم یمھلھ طویالً والغریب أن الفیروس لم یصب  12فیروس كوفي 

سارع یؤكد للمحققین العراقیین أنھ لم یفارق المرحوم لحظة الضابط المكلف بحمایتھ، والذي 
واحدة، فیما روى زمالء سلمان أنھ كان یتردد كل لیلة على حانات ومطاعم وكابریھات في 

 .جنیف

المھندس العراقي النووي عبد الرحمن عبد الرسول الواقعة المھمة الغامضة االخرى تتعلق ب
، ألمور تتعلق 1980اندالع الحرب العراقیة اإلیرانیة في عام  منأیام الذي زار باریس قبل 

، انتابتھ حالة اختناق على مائدة طعام في احدى وذات لیلة بالمشروع النووي العراقي.
انھ فیروس سارس مرة  . ندق الذي یقیم فیھ، وحال نقلھ إلى المشفى فارق الحیاةصاالت الف

 أخرى، لكن السؤال حول كیفیة وصول ھذا الفیروس ألیھ یبقى بال اجابة!

لعراقیة، لفتت أنظار الصحافة سلسلة االغتیاالت، والھجمات وتخریب المعدات النوویة ا
فرنسا منغمسة إلى حد كبیر في مساعدة العراق في مشروع نووي،  عالم الفرنسي إلى أنّ واإل

 وقد حذر علماء ومختصون فرنسیون من أنّھ یسعى للحصول على سالح نووي.

                                           *** 

 

 

 

 

 



 ریتا في ربوعنا وسقوف زمنیة للجھد النووي العراقي

بلغني ، أ تلقیت مكالمة مطّولة من موسى حنونوأربیل،  إلى في النھایة من اسطنبول عدت  
تتولى تنسیق عملنا مع شركات أمریكیة لم إلى فریقنا في أربیل، فیھا أّن ریتا الدباغ ستنضّ 

أّن من الممكن االستفادة منھا أیضا في  ولكنھ عاد لیؤكد ،عاملة في العراق قد نحتاج خدماتھا
 لسریة. جمع تفاصیل الملف النووي العراقي ا

مؤھلة للعمل معنا، واتوقع  أراحني قرار موسى حنون باالستفادة من خدمات ریتا، فھي فعالً  
لھا آفاق باھرة. واألھم من ھذا أن استجابة حنون إلى مقترحي، جعلتني أحس بأني جزء من 

ماكنة العمل، ولیس مجرد رقم تُملى علیھ األوامر وینفذھا دون أن یكون لھ دور في صیاغتھا 
 واستنباط نتائجھا.

الملف النووي العراقي، طلب مني في مسیرة جمع المعلومات عن  بعد أیام، واستمراراً 
. ق.، وكان ضابطاً في االستخبارات العسكریة دجیموسى أن ألتقي اللواء الركن المتقاعد م

 وزودني برقم ھاتفھ. ،ات القرن العشریننیالعراقیة في ثمانی

، حیث وجدت رجالً یبدو في فندق أربیل روتانا الفاخراستقبال صالة ذھبت للقائھ في 
ن إه ، بدیناً بعض الشيء، لكّن مالمح الحیویة ما زالت ظاھرة في وجھھ. وما خمسینات عمر

لبت عصیر برتقال حتى نادى النادل لیطلب لي شیئاً دون أن یسألني. ط ھجلست إلى طاولت
 سمعھا.وجلست أصغي ألیھ وھو یروي لي تفاصیل لم أ ،دون سكر

شراف مباشر من صدام حسین. وكما تعلم شيء في الملف النووي العراقي كان تحت إ كل -
حددت ھیئة الطاقة الذریة العراقیة أوامر صدام حسین كانت غیر قابلة للجدل، وھكذا فحین 

القنبلة النوویة، اقترحت وزارة التصنیع  جسقفاً زمنیاً لتنفیذ الیورانیوم المخصب الصالح إلنتا
السقف الزمني ھو األقرب على أن أن یكون فاشترط صدام حسین أما العسكري سقفاً أقرب، 

 ، وھي الذكرى السنویة الثانیة لتولیھ رئاسة جمھوریة العراق.1981تموز  16ینتھي في یوم 
عة اآلخر من الصورة، ومن باب المقارنة مع الجھد اإلسرائیلي المخصص لمتابلكّن الجانب 

انشغل كثیرة، فقد  نت األن بال شك تفاصیلووي العراقي الذي تتابعھ وتعرفھ أالملف الن
الجانب األمني واالستخباراتي العراقي بمتابعة تصفیة خصوم نظام البعث العراقي في 

الداخل، وكان الشیوعیون واألكراد واإلسالمیون (اإلخوان المسلمون، والفاطمیون وخالیا 
حزب الدعوة) في طلیعة األعداء، وفیما نجح الرئیس العراقي آنذاك أحمد حسن البكر في 

شاعة أجواء الوفاق الوطني، والجبھة الوطنیة، وروح التسامح في حل المشكلة الكردیة، ا
 ً والمتخصص في  انشغل نائبھ صدام حسین في تعزیز بناء مكتب حنین المرتبط بھ شخصیا

األمور بالغة الخطورة التي تتعلق باألمن الوطني العراقي، ومنھا مشاریع االتصاالت الحدیثة 
، والنھضة الصناعیة الكبیرة، وبضع مشاریع زراعیة، وحملة التسلیح التي عمت العراق

سمت لصالح المعسكر الشرقي. كما ، بل حُ ر السالح العراقي والتي لم تستمروتنویع مصاد
 .اختص مكتب حنین بمتابعة المشروع النووي العراقي

العراق صبیحة ومع دخول المشروع النووي مراحل التنفیذ الحاسمة، تغیّر میزان القوى في 
، حیث أعلن عن "تنازل الرفیق األب القائد" عن السلطة لنائبھ 1979تموز/ یولیو  16یوم 



ین، لیطلق ورفیق دربھ "صدام حسین". وما لبث صدام حسین أن تخلى عن رئاسة مكتب حن
، وتولى رئاستھا لفترة مؤقتة، ثم أحالھا لسعدون شاكر، العامة العراقیةمشروع "المخابرات 

وبعد محاولة االغتیال التي تعرض لھا صدام حسین في الدجیل، تولى برزان التكریتي رئاسة 
 المخابرات العامة.

ً  رك الملف النووي بالكامل مستقالً وخالل ھذا الوقت، تُ  بشكل غامض بدیوان رئاسة  ومرتبطا
ً كان الجمھوریة، بعد أن  ضطر ب "مكتب السید النائب" أي مكتب صدام حسین. وأ مرتبطا

سوى قلة، وكان  االنوویة العراقیة كما ھي، ولم یستبعد منھ الكفاءاتصدام حسین إلى قبول 
، 1970ضمنھا حسین الشھرستاني، الذي كان مرتبطا بالمشروع النووي العراقي منذ عام 

ً  ةمأخوذوال یمكن التحقق من صحة ھذه المعلومات ألنھا  ولم تؤید من قبل  منھ شخصیا
 مصدر مستقل.

 ، وسألني: ھل تشعر بالجوع؟توقف محدثي عن الكالم

سؤال یا سیادة اللواء، یبدو لي أنك في خمسینات عمرك، فكیف  لف شكر لك، لكن لديّ ال، أ -
 عشت وقائع تلك التفاصیل التي ترویھا والتي یبلغ عمر بعضھا خمسین عاماً؟

سنة! ولكني  73سنان نظیف وقال: شكرا للمجاملة أستاذ، أنا عمري ضحك، كاشفا عن طاقم أ
عشت بعض تلك األحداث حین كانت رتبتي صغیرة، ولم أكن حینھا لواء ركن بالتأكید. أنا 

، وحین دخلت مدیر االستخبارات العسكریة األسبق وفیق السامرائيالجنرال من جیل 
 االستخبارات العسكریة كنت برتبة رائد ركن.

طیب ما ھي معلوماتك عن حسین الشھرستاني ودوره في صناعة المشروع النووي  -
 العراقي؟

عرف أالحقیقة أني ال أملك تفاصیل عن الشھرستاني سوى ما نشر عنھ في الصحافة، وال  -
 ً في كل  ك، لكّن الوضع آنذاك ارتب1991من سجن أبو غریب في عام  كیف ھرب حقا

ھروب من السجن كان العراق، وترك أغلب الضباط والجنود مواقعھم، فمن المؤكد أن ال
صحیفة الشرق األوسط الصادرة في لندن مع حسین  ھترنشحیلك إلى لقاء یسیراً، لكني أ

المشروع النووي العراقي،  ، وتحدثت المقابلة عن لندنفي  الشھرستاني الذي كان مقیماً 
 .القنبلة الذریة العراقیة نامجین لصناعةبر كاشفة عن وجود

ول ھو عمل كل منھما بمعزل عن اآلخر، األكان ھناك برنامجان یسیران بصورة متوازیة وی 
برنامج تخصیب الیورانیوم واستخالص البلوتونیوم، وھذا من اختصاص لجنة الطاقة الذریة. 

البرنامج الثاني فقد كان متخصصا بصناعة القنبلة ذاتھا وھي عملیة فنیة میكانیكیة وكانت  ماأ
قدما من حیث الوقت على من اختصاص ھیئة التصنیع العسكري، وكان الفریق الثاني مت

 .ولالفریق األ

لى تخصیب إوھذه العملیة ھي التي تحتاج ر، ن تتوفر المادة القابلة لالنشطاأكان یجب 
رامات من الیورانیوم المخصب. غلى عشرة كیلوإوالقنبلة الذریة الصغیرة تحتاج  الیورانیوم،



لى صاعق التفجیر وھو ذو إالقنبلة الذریة العراقیة بحاجة  لى ھذا، كانتإ وباإلضافة
و الوقت الخطأ، وھناك صورة مشھورة أحتى ال تنفجر القنبلة في المكان مواصفات خاصة 

(في ربیع عام  اعقي تفجیر من النوع الذي تحتاجھ القنبلة الذریةلصدام وھو یحمل ص
، عشیة غزوه للكویت وقد ظھر على شاشة التلفزة العراقیة وھو یقول" المكثفات التي 1990

 ."بطال التصنیع العسكريأ دتحدثوا عنھا، صنعھا العراقیون بجھ

المطلوب، وھذا الجانب كانت ھیئة لى الھدف إ إلیصالھالى صاروخ إكما كانت القنبلة بحاجة 
 ً كانت العملیة تتم في ، وفیھ جیداً  التصنیع العسكري مسؤولة عنھ وكانت قد قطعت شوطا

) قرب مشروع المسیب الكبیر القریب من مدینة 3مشروع اطلق علیھ (البتروكیماویات 
 .الحلة

المخصب الذي كانت  ن تجھز بالیورانیومأم وصناعة القنبلة الذریة من غیر تم تصمی وفعالً 
رض في منطقة ربة القنبلة وتفجیرھا في باطن األلجنة الطاقة الذریة تعمل علیھ، وقد تمت تج

المسیب وتم استخدام مواد تفجیر تقلیدیة ھائلة. ھذا البرنامج تم البدء فیھ وبنشاط كبیر جدا 
البرنامج الذري العراقي كان  نّ إقول أوتواصل حتى غزو الكویت. لھذا  1988منذ عام 

ناعة جسد في موضوع صناعة القنبلة الذریة من حیث الوقت ومقارنة مع برنامج ص متأخراً 
 .و الصاعقأالقنبلة وجھاز التفجیر 

لي ھذا كل ما عندي، د عن الحدیث، وھو یحرك رأسھ كأنھ یقول جیتوقف اللواء الركن م
مع  وطلبت من بان أن تجد لي المقابلة الشھیرة مكتبي.إلى  وودعتھ عائداً  فاستأذنت منھ

 ضفتھا إلى نتائج بحثي على الالب توب. وھذا نصھا:حسین الشھرستاني، ففعلت، وأ

ونشرتھا مقیماً في لندن كمعارض  الذي كان مع حسین الشھرستانيلقاء  معد الفیاض ىأجر
 :2001ابریل نیسان/  15في   8174  المرقم عددھابالشرق األوسط صحیفة 

ً كانت ھیئة التصنیع العسكري قد طوّ  * ھل  ،طلقت علیھ اسم العابدأبعید المدى  رت صاروخا
  لھذا الصاروخ عالقة بصناعة القنبلة الذریة العراقیة؟ كان

على نقل حمولة نوویة الى  ر النظام العراقي ھذا الصاروخ لیكون قادراً ـ بالتأكید، فقد طوّ 
و مكان أالفني فیھ، حیث كان قطر الصاروخ مسافات بعیدة، لكنھم اكتشفوا بعض القصور 

بلة الذریة العراقیة كانت بحاجة قل من متر بینما القنأ تحمیل العبوة النوویة (غرفة التحمیل)
لھا بمجرد توسیع وھذه مسألة فنیة كان یمكن ح واحداً  لى غرفة تحمیل یبلغ قطرھا متراً إ

 .غرفة التحمیل في صاروخ العابد وتجھیزه بالقنبلة الذریة

وعشیة الحدیث عن دول محور الشر ومشروع  2002(في عام ن العراق أھل تعتقد  *
ما یزال یمتلك قدرات الرئیس األمریكي جورج دبلیو بوش في الحرب على اإلرھاب) 

 لتطویر برنامجھ الذري باتجاه صناعة السالح؟

ً أ عرف جیداً أـ  ً نوویا  ن النظام العراقي كان قد بنى وأسس لمنشآت نوویة وطور برنامجا
المشروع سري للغایة ولم تقم لجان التفتیش بزیارتھ  ھذاتحت جبل حمرین في شمال العراق. 



ت جھزة والمنشآت الموجودة ھناك. والمعلوماوفر معلومات عنھ وال عن طبیعة األوال تت
ة في جبل حمرین ر اآلن برنامجھ الذري في المنشآت النوویالعراق یطوّ  نّ أ المتوفرة لدي ھي

(والبد .التویثة والذي لم یعد تتوفر فیھ ھذه االمكانیات فيحاث النوویة بولیس في مركز األ
من اإلشارة ھنا مني أنا مؤلف الكتاب، إلى أّن تنظیم القاعدة، وجیش دمحم، والطریقة 

، وبعدھم تنظیم داعش، اتخذت من أغلب المرافق النوویة والعسكریة السریة في النقشبندیة
تؤرق السلطات العراقیة  2018منطقة سلسلة جبال حمرین مقرات لھا، وما زلت حتى عام 

والقوات األمریكیة بعلمیات تنطلق من ھذه المنطقة، ما یعزز ما ذھب إلیھ الشھرستاني في 
 ھذا اللقاء).

 عني علماء الذرة وبقیة الكوادر الفنیة؟أوماذا عن االمكانیات البشریة،  *

بحاثھ كان ھناك عشرة آالف متخصص أالبرنامج الذري العراقي وتطویر ـ في عز العمل ب
عراقي في علم الذرة من علماء ومھندسین. وبعد ھزیمة النظام في الكویت تم توزیع 

في العراق وھؤالء ات والمراكز العلمیة المدنیة االختصاصیین في مجال الذرة على الجامع
 .یة لحظة یحتاجھم فیھا النظامأیمكن جمعھم في 

ھزة جارج العراق ومنھم من اغتالتھ األلى خإن ھؤالء العلماء من حاول الھروب ھناك م
وائل أوسى الجنابي الذي اغتیل في عمان المخابراتیة التابعة للنظام العراقي مثل م

قلة نادرة استطاعت الھروب ونجحت في ذلك، وھناك من عرف النظام بنیتھم التسعینات، و
 .للھروب وتمت تصفیتھم بصورة سریة

في مجال تطویر البرنامج الذري العراقي،  ن فرنسا كانت قد ساعدت العراق كثیراً أذكرت  *
 ترى ھل زودت باریس بغداد بالیورانیوم المخصب؟

الذي زودت بھ فرنسا العراق كانت تكفي لصناعة قنبلتین ن كمیة الیورانیوم المخصب إـ نعم 
ن المنشآت أدرك أن القنابل الذریة، وعندما ذریتین، وكان صدام یرید صناعة مجموعة م

دفعھ ذلك للتصور أنھ ، الیورانیوم ولكن بكمیات تجریبیة النوویة العراقیة قادرة على تخصیب
خرى من الیورانیوم لصناعة عدة قنابل ذریة، لكنھ كان بحاجة أقادر على تخصیب كمیات 

  قل.شھر على األألى ستة إلى الوقت، إ

انتھى ھذا الجزء من اللقاء مع حسین الشھرستاني الذي یعده البعض أبو المشروع النووي 
 العراقي ومن أقدم من عملوا فیھا.

*** 

 

 

 



 أربیل مساحة حرة للحركة

عركة ضد تنظیم داعش مالیوماً بعد آخر یتعزز دور أربیل اإلقلیمي والدولي، وإذا كانت      
، 2016في عام  لصالح العراق وقواه متباینة المصالح والوالءات اإلرھابي قد بدأت تحسم

 نفي جعل أربیل مدینة متحضرة، ومتروبولیتا ،رغم تھدید داعشالكرد قد نجحوا،  فإنّ 
المصالح الدولیة، حتى باتت كأنھا واحة ھادئة للعمل واالستثمار وسط طبول ا یھتتظافر ف

. وعبر الطیران والعالقات الدبلوماسیة في العراق وسوریا وتركیا وإیران الحرب التي تقرع
واحة الكردیة في نجح الكرد في تأسیس عالقات وثیقة مع الخلیج، ما یشي بمستقبل زاھر لل

 قلیمیة.صحارى الصراع اإل

ً  انضمام ریتا الدباغ فریقنا عزّز ھذه القناعة لدي، ولم أفاجأ حین تولت حال إلى  السریع نسبیا
التحاقھا منصب مدیرة العالقات العامة واألمن في فندق أربیل اوبروي، وبات سكنھا ومقرھا 
ھناك، وبقیت عالقتھا بنا بوسائل التواصل. وكنُت بحاجة ماسة إلى تنسیق العمل معھا، 

رحت أن تزورنا في المكتب لننسق عملنا معاً. وھكذا التقینا لیلة جمعة ھادئة في خریف فاقت
في المكتب، وجلست ریتا وبان معي إلى طاولة اجتماعات وقد وضعنا أمامنا  2016عام 

الخاصة بالعمل، وناقشنا بسرعة، جوانب مشتركة یجب أن نوحد فیھا  كومبیوتراتنا المحمولة
أن توزع لنا ریتا بالیند كوبي في المیالت ذات الصلة بالعالقات العامة،  الجھد. واقترحت بان

حتى تلك التي ال تخص مكتبنا بل مختصة بفندق أربیل اوبروي. فھذا یساعدنا على تشكیل 
 تصّور أعمق عن العالقات العامة في الفنادق، ویوحد جھد دائرتین. 

ت مكتبنا، بما یؤمن لھا تصوراً عن في المقابل، طلبت ریتا أن نشركھا في تفاصیل صفقا
قلیم. وھنا طلبُت من بان أن العراق والمنطقة العربیة ودول اإلمسار العالقات العامة في 

بان بأن تزودھا بقائمة  تزّود ریتا بملفات اتفاقاتنا مع الشركات واألفراد، كما وجّھتُ 
مع ریتا على لقاء لیلة  يفاقوانتھى االجتماع، بات اتصاالتنا في المكتب، وسیر العمل فیھا.

 الغد.

لیلة السبت، التقینا في صالة سرجون لالجتماعات الصغرى بفندق أربیل أوبروي. كانت ریتا 
متألقة بوجھھا الجمیل وقد مرت علیھا فرشاة ماكیاج خفیفة، وبشعرھا المعقود في ذیل 

قة، وبحذاء بنصف حصان بسیط خلف رأسھا، وببدلة سھرة سوداء، بسیطة لكنھا بالغة األنا
 كعب، وبمقدمة نحاسیة مذھبة.

ً وبادرت أ لھا بشكل خاص عن سروري اللتحاقھا بفریقنا، فردت  حدثھا حال جلوسنا، معربا
وشجعني  ،أنھا مدینة لي بالكثیر لجھودي التي أثمرت عن منحھا ھذه الوظیفة الخاصة جداً 

ذلك أن أخاطبھا بدون تكلّف ألسألھا: وماذا عن مشروع الھجرة إلى أمریكا، ھل حصل 
 متمسكة بھ؟ تطور بشأنھ، أما زلتِ 



المشروع ھو الضمانة یا صدیقي،  ردت بھدوء وھي تنظر في وجھي لتطمئنني على نوایاھا:
یرا سیاسیا مفاجئا، ھذه المنطقة ال تعرف االستقرار، ومھما حققت من نجاح ھنا، فإّن تغ

 سیجعلني مكشوفة تماماً أمام األعداء، والبد أن أملك خط عودة.

ماذا لو منحوِك جواز سفر دبلوماسي مرتبط باألمم المتحدة، یوفر لك إمكانات السفر واإلقامة 
 المؤقتة حیث شئت؟

في حال  ھذا سیكون جمیال بالتأكید، ولكنّي أبقى بحاجة إلى مالذ آمن یمكن أن انسحب إلیھ
 تدھور األوضاع ھنا.

والموضوع في ، نعم، یمكن أن تكون قبرص الیونانیة أو مالطا خیارات بدیلة في ھذه الحالة
ھذه الدول یتعلق بالمال بالدرجة األولى، إذ یمكن الحصول على جنسیة ھذین البلدین من 

ً لطالب الجنسیة. أعتقد اّن  الموضوع یتعلق خالل شراء عقار فیھما، یُصبح عنوانا ثابتا
ً لك ھناك، وانتھى األمر،  باستثمار نصف ملیون دوالر في بیت أو بنایة تصبح عنوانا

 في ھذا الشأن فال تقلقي. وأعرف من بإمكانھ مساعدتكِ 

لقائي بریتا خارج مكتبنا الرسمي، كان مناورة ذات حدین، فمن جھة أردت أن أوصل لھا 
رد زمیلة عمل، بل شيء أھم من ذلك، ومن جھة رسالة مفادھا: بالنسبة لي أنِت لسِت مج

أخرى، أردت أن أجعلھا تشعر أن عملنا لھ أكثر من بعد، وربما نشركھا في أبعاده األصعب 
ً عن رغبتي في أن تنضم إلینا في العمل على  بمرور الوقت، وھكذا كشفت لھا جزئیا

یتطلب سفراً وجھداً المشاریع األصعب واألكبر التي تتم غالبا خارج المكتب، وھو عمل 
كثیراً وفیھ ھامش مخاطرة ینبغي على اإلنسان قبولھ، لذا افكر أن أطلب لھا في عجالة جواز 

 سفر أممي.

 قالت وھي تنظر في وجھي بال تردد: یسرني ذلك، وأنا حاضرة لكل شيء.

، وتمد یداً ترد بھا بیدھا ودعھا، فنھضت وھي تعدل أطراف فستانھا باذخ السوادأنھضت 
حتى اآلن  -سي نحوھا وطبعت قبلتین بریئتین أمصافحتي، وقبل أن استدیر خارجاً، جذبت ر

 وافترقنا. ،على خدي، فرددت بثالث بال تردد -على األقل

ً إلىلموسى حنون، یطا اتصلوما لبث أن  ضمن مھمة جمع ملف  لندن بني بالسفر سریعا
(وھو اسم مستعار) وقد سمح بإجراء لقاء  العقید اإلسرائیلي المتقاعد ناحوم إ.للقاء اوزیراك 

تسافر معي ریتا  أیي في أنمعھ، على أن ال یكشف اسمھ الحقیقي. ثم سألني موسى عن ر
 شراكھا في المستقبل في مھام من ھذا النوع مادامت متعددة اللغات.إلحضور المقابلة لغرض 

جواز سفرھا عراقي، وال  نّ ممكن اآلن لسبب قانوني وفني، إذ أال یا عزیزي، سفرھا غیر 
ما رأیك في أن  ،ال عبر تعقیدات كبرىأغلب بلدان العالم إیمكنھا الحصول على فیزا من 

 تساعدھا في الحصول على جواز دبلوماسي أممي من األمم المتحدة؟



 أھا، ظننتھا تملك جوازاً دولیاً، على كل حال، ھذا ممكن ولكن یلزمھ بعض الوقت. سافر إذاً 
 أممي. لوحدك ھذه المرة، وسأرتب معك حول منحھا جواز سفر

حجزنا لك للسفر بعد غد على طیران االتحاد وحجزنا لك غرفة في ھولیدي إن اكسبریس 
بشمال لندن لمدة ثالثة أیام، ومن المقرر أن یزورك الرجل في الفندق. ستجد معلومات 

وصولك الفندق أتصل بھ على  مفصلة عنھ وعن حجزك في ایمیل سیصلك خالل ساعة. حال
الھاتف المذكور ورتب معھ اللقاء. اذا استطعت أن تحصل من خاللھ على كونتاكت آخر في 

وفي حال رغبت أن  لندن، فأسس معھ اتصاالً، وابدأ بمحاورتھ، ولك أن تمدد اقامتك ما شئت.
ن أن رسل لك بالمیل رقم واسم الشخص الذي یمكأتتصل بي أو بمن ینوب عني، فسوف 

یكون بدیلي. وفي حال اتصل ھو بك، فستكون عبارة السر الخاصة بھ " أوبرا أوزیراك"، 
لكم . تحیاتي ، كل ھذا ستجده في المیل أیضاوعلیك أن تجیبھ بعبارة السر "بغداد ترحب بكم" 

 ونبقى على اتصال.

                             *** 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "خلیة "العھد الجدید

، وكنت أظنھ انزلتني سیارة األجرة أمام مدخل فندق ھولیدي إن اكسبریس بشمال لندن      
نّھ شریك مصغر لھم، بأسعار ولیدي إن الكبرى الشھیرة، فاتضح أواحداً من سلسلة فنادق ھ

ن فتحت حقیبتي وبعد أفرعاً عبر العالم.  2700متواضعة، وبثالث نجوم، ویملك نحو 
، وكلمتھ بدایة  العقید المتقاعد ناحوم إ.أتصل بمحدثي المقترح  سارعتي، تورتبت حجر

باإلنكلیزیة، فأجابني بدوره بإنكلیزیة فیھا لكنة خاصة في حرف الراء، وسألتھ إن كان 
رد علي بلھجة مصریة ال لكنة فیھا، وقال" أوبرا أوزیراك"، أجبتھ بكلمة یتحدث العربیة، ف

أن نلتقي غداً على مائدة إفطار في مطعم الفندق الساعة  واتفقنا المرور "بغداد ترحب بكم" 
التاسعة صباحاً، لنفطر معاً ونبدأ بعدھا الحوار. أنھیت المكالمة، وصعدت إلى حجرتي 

 فارتدیت مالبس الریاضة، ونزلت أبحث عن الجیم والمسبح.

ي وجوه في الیوم التالي، نزلت صالة الطعام، حیث بوفیة الفطور مفتوح، وبقیت اتطلع ف
الجالسین، حتى اعترض بصري وجھ بشوش لرجل جاوز الستین من العمر، یجلس في 

یده وھو یقول مامھ فنجان قھوة وجریدة. نھض الرجل وتقدم مني ومد أ زاویة ألیفة، ویضع
 ھال بك في شمال لندن."ال تخطئك العین"، أ

اول طعام فطور صافحتھ بود، وجلسنا في الزاویة التي اختارھا، ثم قال: تفضل نتن
 الكوشر...ھل جربت الكوشر؟

 لم أجربھ، لكّن أطباق ھذه البوفیھ ال تبدو غریبة عني.

وتقدمنا لنأخذ مما حفلت بھ البوفیھ، وأغلبھ معجنات حلوة أو مالحة، وجوز، ورز، وعدس 
 برزھا الرمان وأطباق أخرى لم أعرف بعضھا.أسود، وحمص بطحینة ولحوم وفواكھ أ

فطور الذي حفل بأحادیث عامة عن لندن وعن مفاجأتي بفندق ھولیدي إن انتھینا من ال
اكسبرس، وما إلى ذلك، ثم دعاني إلى أن نذھب إلى مكان أھدأ في الفندق لنبدأ الحوار، 

فحاولت أن أنادي النادي ألدفع ثمن الفطور، وضحك الرجل وھو یقول بلھجة مصریة أخاذة: 
ا، فكیف تدفع الحساب، ما یصحش كده یا أستاذ، وال أنت بتعمل أیھ یا سید، أنت ضیفي ھن
 أنت مصدق أن الیھود بخال؟ ھاھاھاه

 ً  ...في ھذا الفندق ھنا، بل أنا نزیل ضحكت لھ، وقلت: لكني لست ضیفا

 نعم وھذا بالذات یجعلك ضیفي، أنا صاحب ھذا المكان، وھذا یعني أنك اآلن في بیتي.

انتقلنا إلى غرفة اجتماعات صغیرة، وطلب الرجل من أحد النادلین موافاتنا ببوفیھ كیترنغ 
 مفتوح في الغرفة. 



سیادة العقید، ألجل  سأل الرجل : عفواً ت أبادرحتى نا إلى الطاولة البیضویة، ما إن جلس
 عمرك؟عن معرفتي بالتفاصیل أكثر، ھل لي أن أسألك 

میصھ ذي المربعات الصفر والبنیة، ویقول والبسمة تشطر نظر إلي وھو یعدل من حافة ق
 وجھھ: یمكنك القول أني في مثل عمرك!

 نت في األربعین؟مر صعوبة، فضحكت وقلت لھ: یعني أزاد األ

ن توھمني أن عمرك في األربعین؟ ھاھاھاھا...عمرك یا ضاحكا وھو یقول: ھل ترید أھدر 
 عاماً. 71لست في عمرك، أنا عمري  عزیزي ال یقل عن الخمسین...لكنني بالطبع

غلقا الباب، قال لیھا وجبة كیترنغ كاملة، وخرجا وأن جاء نادالن بعربة عجلسنا، وبعد أ
 محدثي: من أین ترید أن أبدأ؟

قلت مرحبا بانطالق الكالم: الحقیقة أن معلوماتي حول ما كان یجري في إسرائیل إزاء 
 یطالیا في سبعیناتاض المشروع في فرنسا وإمحاولة اجھأوزیراك، تحددت حتى اآلن، ب

 سجل كل ما تقولھ ألحافظ على أمانة النقل.القرن العشرین، وسوف یسعدني أن أ

حسب ما قالھ ناحوم أدموني نائب رئیس الموساد اإلسرائیلي في ذا سأبدأ من حیث أنت. قال: إ
 ً مجموعة (خلیة) استخباریة مشتركة االجھزة اسمھا"  تلك الفترة ، فقد ترأس ھو شخصیا

العھد الجدید"، كانت مھمتھا جمع وتقییم وتصنیف المعلومات عن المشروع النووي العراقي 
ومنشآتھ بھدف اجھاض اتمامھ. تشّكلت المجموعة من عناصر الموساد، وضباط من 

 نوویة اإلسرائیلیة.االستخبارات العسكریة اإلسرائیلیة، وعلماء من ھیئة الطاقة ال

كانت الغایة من انشاء خلیة العھد الجدید ھي التصدي بعملیات من داخل فرنسا إلیقاف  
سرائیلي المشترك أن كن حین أدرك الجھد االستخباري اإلمشروع أوزیراك في مھده. ل

، توجھت األنظار إلى خیار عملیة عسكریة تقضي على إدراك ھذه الغایة بات مستحیالً 
. وحاّم في أخیلة الفریق في البدایة مشروع عملیة أرضیة تنفذھا قوات الكوماندوز، المشروع

لكن فشل تجربة صحراء طبس التي نفذتھا القوات األمریكیة إلطالق سراح الرھائن في 
ن رافاییل إیتان أمام الجمیع، وسارع  رئیس األركا السفارة األمریكیة في طھران كان ماثالً 

 إلى رفض الفكرة.

الذي اعترض على ھذه الفكرة أكد أن ثكنة التویثة محروسة بشدة بعد الھجمات التي  إیتان
أوروبا وإیطالیا، وھو نفسھ الذي أرسل طالت العلماء واألجھزة الخاصة بمفاعل تموز في 

. 1981ن قصفتھ الطائرات االسرائیلیة والذي أید تدمیره بالكامل، عام إلى موقع تموز بعد أ
وقد دعي للحضور والمشاركة في التخطیط لعمیات أوبرا أثناء اإلعداد لھا. وعوضا عن ھذه 
الخطة المغامرة، اختار وزیر الدفاع إیزرا وایزمان أن یقصف المفاعل النووي العراق جواً 

 لجو اإلسرائیلي.بعملیة تنفذھا طائرات سالح ا



لكن خطة وایزمان لم تر النور، وما لبث إیزرا وایزمان أن استقال بعد أن كان قد ألغى 
بالكامل خیار القیام بھجوم جوي على المنشآت العراقیة، وتولى المنصب رئیس الوزراء 

یة لن تعید استحضاراتھا للقیام بالعمالذي طلب من قیادة القوة الجویة أمناحیم بیغن وكالة، 
 طلقت علیھا في ھذه المرحلة تسمیة "تل العتاد".التي أ

جندة كانت قد أكملت استعداداتھا وخططھا، وما تبقى ل المدیریات التي عملت في ھذه األك
 في الحقیقة ھو اطالع القادة المیدانیین والسیاسیین على أحدث تطورات الملف.

ار أسئلة حول سمك الجدران داخل ضابط االستخبارات المكلف بالعملیة كان یثیر باستمر
المفاعل، وعلى وجھ الخصوص سمك الجدران الكونكریتیة للمخازن التي یحفظ فیھا الوقود 

، استكملت عملیة الحصول على المعلومات 1980المستعمل. وخالل األشھر األولى من عام 
 المطلوبة.

توقیتات المكالمات الھاتفیة بین باریس بضابط االستخبارات المشار إلیھ، اھتم بشكل خاص 
في وبغداد، من العاملین في الشركة ونظرائھم في بغداد في موقع التویثة، ثم حلل تكراریتھا 

تتوقف فیھما سبوع والشھر وتوصل إلى أّن الجمعة واألحد ھما الیومان اللذان الیوم واأل
شاط ولكن بشكل محدود. قدم وزیراك، على أن األحد یشھد بعض النالفعالیات في مفاعل أ

الضابط المذكور التحلیل الذي توصل إلیھ إلى القسم المختص في مدیریة االستخبارات 
الجویة، ولكنھ لم یحصل على إجابة، لكن وعلى كل حال فقد جرت الغارة یوم أحد، وقتل أحد 

 الخبراء الفرنسیین الموجودین في الموقع خالل الغارة.

ت الجویة الذي كان یرأسھ آنذاك الرائد یتسحاق بن إسرائیل تولى مركز أبحاث االستخبارا
تصنیف المعلومة والمخططات الخاصة بالمباني، لتحدید نوع المقاتالت المطلوبة والقنابل 

 والصواریخ المطلوبة للتنفیذ.

دُعمت ھذه المعلومات، حین تأكد فریق المتابعة العامل في فرنسا أّن طائرة شحن عراقیة قد 
ت الوقود النووي وطارت متجھة إلى العراق، وھو ما حدد وقت التنفیذ وجعلھ إلزامیا إذا حمل

أرید تقلیل حجم الخسائر في صفوف المدنیین (لو كان الوقود النووي مفعال في الفرن 
النووي، ساعة الھجوم على المنشأة لتأثر سكان المنطقة المحیطة بالمنشأة  لمسافة ال تقل عن 

في كل االتجاھات). تعززت ھذه المخاوف حین ُعلم من مصدر داخل المنشأة، كیلومترا  20
أّن الوقود النووي سیوضع في قعر الفرن، ویصبح المفاعل "ساخناً" في أواخر شھر تموز/ 

 .1981یولیو 

تموز/ یولیو  16والحقیقة ھي أن صدام حسین شخصیاً طلب أن یسخن المفاعل أول مرة في 
1981. 



ملیة أن تجرى في التوقیت الذي جرت فیھ، عشیة عید البیتھ كوست، ونفذت وھكذا خطط للع
 ، وجاءت النتائج فوق مستوى التوقعات ب "صفر" خسائر في الجانب اإلسرائیلي.

                          *** 

 الرد اإلسرائیلي یسیر قدماً 

 ،تناول أي شيءلى عربة المشروبات، وھو یدعوني إلى إنھض العقید من جلستھ واتجھ 
طبیعي، وعلق ناحوم: ھذا عصیر یافا، ھل جربت ال برتقالالعصیر  حاً منفأخذت لنفسي قد

 عصیر برتقال یافا، ال یشبھھ أي برتقال في العالم. 

جد مذاقھ لكني لم أ " برتقال یافا الشھیر !السید"شرب رشفة من تذوقت العصیر أمالً في أن أ
ت الذوق، فأسرع یلشأ أن أظھر قلشربتھ في حیاتي، ومع ذلك لم أآخر مختلفاً عن أي برتقال 

 بدي تلذذا ظاھراً، وھو تلذذ یتملك المرء عادة مع شرب أي عصیر برتقال.أ

دوائر االستخبارات والمخابرات اإلسرائیلیة ، وفي یده كأس ماٍء معطر بالنعناع:  ناحوم لقا
إلى  نسخة منھا االتفاقیة العراقیة الفرنسیة، وصلتلم تتوان عن العمل، وحالما أعلن توقیع 

وزارة الخارجیة اإلسرائیلیة، حیث حمل ممثلون عنھا للحكومة الفرنسیة احتجاجات 
 إسرائیل، وطلبوا منھا إیضاحات بشأن جزئیات االتفاقیة.

أما أقوى منظومة أمن في المنطقة (الموساد واالستخبارات الجویة والعسكریة االسرائیلیة 
والشین بیت) فقد استطاعت أن تراكم معلومات موثقة عن مشروع أوزیراك، مبنیة على 
التصمیم الفرنسي األّولي المقدم للسلطات العراقیة. وبذلت السلطات الفرنسیة جھداً حثیثا 

تسكین مخاوفھا، مؤكدة للجانب اإلسرائیلي أن تعاونھا النووي مع العراق ولتطمین إسرائیل 
 لسلمیة فحسب.مخصص لألغراض ا

ا نجحت في تطویر وقود نووي جدید اسمتھ "كرامیل" ھأعلنت فرنسا أن 1977في عام 
% ویناسب تغذیة  7,5بمعنى "الكریمة الصفراء"، یحتوي على یورانیوم مخصب إلى درجة 

مفاعلي تموز في العراق، وھو بمثابة بدیل عن الوقود األصلي الذي جرى تخصیب 
  %.93قبل القوات المسلحة إلى مستوى  الیورانیوم الخاص بھ من

ولم تطمئن إسرائیل إلى اإلعالن الفرنسي، واعتبرتھ مجرد ذر للرماد في العیون، ألن أنجاز 
"الكریمة الصفراء" بشكل نھائي كان یلزمھ بضع سنوات، والمفاعالت العراقیة كانت ستنجز 

یة بالوقود األصلي رغم قبل ھذا التوقیت بوقت كبیر، وھكذا ستعمل المفاعالت العراق
إلنتاج البلوتونیوم وھو  1اإلعالن الفرنسي، ھذا باإلضافة إلى أن خیار تسخیر مفاعل تموز 

العنصر األھم في صناعة القنبلة الذریة سیبقى فاعال . وخصم العراقیون الجدل، حین 
أّن  رفضوا المقترح الفرنسي لتجھیزھم بالكریمة الصفراء جملة وتفصیالً، ما یدل على

الكوادر المختصة في الشؤون النوویة من الجانب العراقي كانت مطلعة تماما على التطور 
الحاصل في مجال الفیزیاء النوویة، وفي مجال تطویر األسلحة النوویة، ما یثبت صحة 

 المخاوف اإلسرائیلیة والخلیجیة واالقلیمیة من المشروع النووي العراقي آنذاك.



 نائب رئیس الموساد االسرائیلي في تلك الفترةمكتوبة في یده وقال: نظر العقید في قصاصة 
في آب/ اغسطس عام  Walla Internet portal، كشف في لقاء مع موقع ناحوم أدموني 

عن بعض التفاصیل المتعلقة باستعدادات دوائر المخابرات واالستخبارات االسرائیلیة  2012
  .المفاعل العراقي تموزلتنفیذ ھجوم على 

ضابط االستخبارات الرفیع الذي كلف بمتابعة "عملیة أوبرا" في السابع من تموز/ یولیو 
عضاء الفریق المذكور، وقد اختص بمتابعة ملف أوزیراك أوتقییم نتائجھا كان أحد  1981

 .1976منذ نھایة عام 

  "العھد الجدید"وخلیة  8200سرار الوحدة أ

بالعودة إلى الجھد اإلسرائیلي بشأن وعاد العقید إلى أصل الموضوع الذي ابتعد عنھ فقال: 
" المتخصصة بجمع المعلومات عن العھد الجدیدخلیة " مشروع أوزیراك، فقد تنبھت

عداد من المختصین العراقیین العالمین في ھیئة أالمشروع النووي العراقي إلى وصول 
إلى فرنسا لمناقشة تفاصیل المشروع مع الجانب الفرنسي ونقل الطاقة النوویة العراقیة 

 المشروع إلى مرحلة التنفیذ

، تمكنت الخلیة من اختراق عدد من الموفدین العراقیین إلى فرنسا، 1977في منتصف عام 
. بل وحصلت على معلومات منھم بأن المشروع في التویثة بدأ یتبلور ویدخل مراحل التنفیذ

على مخططات المشروع من مھندس مختص عراقي وفد إلى فرنسا في  إن الخیلة حصلت
نھم جاریة عمودیا في األرض، ما یؤید أتلك الفترة، وكشفت المخططات أن أعمال الحفر 

  ون الفرن النووي العمیق في مجمع التویثة.ئیھی

وثبت ، 1977" بشكل كبیر جداً في منتصف عام العھد الجدیدتلك المخططات، خدمت خلیة "
 فیما بعد من خالل عملیة أوبرا أّن المعلومات كانت دقیقة وحقیقة جداً.

شروع العراقي، سرائیلیة بوضع مخطط تفصیلي كشف عن كل عناصر المونجحت الخلیة اإل
سمائھم وعناوینھم ووظائفھم من خبراء عراقیین وعرب وفرنسیین، وحصلت الخلیة على أ

إلى أن جھود خلیة المرحلة الجدیدة، كانت سریة في بد من اإلشارة ھنا  بشكل مفصل. وال
لع علیھا أغلب الدوائر األمنیة اإلسرائیلیة حتى اقتراب موعد داخل إسرائیل نفسھا، ولم تطّ 

ً م المعلومات التي جمعتھا الخلیة أحج تنفیذ عملیة أوبرا. ببضع صفحات  صغیراً  نتج كراسا
، وكان على االستخبارات العسكریة لجیش من المعلومات شدیدة التركیز، متنوعة المصادر

 الدفاع اإلسرائیلي تفكیكھا بما یخدم كل الوكاالت، كالً حسب اختصاصھ.

 الجدید" التي قادھا ناحوم العھدورغم أن الجھد األكبر وقع على الموساد وعلى خلیة "
المیدانیة المتخصصة في استخبارات  8200أدموني، فقد كان لوحدة االستخبارات العسكریة 

 المخابرة دور حاسم في التقاط وتثبیت المعلومات التكمیلیة عن الغارة.

، أقرأ ھذه اإلشارة في سیاق ما كجلیس یسمع لما یعضھ الضابط اإلسرائیلي(من ناحیتي 
ً  توصلنا إلیھ راق الكابل المحوري، واستراق المكالمات القیادیة في عملیة اختسابقا



واالستخباریة الجویة لمناطق العراق التي مر ذكرھا على الطریق العام بین القاعدة الجویة 
 في اقصى غرب العراق بصحراء األنبار.) H3في الحبانیة غرب العراق وبین قاعدة 

شكل تحالف بین الوحدة بمتخصص بملف أوزیراك، ، تأسس تعاون 1977ومنذ مطلع عام 
. وكان اھتمام ھذا وبین القسم التقني من مدیریة استخبارات جیش الدفاع االسرائیلي 8200

الجھد األكبر منصبا على التقاط ومفاتیح تمّكن وحدة استخبارات سالح اإلشارة (المخابرة) 
وانتقائھا  المكلفة بالواجب من الدخول على البرقیات والرسائل الخاصة بمشروع اوزیراك،

من بین كمیات ھائلة من السابلة الجویة والورقیة الدولیة التي كانت تتناقل عبر العالم .( نحن 
نتكلم عن عصر سبق العصر الرقمي، وكانت أھم وسائل االتصال آنذاك تتم عبر أجھزة 

ل فاكسمیل بنسخھا البدائیة لكن الكفؤة في الكتمان والمحافظة على السریة وسریعة في ایصا
 .)الرسالة بقیاسات ذاك العصر

ات المفتاحیة التي تمكن المختصین من تعقب لكلمأھم ا  ھذا الجھد العمالق، انتج قاموساً ضمّ 
ة بالمشروع، البرید الخاص بمشروع أوزیراك، من خالل فرز الكلمات ذات الداللة المتصل

المفتاحیة في النشر و "ذري"، وھي ما یعرف الیوم بالكلمات ومنھا مثالً "نووي"، أ
 االلكتروني، وتبویبھا بسرعة.

رسال" والمعروفة في العالم العربي بكلمة وشاعت آنذاك "الطابعات التلفزیونیة أحادیة اإل
التي حلت محل البرقیات، وقبل  teletypewriters "تلكس" (العاملة على نظام دوبلكس)
 8200نت إلى حد كبیر خلیة المرحلة الجدیدة والوحدة عصر الفاكس میل. ھذه األجھزة مكّ 

 من تبویب وتصنیف المعلومات الراشحة لھم عبر شبكات التراسل الدولیة.

 ً شركة أن تحصل على رقم تلكس خاص بھا للتراسل الدولي،  للك في حینھا، كان مسموحا
ً یومن الناحیة االستخبار  :العتبارین ة كان ھذا ایجابیا

التراسل الدولي عبر تلكس تزاید بسرعة، ما یعني سیولة السابلة وھو مطلب  األول، استخدام
 الجمیع.

 ً ، بعض الكلمات المفتاحیة في قاموس الخلیة كان یمكن تحویلھا إلى أرقام تلكس، ما زاد ثانیا
 من كفاءة الجھاز.

ي نجحوا في تطویر تحالف عملي ناجح آخر، حیث قنومعھا القسم الت 8200الوحدة  لكنّ 
 ً ً  طوروا قاموسا بمفردات التراسل الدولي بین بغداد وباریس، ما ضخ على إسرائیل  خاصا

المؤلف: بضمنھا معلومات عسكریة، ومعماریة تتعلق بملف (كمیة ضخمة من المعلومات، 
المالجئ النوویة في بغداد وبعض مدن العراق، والذي اندحر في أول ھجوم نفذتھ طائرات 

، حیث كانت المعلومات دقیقة عنھ لدرجة أّن الصواریخ كانت 1991التحالف الدولي عام 
تصیب أحیانا بعض الطوابق المتخصصة فحسب، وربما كان االستثناء الوحید بین ھذه 
المالجئ ھو ملجأ القادسیة الذي تسبب قصفھ بكارثة وألسباب شرحناھا في موقع آخر من 

 ھذا الكتاب).



علومات الفرنسیة المتدفقة على الفریق، تجنید كل من وتطلب ھذا الجھد المفاجئ وحجم الم
یتكلمون الفرنسیة في دوائر المخابرات داخل إسرائیل لتأمین ترجمة سریعة وفرز أسرع 
للمعلومات والمكالمات الھاتفیة (التي كانت تتدفق عبر محطة التنصت على الكابل المحوري 

 ) .. الجلیسغرب العراق كما ذكرنا

ز عبر الجھد المشترك بین المنظومات االستخباریة كان العامل الحاسم في التعاضد الذي بر
 تحدید مراكز تجمیع المعلومات المھمة، لرسم األھداف األھم.

" تسمیة  طلقوا علیھسرائیلیة موقفا امدیریة االستخبارات العسكریة اإل واجھت تحلیالت
خالل التقاریر المرسلة، عرفوا  منو ، الذي یفسر بسبب وفرة المعلومات.مشكالت األغنیاء"

(الظریفة  مستوى تقدم العمل في المنشآت التي كانت قید اإلنشاء.  وواحدة من أبرز الوقائع
ماكنة لحام  ، أنّ 1980التي سجلت حینھا كانت في مطلع عام  إن صح التعبیر في ھذا المقام) 

ین یعرف سبیل العثور ركت في أحد مباني مفاعل تموز، وال أحد من العاملمعادن، قد تُ 
امتلك فریق المتابعة االستخباریة اإلسرائیلي من المعلومات، ما كان یمّكنھ نظریاً فیما علیھا. 

من أرسال برقیة إلى الفریق العراقي، یعلمھ فیھا عن مكان ماكنة اللحام، وطریق الوصول 
 إلیھا!

المعلومات والمعطیات  لحلیكان واضحاً تماماً لكل أعضاء فریق المرحلة الجدیدة أن جمع وت
كان تطویر وسیلة ألّن الھدف الحقیقي عن الجھد النووي العراقي لم تكن بحد ذاتھا ھدفا، 

ً "صنعت في إسرائیل" تحیّ  على المستوى  د التھدید النووي العراقي المحتمل. كما كان واضحا
المكاسب التي تتوقعھا كل من إیطالیا وفرنسا من دخولھما السوق  السیاسي في إسرائیل، أنّ 

سرائیلیة ة للموضوع، كما أن االحتجاجات اإلالعراقي، سوف تتجاوز االعتبارات األخالقی
على كل ت النوویة الفرنسیة إلى العراق. لدى تلك الحكومات، ما كانت لتوقف مدد المساعدا

في التقییم حتى ى الحكومة اإلسرائیلیة قد فشلت حملة االحتجاجات على مستو فإنّ حال، 
 ما برر أخالقیا وعملیاً عملیة أوبرا التي تلت الحقاً.وھو الدبلوماسي، 

وھو  تحرك العقید من جلستھ إلى طاولة الخدمات وصب لنفسھ فنجان قھوة، ثم عاد ینظر إليّ 
، 1980، 1979ام التحوالت السیاسیة التي جرت في الشرق األوسط في أعوواقف ویقول: 

، غیّرت معادالت سیاسیة كثیرة وھزت ثوابت كان یحسبھا البعض ال تتغیر. فقد تحول 1981
شاه إیران المخلوع إلى مجرد نبیل إیراني منبوذ ال یریده أحد إرضاء للجمھوریة اإلسالمیة 

 الجدیدة، وباتت ترسانتھ العسكریة موضع سؤال في كل األوساط.

وابتھ الخلفیة، ، باتت إیران فجأة ب"جھاد" بعنوان فغانستانالمتصاعد في أسالمي المد اإل
لى سبتھ إ اسالمیة السنیة في المنطقة الممتدة من مالیزیا وإندونیسیووجدت الحركات اإل

أسلحة مھربة من مخازن السالح وملیلة في المغرب نفسھا تعتمد من حیث ال تدري على 
. لكن القصة 1979عند قیام الثورة عام  ي الید علیھایرانیة التي وضع الحرس الثوراإل

دارة الرئیس رونالد ریغان التي ت المتحدة األمریكیة، فقد أدركت إآخر في الوالیا اتخذت بعداً 
أن مبیعات  الرئیس جیمي كارتر)عف في القرن العشرین (مریكیة األضت اإلدارة األخلف
ً  سلحة االستراتیجیة إلى إیران باتت أمراً األ لتوتر  نظراً  من الماضي، ولم یعد استئنافھا ممكنا



إلسالمیة بكل نھا ترید تصدیر ثورتھا اتخفي أحكومة خمیني ال  العالقات بین البلدین، وألنّ 
أي صواریخ وطائرات أمریكیة ستعزز وتسارع عملیات  لى العالم، وبالتالي فإنّ الوسائل إ

 التصدیر تلك.

المتطورة التي كان  F-16تسلیم إسرائیل صفقة طائرات وھكذا قررت اإلدارة األمریكیة 
ي وقت دقیق حقاً، لتعزز إرادة اإلدارة مقررا تسلیمھا إلى إیران، ووصلت الطائرات ف

  سرائیلیة في تنفیذ ضربة قاضیة على المفاعل النووي العراقي.اإل

إلى العراق في توقیتھ  راكوصول المفاعل أوزی ولو استعاد المراقب المشھد، لوجد أنّ 
، وھروب كّن تدمیر أجزائھ في میناء طولونكان سیغیر معادالت كثیرة. ل 1979عام المقرر 

وقیام الحرب العراقیة اإلیرانیة، وأزمة الرھائن  الكادر الفرنسي من التویثة بسبب التھدیدات،
اتجاه طورات كلھا ساھمت في التأخیر، لتحسم صدفة الت في السفارة االمریكیة بطھران

في وضع توقیت غیر منتظر  ، وتسھم بشكل قد یكون غیر محسوبمریكيبوصلة القرار األ
  للھجوم.

وال أحد یمكنھ أن یتنبأ بشكل المنطقة وخرائطھا لو امتلك عراق صدام حسین سالحاً نوویاً 
 خالل حربھ مع إیران، وبعدھا خالل غزوه للكویت.

 الحدیث، وافترقنا على ان نلتقي في الغداة لنكمل حوارناتوقف العقید السابق الكھل عن 

                           *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجھد االسرائیلي في إیطالیا والمشھد العام في المنطقة

م التالي، وفي تمام التاسعة، ذھبت إلى غرفة االجتماعات التي اجتمعنا فیھا باألمس، في الیو
أ. قد وصل بعد، جلست إلى الطاولة وھیأت ھاتفي المحمول للتسجیل،  ولم یكن العقید ناحوم

في زاویة المكان عربة كیترنغ، كاملة األناقة، وبھا معجنات،  نادل، وضعوما لبث أن دخل 
وقارورة قھوة، وعسل ومربیات في عبوات صغیرة، وأصناف عدة من خبز الكوشر، 

خرى فیھا أ، وقارورة حلیب بارد، ووترموس ماء ساخن، وصندوق عبوات الشاي المنوعة
 حلیب ساخن. 

 ً خاكي اللون یحمل ماركة جاك اند جونز، وسرواالً  ودخل العقید ناحوم، وھو یرتدي قمیصا
وینتعل حذاء ریاضیاً من أدیداس. قابلني بابتسامة بلون الخردل من قماش خاكي آخر، 

بشوشة، وھو یقول: صباح الخیر، لماذا ال تأكل شیئا من مائدة إفطار الكوشر، ھل تعتبره 
 حراماً؟

ضحكت بأریحیة وأنا أجیبھ: ولماذا یكون حراماً، ھذا أمر ال یعنیني في شيء، كل ما في 
شیئا من الخبز المحمص المطلي بالسمسم مع األمر أني قد أفطرت قبل ساعة، لكنّي سآكل 
 فنجان قھوة، وبدأت أعد لنفسي ما رغبت فیھ.

 ً عامراً بإفطار كامل، ویضعھ على الطاولة، ثم ینھمك بأعداد  قال وھو یرتب لنفسھ صحنا
قدح قھوة بالقیاس األمریكي: لدي مقیاس في التعامل مع العرب والمسلمین عامة، یتلخص 

ضیافة یھودیة، وأعلمھم أنّھ طعام كوشر، فإذا امتنعوا عن األكل، فھم في أن أعرض علیھم 
أعداء ال یجب أن تأمن جانبھم، وإن شاركوك الطعام، بال تردد فھم أصدقاء محتملون! أرجو 

 أن تتفھم مخاوف الیھود، بعد ما جرى لھم عبر العالم!

من الخبز الضفائري المطلي ، وسایرتھ، فبدأت آكل جلسنا، فبدأ العقید ناحوم بتناول إفطاره
حقاً، وتجرعت بضع رشفات من قھوتي. وبقینا نتجاذب أطراف  بالسمسم، وكان مذاقھ لذیذاً 

 أحادیث عامة، وما أن انتھى من تناول افطاره، حتى بادر بالحدیث : ھل نبدأ اآلن؟

 وضعت ھاتفي المحمول أمامھ على الطاولة، وشغلت برنامج تسجیل الصوت، فقال:

اإلیطالیة تضع اللمسات Technit  SNIA، كانت شركة سنیاتیشنت 1980في فبرایر عام 
أعادة التفاعل الكیماوي، المعروفة ب"ھوت سیل" بمعنى الخلیة الحارة  ةاألخیرة على وحد

الخاصة بالمشروع العراقي. وضع العاملون المكونات الھامة في الصنادیق، وألصقوا على 
ي، لوحات تحذیریة صفراء، مكتوب علیھا " حذار، مواد مشعّة" الصنادیق، وبعضھا معدن
 بعدة لغات بینھا العربیة.

كان یواجھ وضعا شائكا بسبب أزمة الرھائن األمریكیین في طھران، و ،الرئیس جیمي كارتر
، لكّن الحارة" الخلیةطلب بال تردد من اإلیطالیین االمتناع عن تجھیز العراق بمكونات "



شركة سنیاتیشنت الیة لم تتخذ أي إجراء بھذا الخصوص، واستمرت الحكومة اإلیط
Technit  SNIA.في تجھیز الطلب العراقي 

محطة  200وكمحفز للجانب اإلیطالي، قرر العراق أن یشتري إلى جانب المعدات النوویة، 
، وقد صنعتھا وفة بمحطات رادیو ریليإرسال واعادة بث لألغراض العسكریة والمعر

ل المحطات على سیارات الندروفر، حمّ شركة  لیوناردو. واشترط العراق أن تُ وجھزتھا 
رغم أن العراق كان ال یملك عالقات اقتصادیة وال تعاون عسكري مع بریطانیا، مصدر 

، والتي استعملت 132سیارة فیات  5000تصنیع سیارات الندروفر. كما تعاقد على استیراد 
سة المخابرات العراقیة وكانت ما تزال تسمى مكتب آنذاك في خدمات قوات األمن، ورئا

یخت  انتاجحنین. عالوة على ذلك تعاقد مع شركة انتاج عسكري بحري ایطالیة على 
 فرقاطات حمایة خفیفة. 4شخصي لصدام حسین، ومعھ 

وفي لیلة دافئة من شھر أغسطس، محملة بنكھة البحر األبیض المتوسط الممیزة، انفجرت 
ن المدیر في الفیال في ضواحي روما، ولم یك SNIAیال التي یملكھا مدیر شركةقنبلة أمام الف

ة في روما، وألحقتا بھ ركي نفس التوقیت انفجرت قنبلتان في مبنى إدارة الشالخاصة بھ. ف
ضرراً بالغاً. وھرع المدیر عائداً إلى العاصمة لیرى ما حدث، ویقدر الضرر الحاصل. في 

جیر مجموعة مجھولة أطلقت على نفسھا اسم "ھیئة حمایة الثورة الیوم التالي، تبنت التف
" نحن مطلعون على  اإلسالمیة". وأوصلت البالغ بقصاصة إلى مدیر الشركة جاء فیھا

یتعاملون وینسقون مع أعدائنا تعاونك شخصیاً مع أعداء الثورة اإلسالمیة، وكل من 
تقطع كل عالقات العمل مع العراق، وما سیكونون أعداء لنا. بناًء على ھذا، یتحتم علیك أن 

 لم تفعل ذلك، فسنوجھ ضربات ساحقة مستمرة لك ولعائلتك، وبال شفقة".

نھض العقید عن الطاولة واستأذنني أن یخرج لتدخین سیكارة في حدیقة الفندق. وبقیت 
 بانتظاره، ارتب افكاري، واضع احتماالت ألسئلة قد أطرحھا.

 وء: الحقیقة أّن الموساد لم یتبنّ إلى الطاولة وبدأ یتحدث بھدعاد العقید ناحوم، وجلس 
المسؤولیة عن العملیة، وربما كان ھذا مقصوداً لیقع اللوم على وحدات الحرس الثوري 

أن العملیة التي نفذت على الحرم المكي في اإلیرانیة شدیدة الفوضویة والحماس، السیما 
ثورة اإلیرانیة بعد وصول خمیني إلى طھران ، جاءت بعد أشھر من  قیام ال1979نوفمبر 

ھجومھ  الذي بررجھیمان العتیبي  قائدھاعلى متن طائرة فرنسیة. وعرفت تلك العملیة باسم 
المنتظر الذي سیمأل األرض قسطا وعدال كما ملئت یاه موطئا لظھور األمام المھدي معتبرا إ

سبب حجم الخسائر باألرواح واشتھرت العملیة بسبب خطورتھا وب جورا وظلما والدعوة.
 وبالممتلكات، وبسبب حجم الضرر الذي لحق بالمكان وبالحرم على وجھ الخصوص.



وفي خضم التغیرات السیاسیة الكبرى التي كانت المنطقة تشھدھا آنذاك، دعني أروي لك 
 ئیلالمشھد على منضدة رمل أمام قادة إسرا شیئا من داخل القیادة اإلسرائیلیة آنذاك، حیث بدا

 كالتالي:

 *االنتفاضة األولى في األراضي الفلسطینیة كانت قائمة.

*التوتر المتصاعد قدماً في لبنان بسبب وتیرة الحرب األھلیة، والتدخالت السوریة، وشبكات 
 صواریخ أرض جو السوریة في منطقة البقاع جنوب لبنان.

اإلسالمیة لحكومة الرئیس *عملیة السالم المتعثرة، ودور مصر فیھا، وتھدیدات التیارات 
 أنور السادات.

 *معدالت التضخم االقتصادي المتصاعدة داخل إسرائیل.

1981*انتخابات الكنیست المرتقبة في عام   

وطالما كانت السیاسة الخارجیة إلسرائیل رھینة قرارات رئیس الحكومة، لذا وصفھا لویس 
خضعت  1948استاذ السیاسة في جامعة نیویورك "منذ انشاء دولة اسرائیل عام براونشتاین

قاد  1977وردود فعل رئیس الوزراء ومنذ عام  ت السیاسة الخارجیة لشخصنة وتسیسقرارا
،  1981رئیس الوزراء االسرائیلي مناحیم بیغن عجلة القیادة الدبلوماسیة في بلده. في عام 

 سرائیلیة وجھات نظر رئیس الحكومة خاصة.ست السیاسة الخارجیة اإلعك

وھذا موضوع  كل ھذه األوضاع، مھدت الطریقة لعملیة أوبرا الشھیرة على مفاعل أوزیراك.
ل أن یكون بعد الظھر أو لیالً، ألّن عندي التزامات أخرى یوم غد. حوارنا یوم غد، وأفضّ 

 ادرتھ.اتفقنا على حوار في السابعة مساء یوم غد في نفس المكان، وغ

ستخبارات من االفادة عنصر سجل إاتصل بي موسى حنون، وطلب مني أن أفي اللیل 
رني في أن أسجل معلومات عنھ وخیّ وارسل لي  مقیم في دبي، اسمھ رائد النداف العراقیة

رسل لھ األسئلة فیجیبني كتابة حول الوضع العراقي لحظة الضربة اللقاء معھ صوتیاً أو أ
 التالي.وصباح الیوم 

                              *** 

 

 

 

 



 طیران اسرائیلي صامت فوق التویثة -روایة عراقیة

عّرف رائد النداف المقیم في دبي نفسھ باعتباره عمید متقاعد في مدیریة االستخبارات   
العسكریة العراقیة. وبدأ یسرد مشاھداتھ، ومعلومات دوّن بعضھا بنفسھ، وكان یقرأھا على 

 سجل ما یقولھ.ألھاتف فیما كنت ا

من  بعن دقیقة بتوقیت بغداد من بعد ظھر یوم األحد السایفي الساعة الخامسة وخمس وثالث
إسرائیلیة على مفاعل التویثة في ضاحیة  F-16، أغارت طائرات 1981حزیران/ یونیو 

 .F-16مریكیة الفذة ة أول تجربة میدانیة للمقاتلة األجنوبیة من بغداد. كانت الغار

ُصعق العقید فخري حسین جابر، وتدلى فكھ وانفتح فاه فیما جفت أوتار حنجرتھ، ورغم 
 حرارة الصحراء العراقیة الشدیدة، فقد انتاب البرد أطرافھ، وھو یكاد ال یصدق ما یشاھده.

ة مطلیة بألوان مرقطة صحراویة، تحلق بتشكیلة ھجوم واحد F-16ثماني طائرات من طراز 
ة، فیما یتناثر متناسقة فوق ضواحي بغداد الجنوبیة الغربیة. ینحرف السرب یسارا بزاویة حاد

واحدة تلو أن باشرت جنحتھا المحملة بالصواریخ. وما تلبث الطائرات، خیط بخار مغادرا أ
 األخرى بإیقاد مخارجھا النفاثة الوسطى وھي تتخطى الحافة الجنوبیة للعاصمة بغداد.

فجره السرب باختراقھ أجواء العاصمة دفع سكانھا إلى رفع أنظارھم إلى أعلى  الرعد الذي
لمشاھدة ما یجري. ولم یلبث الطیارون أن اعادوا سحب عصي القیادة الجانبیة، فارتفعت 

الطائرات إلى أعلى في سماء العصر الصیفیة الصافیة، وكرة نار برتقالیة تتقد تحت زعنفة 
لكن عددا من (، جنحة رسمت نجمة داوود الزرقاءاألجو. على ذیل كل منھا وھي تتسلق ال

ات التمییز الخاصة بالمقاتالت الطیارین الذین شاركوا في الضربة، أكدوا أّن عالم
، وعلیھا سرائیلیة قد جرى تمویھھا، وكانت الطائرات المغیرة مرقطة باللون الصحراوياإل

. "اإلسرائیلیون فوق سمائنا" ھكذا ردد )اللون، یضم مجسماً رمزیاً لمفاعل تموز مثلث خاكي
 البغدادیون بھمس لم یسمعھ حتى من یقفون إلى جوارھم، فھذه حقیقة مخیفة تفوق الخیال.

تواجھ الشمس ما یحجبھا عن  ة الطائراتأجنحآالف قدم، وكانت  5وصل ارتفاع السرب إلى 
ن األرض، في زحمة الدھشة وفي ومیض بعد الظھیرة العراقي بصار الناظرین إلیھا مأ

الحامي. وتنقلب المقاتالت المھاجمة على ظھورھا، فتنكشف أجنحتھا المحملة بقذائف 
 ً سال باستقامة لیعتدل متكا وصواریخ زنة طن واحد. وسرعان ما یتنازل السرب منخفضا

متأخرة التفجیر زنتھما  Mark-84 ن تفرغ حمولتھا المكونة من قذیفتيالمدى. ثم ال تلبث أ
باوند تطلقھا كل طائرة لتنفجر في قلب فخر الصناعة العراقیة الجدیدة، مفاعل  2000

االیطالي  2وتموز  1ین تموز المفاعل قبتيأوزیراك فرنسي التصمیم بنسختھ العراقیة وتفتت 
األخرى من  دقیقتین لشدة القصف. فیما بقیت األجزاء أقل من خالل التجریبي الصغیر

 .دون أن یتركوا خلفھم طائرة محترقة المنشآت سالمة. وما لبث أن غادر المھاجمون



مضادات الجوي الدفاعیة العراقیة المنتشرة حول المكان، حاولت أن تصیب آخر الطائرات 
دى إلى سقوط قذائفھم سرعة طواقم المدفعیة وارتباكھم، أالمھاجمة وھي تغادر الموقع، لكن 

بي كانت طائفتھ تحاول ھي األخرى على موقع مدفعیة م. ط آخر في جانب المربع الترا
صابة الطائرات المھاجمة. وفي اللحظة التي انھار فیھا موقع المدفعیة البعید بنیران صدیقة، إ

 بدأت القنابل التي استھدفت الھدف باالنفجار بسبب توقیتھا المتأخر عمداً.

جنود  10، عالوة على Air Liquideفي الغارة متعھد فرنسي من العاملین لشركة  قتل
 عراقیین، ولم یتأكد إن كان مقتلھم نتیجة الغارة اإلسرائیلیة.

من  ما إن استعاد العقید فخري حسین جابر توازنھ في الیوم التالي للغارة، حتى ساقھ عناصر
المكلفتان بحمایة  88والكتیبة 112اط الكتیبة عدام برفقة ضبحمایة صدام حسین إلى ساحة اإل

موقع مفاعل التویثة. أعدم ضباط الكتیبتین بتھمة عدم كفاءتھم وفشلھم في الدفاع عن أھم 
ھدف استراتیجي في البلد. ھذا الھدف كان یضم األمل العراقي الكبیر ببرنامج التسلح 

 النووي.

ً وتلت وسائل اإل اء فیھ، أن جھة اجنبیة ھاجمت العراق محاولة ج عالم العراقیة بیانا أعد سلفا
 تدمیر برنامج تسلحھ النووي.

ھذه المرة لم یكن المنفذ الطیران اإلیراني الذي كان یتوقعھ العراقیون، بل إسرائیل من خالل 
عملیة أوبرا، وھي واحدة من أنظف وأنجح الغارات الجویة التي نفذت في تاریخ القوة الجویة 

لتاریخ . من الناحیة االستراتیجیة، تقارنھا مدارس ا1981حزیران/ یونیو  7اإلسرائیلیة في 
صابة اغازاكي وھیروشیما من حیث دقة اإل، وبغارات نالعسكري بغارة بیرل ھاربر

 والمفاجئة وحجم التدمیر، وسالمة الفریق المنفذ.

ا تطلق علیھا عملیة أوبرا كان یطلق علیھا شعبیاً في إسرائیل االسم العبري "عوفرا"، فیم
ما تعریفھا العسكري المتفق علیھ ، أالدوائر السیاسیة غیر العسكریة تسمیة  "عملیة بابل"

 .فھو" عملیة أوبرا"

توقف رائد النداف عن الكالم، ثم قال: ھناك جانب متصل بموضوع الغارة، لم یتحدث عنھ 
ً أحد، وحتى بعض الكوادر العراقیة العاملة في المفاعل كانت تجھلھ.  بموقع  فقد كان ملحقا

التویثة، موقع ضیافة عشتار، الواقع في المدائن، على نھر دجلة، خلف طاق كسرى الشھیر. 
كان معداً إلیواء العاملین في المفاعل  "دار الضیافة"موقع الضیافة ھذا، كان یسمى 

وبسوق حرة، وفي خدمتھ حافالت صغیرة، وكان في  بمسابح وبناد وعائالتھم، ومجھزاً 
األصل منشآت معدة لسكن كادر شركة نفط العراق إیراب الفرنسیة منتصف سبعینیات القرن 

 الماضي.



، خبیراً  150في ھذا الموقع، كان یوجد ناٍد لیلي، یتردد علیھ الفرنسیون، وعددھم یتجاوز 
على  تقومالعراقیة واالستخبارات واألمن  ومعھم بضعة خبراء ایطالیین. عناصر المخابرات

على التردد على النادي وعلى السوق  القیادات العراقیةب بعض عناصر أحمایة المكان، ود
 الحرة فیھ. 

موكب سیارات  فجأة إلى مجمع عشتار دخلمن حزیران/ یولیو،  دسالسا السبتیوم غروب 
ل المجید، ترجّ  مخابرات آنذاك.علي حسن المجید رئیس جھاز ال مرسیدس سوداء، ھو موكب

جلس إلى طاولة منفردة في زاویة تطل على حدیقة النادي، كانت ثم  ،ودخل إلى نادي المجمع
. طلب المجید علبة بیرة الصالة شبھ فارغة، حیث أن أغلب العاملین كانوا في حوض السباحة

التي كان یفضلھا، وجلس یتجرع جعتھ وینظر إلى الموجودین وإلى  ةھاینغن الھولندی
الحدیقة، فیما انتشر عناصر حمایتھ في المكان. ظھرت امرأة رشیقة أنیقة، وھي بمالبس 
التنس، تنورة بیضاء قصیرة، وتي شیرت بولو أبیض، وحذاء كتاني أبیض، واتجھت إلى 

نتبھت إلى وجود المجید جالساً في زاویة البار، فطلبت عصیر فاكھة، وبدأت تتجرعھ، ثم ا
 المكان، فابتسمت لھ، وبادلھا االبتسام واتجھت لتجلس إلى طاولتھ.

 بعد أن تبادال التحیة قال المجید: أرید أن اقضي اللیلة في بیتكم.

 ضحكت المرأة، وقالت لھ غیر ممكن، زوجي موجود.

 لو لنا الدار؟رسلھ إلى مكان یقضي فیھ اللیلة، فیخیمكن أن أ ولكن،

دعوة للسھر ھناك اللیلة.  ناتلقی ،ال، لدي الیوم موعد مع جارتین للذھاب إلى نادي الصید
  ...على أن ترسل زوجي في مأموریة عمل یوم ولیلة غد.غداً أن نلتقي یمكن 

یتبادالن الحوار بالعربیة، وكانت عربیة السیدة الفرنسیة مضحكة، لكّن الموضوع الذي  كانا
یجمعھما ال یحتاج في العادة إلى كثیر من الكلمات، وھكذا فإّن ما تعرفھ السیدة من العربیة 

 كان كافیاً.

ي المفاعل في الیوم التالي، تلقى الفرنسي جیرار أمراً من السلطات العراقیة، یلزمھ بالبقاء ف
بانتظار خبیر إیطالي سیزور المكان لیالً، وُطلب منھ أن یرافقھ، ویشرح لھ بعض ما كان 

یجري في المختبر الكیماوي الملحق بالمفاعل. وھكذا غادر جیرار المجمع السكني الساعة 
الرابعة بعد الظھر على أن یلتقي الخبیر اإلیطالي في الساعة الخامسة والنصف بعد ظھر یوم 

. والسؤال ھو، ھل كان التوقیت الذي منح للمھندس جیرار 1981ألحد السابع من حزیران ا
 ً  ، أم أّن لھ عالقة بالغارة االسرائیلیة؟عفویا

عاماً في  25البالغ من العمر  ھوسبیدامین شتل المھندس قتل في الغارة، بل قُ لكّن جیرار لم یُ 
فھم قط ، ولم یُ الملحق بھ ساعة وقوع الغارة یوناتلرابط بین المفاعل وبین مختبر األالرواق ا

 .سبب وجوده قرب المفاعل في ھذا الوقت



 طائرات التشویش وطائرات الضربة وطائرة االتصاالت

مرة أخرى التقیت بالعقید المتقاعد ناحوم أ.، ولكن ھذه المرة جرى لقاؤنا مساء في ذات     
جاھزة بانتظارنا، وحین جلسنا وقبل أن  الكیترنغالغرفة التي نلتقي فیھا عادة. كانت عربة 

 ناحوم: أنت عراقي، ألیس كذلك؟ نبدأ الحوار، سألني

رویھا أ، فقال متسائال، ھل تھتم المخابرات العراقیة بمعرفة التفاصیل التي باإلیجابأجبتھ 
 لك؟

ضحكت واجبتھ: أنا یا سیدي لست مرتبطا بالمخابرات العراقیة وال بغیرھا، بل أعد حالیاً 
 كتاباً عن عملیة اوبرا التي انھت حلم أوزیراك النووي.

 أنت محق، لكّن ترتیب اللقاء تقوم بھ جھة متنفذة، أم أني مخطئ؟

من خالل عالقاتنا أنا في األصل أدیر مكتب عالقات عامة في أربیل بكردستان العراق، و
ً  ،أصل إلى ضیوف حواري في كل مكان في  وھذا كارت المكتب، ویشرفني أن نتعاون معا

  للعالقات العامة.الدولي المستقبل. وقدمت لھ كارتي كمدیر لمكتب الخلود 

على كل من دواعي سروري أن نلتقي بكم، ووقال: الكارت وقرأه، ثم شكرني  ناحوم  تناول
ر أوضاع عدام صدام حسین وتغیّ إحال، لم یعد في األمر أسرار بعد كل ھذه السنین وبعد 

العراق والمنطقة، لكن تبقى دائما تفاصیل دقیقة خافیة عن أعین الناس، وھذا ما أحاول أن 
  بكشف الجوانب الخفیة.  أعرضھ لك، ما سیجعل كتابك منفرداً 

سرائیلیة فقد نظمت قیادة القوة الجویة اإل ط عن العملیة،نشر قما لم یُ عزیزي اسمع إذا یا 
مجھزة بقنابل خاصة بتنفیذ  F16طائرات  8حیث ستقوم  ،تشكیال خاصاً للقیام بالغارة

الضربة، على أن یتم الطیران بجناحین، وفي كل جناح تحلق طائرتان في رف جوي 
 میل. 2خر فھي متر، اما المسافة بین رف وآ 700وتبعدان عن بعضھما مسافة 

وھي تحلق على ارتفاعات شاھقة  تأمین الغطاء الجوي F15طائرات من طراز  8فیما تتولى 
، والتشویش على محطات الرادار ومنصات رادار صواریخ سام الروسیة التي تحمي مجّمع 

 التویثة. 

بین للقیام بتأمین االتصال الجوي  707ألف قدم طائرة بوینغ  38 عفیما تحلق على ارتفا
وبین مقر الطائرات الساندة التي تؤمن مظلة شل الكتروني جویة، الطائرات المھاجمة، و

طائرة االتصاالت ھذه ستبقى تحوم فوق المنطقة الشمالیة الغربیة  قیادة العملیة في إسرائیل.
والشرقیة من أراضي المملكة العربیة السعودیة، وتحافظ على مسار ال تمر علیھ موجات 

ئرات أواكس الخمس المؤجرة للمملكة لمراقبة أجواءھا ومحیطھا بسبب عملیات مراقبة طا
 الحرب العراقیة اإلیرانیة.



 مجمع التویثة وبعد تعرضھ لغارة إیرانیة في العام الماضي، عززت حمایتھ باألسلحة التالیة:

 SAM3بطاریات صواریخ  5*

 SAM6sبطاریات صواریخ  5*

 SAM9بطاریات صواریخ  5*

 منفردة بعیدة المدى، تنتشر في خطوط متباعدة حول المجمع. SAM2*مفارز صواریخ 

صاروخاً بمختلف  60جموعھ ثالثة ألویة صواریخ منفتحة في المنطقة، بما م وھذا یعني أنّ 
یحصى من الصواریخ بعیدة المدى التي تؤمن ما یعرف بحزام  المدیات، عالوة على عدد ال

 بغداد الجوي.

 .C-60ملم الروسیة من طراز  57مدافع عیار ومة طائرات من *كتیبة مقا

رباعیة الخاصة بجیوش دول حلف وارشو مفارز مقاومة طائرات من مدافع دیمتروف *
كبیرة جدا، منتشرة على الساتر الترابي، وحول األبراج،  بأعدادملم،  14,5السبطانة عیار 

ومة أرضي اوفي المقتربات األرضیة المحیطة بالمجمع، حیث یمكن استخدامھا كسالم مق
ً األرضیة التخریبیة المحتملة أیللھجمات   .ضا

سلحة كانت في حالة إنذار دائم، لكون العراق یخوض حرباً مستمرة ضد إیران، كل ھذه األ
المجمع سبق أن كان ھدفاً للطیران اإلیراني. والحقیقة أّن العراقیین كانوا متھیئین ولكن 

نظریاً الستقبال أي طائرات إیرانیة مغیرة، لكن ما ال یعرفھ كثیرون أن الطیران الحربي 
 اإلیراني كان یعاني مشكالت مستعصیة، اذ نفذت ذخیرة االحتیاط من إطارات طائرات 

F5 وطائرات ،F4 تاد وتفتقد الطائرات للع، الرئیسي القوة الجویة اإلیرانیة سالمتشكل  التي
یرانیة تزودھا بقنابل ال تنفجر بسبب ضعف صمامات الخاص بھا، وكانت المصانع اإل

كما أن الطائرات تعاني من نقص حاد في عملیات الصیانة بسبب التفجیر محلیة الصنع. 
الجوي المتقدم والمختص والطیارین الذي یؤمن فقدان المواد االحتیاطیة، وفقدان الكادر 

التفوق الجوي. معظم الطیارین ھاجروا إلى خارج البلد، أو أحیلوا إلى التقاعد لعدم والئھم 
 لنظام المعممین الشیعة الحاكمین الجدد في إیران.

أو اوبرا بدون خسائر، ولم تُصب  تمت عملیة بابیلون وفي ظل كل االحتماالت المفتوحة،
طائرة واحدة من الطائرات المھاجمة والساندة والداعمة بخدش بسیط...ربما لعبت العنایة 

اإللھیة دورا في ذلك، وإال فإن تقدیرات القیادة االسرائیلیة كانت تفترض أن نسبة الخسائر قد 
 بالمائة من مجمل الطائرات. 50تصل إلى 

وحتى حین جرى إیجاز الطیارین المنفذین للواجب، فقد قال لھم مدیر االستخبارات الجویة 
الجنرال صاغوي" تذكروا أّن صواریخ سام تطیر بال دخان، ولذا فھي بالنسبة للطیار غیر 



مرئیة السیما أنھا تنطلق بضعفي سرعة الصوت، وفي تقدیراتنا فإّن الخطر األكبر یأتي من 
 ". SAM6sصواریخ 

 أما مسار الطائرات المغیرة فرسم مالحیاً بالشكل التالي:

 *تنطلق الطائرات من قاعدة إیتزیون جنوب إسرائیل .

ق *تحلق الطائرات فوق البحر األحمر، ویمر السرب القاصف وسرب االسناد بالصدفة فو
ران حلق فوق المیاه االقلیمیة ن الطییخت الملك حسین بن طالل ملك األردن، حیث أ

سرائیلیة، دني وھو طیار، قد میّز الطائرات اإل، بل تشیر المعلومات أن العاھل األرردنیةاأل
 .وسارع لسؤال محطات الرادار إن كانت قد سجلت اختراقا إسرائیلیاً ألجواء األردن

راضي السعودیة بمحاذاة الحدود األردنیة، لتجنب طائرات *تحلق الطائرات فوق األ
 ومحطات الرادار األردنیة. االواكس في السعودیة،

*تخترق الطائرات الحدود العراقي الغربیة في منطقة بین محافظتي النجف واألنبار، لتكون 
الجویة وقاعدة الحبانیة غرب الرمادي لتأمن خطر طائرات الدوریة  H3بعیدة عن قاعدة 

مما كشفتھ العملیة أن العراق صب كل جھده على  العراقیة التي تحمي العاصمة. والظاھر
 حدوده الشرقیة مع إیران، لذا بقیت حدوده الغربیة مكشوفة.

*حسب معلومات االستخبارات الجویة اإلسرائیلیة، فقد كان ھناك ثغرة ال تغطیھا محطات 
تبدأ  كیلومترا 70الرادار العراقیة وال طائرات أواكس الموجودة في السعودیة ویبلغ طولھا 

بحر الملح، غرب بغداد. بحیرة من نقطة على الحدود الغربیة للعراق، وتصل إلى ما فوق 
عبر ھذا المسار سیمر خط مالحة الطائرات المغیرة وطائرات االسناد والتشویش التي تحلق 

 فوقھا.

ثري وصوال إلى بلو لو ون، بلو تو، بلو إشارة التعریف، ب سمت الرفوف المقاتلة بموجب*قُ 
 یت.إ

*تحلق الطائرات المغیرة على ارتفاع منخفض جدا لتبقى خارج مدیات الرادار العراقي، 
 وخارج مدیات صواریخ سام م.ط.

خط الشروع (المعروف سابقا ببحر الملح)  بحر النجفتتوسط  الشرقیة لھضبة*تعتبر الحافة 
 لى قبة المفاعل.إ أمیال طیران وصوالً  5للتھیؤ لالنقضاض على الھدف، وھو ما یعني نحو 

ثانیة، لذا توجب على  12ل *تمسح الرادارات العراقیة المناطق المحیطة ببغداد مرة في ك
قدم، لضمان أن الرادار لن  500عن ارتفاعھ ن یحافظوا على خط طیران یقل ین أالطیار

 یكشفھم.



مختصتان، بأطالق وتشغیل أجھزة التشویش على الرادار  F15*تبدأ طائرتان من طراز 
 العراقي، منذ دخول السرب المغیر حدود العراق وحتى عودتھ.

                         *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كوالیس أروقة الدبلوماسیة في إسرائیل

ال أدري إن كانت تلك مصادفة، أم تدبیر محكم من جھة ال أود أن أشیر إلیھا ھنا ألني       
غیر متیقن من صحة المعلومة، لكن وأثناء رحلتي األولى مع ریتا الدباغ إلى خارج 

 ً في یومي الثالث بجزیرة "یلّوه" في بحر مرمرة قرب إسطنبول العقید  العراق، كلمني ھاتفیا
ي سمیث وھو ضابط في سالح اإلشارة والحرب اإللكترونیة بجیش إیرلندا المتقاعد جیر

الشمالیة، كنت قد التقیتھ قبل سنوات في شأن یخص أجھزة اتصاالت من الجیل الثاني من 
-Frequencyنوع جاغوار، وقد أفادني حینھا بمعلومات جمة عن أنظمة القفز العشوائي 

hopping spread spectrum وم االتصاالت الالسلكیة عبر العالم، قبل التي غیرت مفھ
علیھ   أن تظھر أنظمة الھاتف المحمول القائمة على نظریات رقمیة مختلفة تماما عما اعتاد

 العالم قبل األلفیة الثالثة.

فجأة دخل العقید جیري على حسابي في فیسبوك باسمھ الصریح، وأرسل لي طلب صداقة، 
یب أّن اللقاء جاء رباعیاً، أنا وریتا، وجیري وامرأة من ثم حددنا موعدا، فالتقینا، والغر

مالطا خارقة الحسن. المكان الذي ضمنا على ساحل البحر في الجزیرة التي ال تسیر فیھا 
مركبات بالوقود، حفاظا على البیئة، كان خرافي الجمال، وحین وصل ضیفي وصدیقتھ 

 یھبطان إلى طاولتي.بعربة بیضاء، بدا المنظر كما لو أن أمیراً وأمیرة 

فاجأني جیري أنھ یعرف مشروعي عن أوبرا اوزیراك، ودخل إلى الموضوع بسرعة وھو 
عھ الیتحدث طالبا مني أن اسجل ما یقولھ، ألنھ بمثابة إضافة ھامة للموضوع. وفاجأني اط

على مشروعي الذي كنت أفترض فیھ بعض السریة، لكني سارعت اغتنم الفرصة، وأشغل 
  ق تسجیل ھاتفي الذكي، وھذا كل ما قالھ:أمامھ تطبی

انشغلت إسرائیل بجھد دبلوماسي مكثف استغرق أعواما لوقف الدعم الفرنسي الالمحدود 
للمشروع النووي العراقي. وكان ساسة إسرائیل مدركین تماما أن مساحة الوقت المتاحة لھم 

تنفذ بسرعة، فلو فشلت جھودھم لن یبقى خیار سوى الذھاب إلى ضربة عسكریة، ویجب 
د المشعة في المفاعل لتجنب نتائج كارثیة قد تصیب سكان أن تجري قبل تفعیل الموا

العاصمة بغداد التي یقع المفاعل جنوبھا. ولذلك فإن قرار توجیھ الضربة ولد بعملیة 
 قیصریة.

 فشل الدبلوماسیة

أدرك اإلسرائیلیون مدى خطورة الجھود العراقیة باتجاه المشروع النووي في عھد یتسحاق 
الحین مساعیھم الدبلوماسیة الحثیثة. ولدى انتخاب مناحیم بیغن رابین، وبدأوا منذ ذلك 

رئیسا للحكومة، قام بتعیین موشي دیان وزیرا للخارجیة، وازدحم جدول أعمال دیان 
 بالجھود والمواعید لتحویل مسار مشروع التسلح النووي العراقي.



یین لمواد المفاعل) (وكانا المجھزین الرئیسوإیطالیاالنشاط الدبلوماسي، تحرك في فرنسا 
وفي الوالیات المتحدة االمریكیة التي اختارت أن تقف متفرجة إلى حد كبیر على ما یفعلھ 
العراقیون. فریق مفاوضات اسرائیلي عالي المستوي، قاده وزیر الخارجیة آنذاك یتسحاق 

وا شامیر، حاول التأثیر على قرار الرئیس الفرنسي فالیري جیسكار دیستان وخلفھ فرانس
میتران. وبدا الفرنسیون عازمون على المضي قدما في الصفقة مع العراق، واضعین نصب 

أعینھم مصالحھم التي ترى في العراق شریك فرنسا األول في مجال التسلح. وكانت 
 المدفوعات العراقیة تصل فرنسا على شكل شحنات نفط غالباً.

لود شیسون قد أبلغھ ان القوتین وینقل عن شامیر القول إن وزیر الخارجیة الفرنسیة ك
العربیتین الوحیدتین، التي تھتم لھما فرنسا ھما العراق ومنظمة التحریر الفلسطینیة. ھذا 

التصور الفرنسي أثار خیبة أمل لدى شامیر، السیما حین تأّكد أّن فرنسا ال ترید التعاون مع 
نائب رئیس مجلس قیادة  إسرائیل لمنع صدام حسین (وكان نائباً للرئیس العراقي بمنصب

الثورة، عالوة على قیادتھ لمكتب حنین، وھو نواة رئاسة المخابرات العراقیة) من امتالك 
 أسلحة نوویة. 

كما افاد شامیر في تقریره لمرجعیاتھ أن الطلیان أیضا غیر معنیین بالتعاون مع الجھد 
صالً أي صلة لھم بمشروع اإلسرائیلي لوقف المشروع النووي العراقي . ونفى اإلیطالیون أ

"اوزیراك" وتعاملوا مع المطالب اإلسرائیلیة بقلة اھتمام، وبذلك یبقى األمل الوحید للتصدي 
للتھدید النووي العراقي المحتمل یمر عبر التعاون مع الوالیات المتحدة، حیث ألقى الجھد 

 الدبلوماسي اإلسرائیلي بثقلھ.

سبر واینبیرغر، ووزیر الخارجیة األمریكیة، مع وزیر الدفاع األمریكي كا ءوفي لقا
واإلسرائیلي على مستوى التقییم الذي قدمتھ إسرائیل  يالكسندر ھیغ، اتفق الجانبان األمریك

لحجم التھدید النووي العراقي المتوقع. بل إن األمریكیین، أضافوا لمستوى التقییم معلومات، 
العراقي األول ھو تدمیر إسرائیل. ومع  اثبتت أبعادا أخرى لھ، مؤكدین أّن ھدف المشروع

 ھذا كلھ، رفض األمریكیون أن یأخذوا زمام المبادرة لوقف المشروع النووي العراقي.

فیما بعد، وفي تقییم للضربة اإلسرائیلیة، قال موشي نسیم، وزیر العدل اإلسرائیلي، أن 
مارستھا اإلدارة حصول العراق على أسلحة نوویة، كان یجري وفق سیاسة التودد التي 

االمریكیة، والتودد السوفیتي الذي مارستھ اإلدارة السوفیتیة تجاه صدام حسین، وھو یعني 
 فیما یعني تغلیب لمصالح القطبین على مصلحة إسرائیل وعالقتھما بھا.

 المعارضة داخل البیت اإلسرائیلي

 ً اكھة والف وكوالتةبالشمن المرطبات المفعمة  توقف جیري عن سرده المتدفق، وطلب كأسا
خترنا أنا وریتا صحن بطیخ مثلج أحمر انغمرنا في التھامھ. لھ وللمرآة التي معھ، فیما أ



وھكذا انقضت نصف ساعة في أحادیث عن أجواء تركیا السیاحیة، وعن جودة فاكھتھا 
 وخلوھا من التغییرات الجینیة الشائعة في أغلب بلدان العالم. 

فأعدت تشغیل تطبیق التسجیل، حیث بدأ بالقول: رغم فشل ثم عاد جیري لیكمل القصة، 
الجھد الدبلوماسي، استمر الجدل في أروقة الحكومة والكنیست اإلسرائیلیین حول احتمال 

توجیھ ضربة للمفاعل، ومخاطر رد الفعل العراقي أو العربي عموماً، وحسب شامیر، فإّن 
 ل لو وجھت الضربة فعالً.البعض بالغ في تضخیم رد الفعل المتوقع ضد إسرائی

شمعون بیریز الذي كان یرأس كتلة حزب العمل في الكنیست، حاول أن یكبح مساعي 
الحكومة لتنفیذ الھجوم، مّدعیاً أن إسرائیل ستكون مثل "عشٍب یتیٍم في البراري بعد 

العملیة". الحقیقة أن المعارضین للعملیة وصلت نسبتھم إلى نصف المشاركین في الجدل، 
جانبیھ الحكومي والبرلماني. وبنوا نقاشھم على توقع أن الضربة ستوحد العالم العربي  في

ضد إسرائیل، وھو أمر قد یضر بالسالم (الذي كان فتیاً) مع مصر، وقد ینتج عنھ تدمیر 
مفاعل دیمونھ اإلسرائیلي، كما قد یسارع في مستوى التسلح بالعالم العربي، وكلھ ھذا 

 روبا خاصة وبعض القوى في أمریكا لفرض عقوبات على إسرائیل.بالتالي قد یقود أو

موشي نسیم عاد لیؤكد أن اقتناع بیغن بخطورة امتالك صدام حسین لقنبلة نوویة لن یتورع 
عن استخدامھا لضرب إسرائیل ھو الذي جعلھ یقبل حتمیة توجیھ ضربة إسرائیلیة للمفاعل 

مال خسارة كتلتھ "اللیكود" في االنتخابات العراقي. داخلیا، ما كان بیغن لیخاطر باحت
المقبلة، ما سیعني وصول حزب العمل الذي یقوده شمعون بیریز إلى السلطة، وبالتالي فإّن 

 سیوضع على رفوف النسیان. ةقرار إفشال المشروع النووي العراقي بضربة إسرائیلی

یب عن ذھني، ثم قال: ونظر جیري إلّي بھدوء وكأنھ یرید أن یذكرني بواقعة اوشكت أن تغ
إن سیكولوجیة المحرقة النازیة للیھود لعبت دوراً ھاما في تشكیل قرار بیغن بشن الضربة، 

فطبقا لرافاییل ایتان، رئیس األركان في حینھا، فقد أصر بیغن على أنھ "لن یكون الرجل 
 الذي یشھد محرقة ثانیة للیھود".

على من معنا، وقال مجامال" أرجو من ووزع جیري ابتسامة مشفوعة بنظرات االعتذار 
 السیدتین أن تعفوا لنا ھذه الصفاقة، فنحن ماضون في الحدیث، دون أن نلتفت الھتماماتھن".

سارعت ریتا تأخذ المبادرة منھ وھي تقول ناظرة إلى المرأة التي ترافق جیري: لنذھب إلى 
 ؟"شأن لھ صلة باألنوثة، وقد نعود لكما في ظرف ساعة، ما رأیكِ 

نطقت المرأة الساحرة خرافیة الجمال التي كانت ترافق جیري ألول مرة بإنكلیزیة فیھا 
شائبة شرق أوسطیة وقالت" لعلنا نذھب إلى حوض السباحة، ونبقى فیھ حتى ینھي السیدان 

عملھما" ودون أن تنتظرا جوابنا، نھضت المرأتان وھما تقوالن" یومكما سعید، ستجدانا في 
 المسبح!"



 إلى جیري متسائال: ھل نواصل؟ وعدت

أجابني وكأنھ لم یتوقف أصال عن الكالم: قبل اتخاذ القرار، تحققت اإلدارة اإلسرائیلیة في 
مجموعة خیارات لتدمیر المفاعل، عبر سالح المظالت مثال، عبر عملیة تنفذھا وحدات 

ئیل أن تخوض كوماندوز معززة بطائرات فانتوم وبطائرات ھلیكوبتر. وھنا كان على إسرا
مخاطر تحدیات كبرى، فھم لم یكونوا مطلعین تماما على قدرات أسلحة مقاومة الطائرات 
العراقیة، كما أن المسافة بین إسرائیل والعراق كانت تمثل تحدیا من نوع خاص، بل إنھا 

 كانت مھمة مستحیلة لطائرات الھلیكوبتر.

ة التزود بالوقود جوا، وقد وعدت بوسعھا اعاد F16وحتى حین عرفت إسرائیل أن طائرات 
الوالیات المتحدة أن تنقل صفقتھا من إیران إلى إسرائیل إثر وصول الماللي للسلطة في 

إیران ، فإنھا (إسرائیل) لم تقفز إلى خیار الضربة. وھكذا فقد أتاح رئیس األركان الجنرال 
یر عن وجھات نظرھم بشأن إیتان لھیئة األركان العامة، وقیادات االستخبارات الفرصة للتعب

مشروع الضربة. وتساوت االعتراضات مع أصوات التأیید ما ضاعف صعوبة اتخاذ 
 القرار.

كیلوغراما من وقود الیورانیوم المخصب باتت  90وعلمت كابینة بیغن أن شحنة زنتھا 
جاھزة في فرنسا إلرسالھا إلى العراق. وحال وصول تلك الشحنة إلى المفاعل العراقي، 

نشأ خطر وجودي كبیر عن أي ضربة قد توجھ إلیھ، بسبب احتمال كبیر لتسرب سی
اإلشعاعات وتأثیرھا على الحیاة في دائرة محیطة بالمفاعل لمدى كیلومترات ال یعلم عددھا. 

وكان ھذا بدوره عنصرا حاسماً في تغییر رأي نائب رئیس الوزراء یغال یادین الذي كان 
 ة.یعارض الخطة بشدة في البدای

وتوقف جیري مرة أخرى، ناظراً إلي وقال" على حد علمي فأنت تملك كل التفاصیل الفنیة 
نقطة ھامة أرید أن أثیرھا  عرض شیئا منھا ھنا، لكن لديّ أالخاصة بتنفیذ الضربة، لذا لن 

ھنا: الملك حسین كان في یختھ بخلیج العقبة یقضي إجازة، وما إن لحظ الطائرات 
وق رأسھ متوجھة إلى الشرق ( العراق) حتى سارع إلى محاولة تنبیھ اإلسرائیلیة تعبر ف

صدام حسین شخصیا بھذا األمر، ویقال ھنا، إنھ لم یتح لھ التحدث إلى صدام شخصیاً لسبب 
غیر واضح، فاضطر إلى إعالم وزیر الدفاع العراقي حینھا الفریق األول الركن عدنان 

 الت اإلسرائیلیة یتجھ صوب بلده لتنفیذ مھمة معینة. خیر هللا، مؤكدا لھ أّن سربا من المقات

لكن یبدو أن العراق استلم التحذیر متأخرا، إذ لم یستطع أن یمنع الضربة أو على األقل أن 
یتصدى لھا. وھنا البد من القول إن وجود الملك حسین على سطح یختھ، كان قد حرمھ من 

العصر) وبالتالي فإّن من المرجح أنھ لم امكانات االتصال السلكي بالعراق (بتقنیات ذلك 
 یستطع ایصال الرسالة إلى جاره إال بعد أن وقعت الضربة.



، تشكل تحالف دولي 1990أغسطس  2حین غزا صدام حسین الكویت وضمھا إلى بلده في 
نجح في طرده منھا بسھولة تامة، وھذا الیسر في طرد ملیون جندي عراقي من الكویت، 

لعسكریة العراقیة بالكامل، تظافرت فائدتھ استراتیجیا مع عملیة أوبرا في وتدمیر الماكنة ا
.تلك العملیة أفادت األمریكیین ألنھ وجدوا أمامھم خصما یفتقد إلى  1981حزیران عام 

أسلحة استراتیجیة، كما أنّھ بات محروماً من تھدید جواره الخلیجي واالقلیمي بسبب الضربة 
ل لو كانت صواریخ سكود التي أطلقھا صدام حسین على الكویت اإلسرائیلیة. ولك أن تتخی

والسعودیة وإسرائیل خالل تلك األزمة، لو كانت تحمل رؤوساً نوویة ما كان مآل تلك 
 الحرب .

وقد أوجز یتسحاق شامیر، البعد االستراتیجي العمیق للعملیة بالقول "لم تردع صدام حسین 
ا والوالیات المتحدة، بل ردعتھ إسرائیل في عھد دول صناعیة كبرى منھا فرنسا وإیطالی

رئیس وزراھا مناحیم بیغن الذي أقدم على تلك الخطوة الشجاعة وفي وعیھ أّن "أحداً في 
العالم حینذاك لن یأسف لنتائج تلك الضربة، سوى أعداء إسرائیل وھم حفنة صغیرة غیر 

 مؤثرة في سیاسة العالم". 

بحث عن السیدتین، وجیري یقول لي، دعنا نستفید من اغلقت جھاز التسجیل، ونھضنا ن
 ً  خرافي الجمال. وجودنا معا، لنذھب في رحلة قصیرة إلى مالطا، سترى شیئا

ابتسمت مجیباً أن ریتا تحمل جواز سفر عراقي، وھو ال یؤھلھا الحصول على فیزا 
 أوروبیة. ضحك وھو یقول، دعنا نسمع رأي ماغي صدیقتي بھذا األمر.

شجار تظللھا أ وض السباحة، فرأینا الفتاتین قد خرجتا من الماء وتمددتا على مقاعدوصلنا ح
ر التین. ریتا ترتدي بكیني أصفر اللون، یبرز أجمل التي تشبھ شجشدیدة الخضرة المیموزا 

ا من مالمح جسدھا ما فیھا كأحلى ما یكون، وماغي ترتدي بكیني أسود، ال یخفي شیئ
مثل مراھقین مذنبین، وقال جیري، یا سیداتي الرائعات، ھل تتلطفان مامھما الساحر. وقفنا أ

وتسمحان بمرافقتنا اآلن إلى وجبة غذاء تحدداھا أنتما، وإلى استراحة بعدھا تختاران أنتما 
 مكانھا ؟

ضحكتا لقولھ، ونھضتا من رقدتیھما فقالت ماغي: إذا نذھب فوراً إلى ساودا كلوب في 
 ثنائي الخدمة.غلطھ سراي، إنھ مطعم است

ونقلنا زورق سریع أنیق إلى جزیرة غلطة سراي، فنزلنا نحن األربع نتضاحك ونتحدث 
النادي القریب. وكان المكان فعال خارقاً في كل شيء. نوع  -ونسیر من الساحل إلى المطعم

 ً ، وانھمكنا نأكل ونتحادث حتى تساقطنا من الشبع، ثم نھضنا واتخذنا الطعام كان رائعا
 ً ظلیال خارج المطعم، حیث أشجار الحور والبلوط العمالقة، وتحیط بھ عرائش  مجلسا



 الشوكوالتةالیاسمین والمیموزا والالفندر، في مشھد یذّكر بالصور المطبوعة على علب 
 الغالیة القادمة من بلدان بعیدة ال تغرب عنھا الشمس.

ریتا تحمل جواز سفر قال جیري مخاطبا ماغي "نرید أن نذھب معاً إلى مالطا، ولكن 
 عراقي ال یتیح لھا الدخول إلى أوروبا إال بصعوبة، ھل لدیِك حٌل لھذه المشكلة؟"

قالت ماغي: الحل بسیط، ننظم لھا من ھنا في قنصلیة مالطا بإسطنبول جواز سفر مؤقت 
 لمرة واحدة "ِلسیھ باسیھ"، بضمانتي. 

 قلت: كم یستغرق ذلك؟

، نحتاج صورتھا، ونسخة من فیزا دخولھا إلى تركیا، ماغي: ربع ساعة أو أكثر قلیالً 
وجوازھا العراقي وصورة لھ، على أن تكون القنصلیة مفتوحة. یمكن أن نفعل ذلك یوم غد 

 ثالثاء، وستكون القنصلیة في اسطنبول حتما مفتوحة.

اتكلم ا الرشیقة: ال مانع لدي ویعجبني أن أرى ھذا البلد، لكن علي أن قالت ریتا بإنكلیزیتھ
 ل موافقتھم، كم نبقى في مالطا؟مع عملي في أربیل، وأسأ

یام تكفي لزیارة معالم الجزیرة، طبعا باإلمكان أن یبقى المرء شھراً، لكن في أ 4قال جیري: 
 أیام تكفي. 4الحد األدنى 

 قلت: من جانبي، ال مانع عندي.

طویلة لم أسافر  وانقضت الظھیرة باالتصاالت وترتیب أوضاع عمل كل منا، منذ مدة
من نوع خاص،  للسیاحة والترفیھ، كل سفراتي باتت سفرات عمل، ھذه المرة سیكون سفراً 

 برفقة ریتا، والفریق الجمیل.

                                  *** 

 

 

 

 

 

 

 



 التنافس داخل السرب القاصف
سافرنا إلى مالطا، بدعوة صدیقي جیري وصدیقتھ المالطیة ماغي التي استخرجت لریتا   
في ساعة واحدة، أنا وریتا قررنا أن نذھب في أسبوع بال ھموم، لنبتعد  " مالطيسیھ باسیھلِ "

عن أجواء العمل. موسى حنون أكد لي أنّھ سیحاول جاھداً أن ال یطلب مني أمراً عاجال في 
ا انطلقنا نحن األربعة نطارد ربیعاً تأخر في مالطا، فجعل مناخھا المتوسطي مالطا، وھكذ

 أكثر رأفة بالزائرین.

رخبیل جزر ممتد في وسط البحر األبیض المتوسط على أمالطا ھي الجزیرة الكبرى في 
نفس خط العرض الذي تقع علیھ منطقة الحمامات في تونس، وتشاركھا في كثیر من 

 ألف نسمة 400كیلومترا، بنفوس ال یتجاوز عدیدھم  246لجزیرة الصفات. مساحة كل ا

بعبّارة (فیري) مترددة بین الخلجان وتتحرك من خلیج سلیمة في جزیرة مالطا الكبرى 
عبرنا إلى العاصمة فالیتا. ھنا تروي البیوت الحجریة والشرفات الظلیلة والشناشیل التي 

ھذه الجزیرة فترك بصمات غیر متجانسة یشتاق لھا العراقیون قصص تاریخ ملون مّر ب
 على أھلھا ومالمحھا.

قصر الرئیس الماثل وسط العاصمة، قریب جدا إلى ثكنات الجند البریطانیین في عصور 
وسط والھند الشرقیة. مراسم تبدیل الحرس االنتداب مطلع القرن العشرین بمنطقة الشرق األ

وروث المملكة المتحدة الدولة الكولونیالیة ومالبسھم، وتقالید العسكریة كلھا مستقاة من م
 التي كانت ال تغیب عنھا الشمس. في مناطق الشرق یسمى عادة السراي. 

بالمائة من كلمات اللغة المالطیة، وتراھا في كل  65المفردات العربیة تشكل أكثر من 
 مكان، حفرة، دائرة، میدان، زقاق، جادة، مقدس، مسیح والتشابھ ال نھایة لھ.

مر البشرة بمالمح شرق أوسطیة صارخة، لكن انتسابھم السیاسي إلى االتحاد لمالطیون سُ ا
للسائحین األوروبیین في كل مواسم السنة.  ر مناخا آمنا للجزیرة، وجعلھا مالذاً األوروبي وفّ 

ارخبیل  نفاقھم. ویصح القول إنّ إوینمو بحجم  االقتصادوھكذا تكتظ الفنادق بھم، ویزدھر 
حیاة اللیل في الجزیرة الصاخبة فقیرة  یش اقتصادیا على السیاحة، ومع ذلك فإنّ مالطا یع

 .جداً 

األمان الذي یشیع في الجزیرة، جعل منھا ملتقى للساسة من الصف الثاني والثالث، ومعھم 
سیل المدراء من أجھزة المخابرات والمصارف والشركات الكبرى. الحكومة المالطیة تنفذ 

ذا تتدفق االستثمارات على الجزیرة بال ھوادة، حتى باتت لة طموحة، مشاریع بنیة تحتی
 مالطا برمتھا ملتقى لكل الناس القادمین من كل حدب وصوب. 



أن  كتشفناالكن بعد جوالتنا في زریق والرباط وراس الرحب وغوزو وكومینو وملیحة، 
لطا الكبرى، أما النشاط الدبلوماسي وما یرتبط بھ حكر على سلیمة والفیتا ومنطقة ما

المناطق األخرى فلیست سوى قرى أو منتجعات سیاحیة تعانق موج البحر وتضج 
بالموسیقى والحب والبكیني والغزل. وھكذا كانت لیالینا مترعة بالمرح والمباھج ونحن 

 نجول بیخت استجاره جیري على القرى والشواطئ الجمیلة.

حكایة تاریخ تناوب علیھ الجمیع، لكنھ  العریقة فتروي Mdina Gatesأما بوابات مدینة 
 ً  فیھ روح المسیحیة.  ، بل تتجلىحافظ على نفسھ مسیحیا

الحصن، یعیش سكان مدینة القدیمة، ویمارسون حیاتھم وكأن التاریخ قد  - المدینة -في القلعة
جمد عنده ماكثا لیسجل یومیاتھم في دفتر تاھت تفاصیلھ بین القرن الواحد والعشرین وبین 

عصور ما قبل المیالد. الكنائس واألدیرة في الحصن ھي جوھر التكوین التاریخي لھذه 
 بالحافالت. ص جداً الجزیرة. والوصول الیھا یسیر ورخی

وظلت نھاراتنا الست سیاحیة مغرقة بالشمس واآلیس كریم واألجبان والسمك والخبز 
الشھي، فیما لیالینا تقاسمتھا البیرة والنبیذ والكسرات ونحن نجالس المتوسط من كل جھاتھ. 

ً سرة الفارھة األنیقة نشاطالباذخة في الفندق، حیث تشھد األ لتنتھي الجوالت بأجنحتنا  لیالً  ا
 ً  یرید بكل قوة أن یحفر في ذكریاتنا مساحات حمراء لرحلة تأبى أن تظل بریئة. محموما

، كنا نجول بالیخت یومھا السادسفي نھار الیوم السادس، ولحسن الحظ وصلت إجازتنا إلى 
شواطئ جزیرة سانتا ماریا، التي ال یوجد فیھا سوى بقایا حصن كان قد ضم بطاریة مدفعیة 

ً  لقوات البریطانیة وفنار بحري، وعائلة واحدة، تملك موتیالً تابعة ل ، ھما مظھر ومطعما
ھاتفي في حقیبتي، وسعیت أن اتناساه إال أن  الحیاة الوحید في الجزیرة المھجورة. رنّ 

الرنین ظل یتكرر، فأجبرني على اإلجابة، وكان صوت موسى حنون یؤذن بنھایة العصر 
لم بصوت مرح، لكنھ لم یفارق نبرتھ الجادة: یا عزیزي أنا الذھبي، وانتھاء اإلجازة. تك

ظرك في فندق آسف، لكنك یجب أن تطیر إلى كتانیا في صقلیة اللیلة، لتجد جناحاً ینت
 ددیفیبق في الجناح، وسیتصل بك غداً الجنرال الطیار المتقاعد إ"آریون ستي ھوتیل". 

 كتانیا، وتعرف منھ التفاصیل. 

 قى في كتانیا؟ولكن، كم لیلة سأب

 الجناح محجوز لك لمدة لیلتین، لكن إذا لم ینتِھ عملك، یمكنك التمدید.

 نعم یمكنني التمدید، ولكن ماذا عن الناس الذین معي، ریتا واألصدقاء؟

آسف یا عزیز، أنھ شغل. بالنسبة لریتا...یمكنك أن تصحبھا معك، البأس أن تتعلم العمل في 
 جھودھا الحقاً، وھو في كل حال تدریب لھا.ھذا الملف، فقد نحتاج 



نعم یا عزیزي، كالم جمیل، لكن مشكلة جواز سفرھا قائمة، ولیس بوسعھا السفر بجواز 
 عراقي؟

اوه ه ه ه ، نعم، لیتك تذّكرني لدى عودتك إلى اربیل، أن نجد لمشكلة جوازھا حالً. یمكن أن 
 نستصدر لھا جوازا دبلوماسیا مثل جوازك.

 أّن علیھا العودة بطائرة الغد إلى أربیل؟ ھذا یعني

 نعم، ما دام األمر كذلك.

 وانھى موسى المكالمة، فتبسمت ریتا وھي تقول" العمل ھادم اللذات طبعا؟"

م كما خططنا إلى سلیمة. انتم ستنھون رحلتك أكید، وعلّي أن أسافر اللیلة، علینا أن نعود تواً 
 غد حیث موعد سفرك.  ربیل بطائرة بعدألھا، ثم تعودین إلى 

برنامجنا مع  یتّمان أ ان بوسعھموأوأخبرت جیري وماغي، أن طارئا یملي علي العودة، 
ریتا یوم غد كما خططنا لھ، وھما یفھمان طبیعة عملي التي تشبھ إلى حد كبیر طبیعة عمل 

 ماغي كما یبدو. وبدأت رحلتنا المتوسطیة تقارب نھایتھا.

لي من مطار یللمغادرة اللیلة، ووجدت تذكرة محجوزة لي في ایمانھیت اقامتي في الفندق 
 ھذه اللیلة.  ةدقیق 9.50مالطا إلى مطار كتانیا الساعة 

تاح لي أن أذھب مع ریتا واألصدقاء أالساعة ما زالت عندي الرابعة بعد الظھر، وھذا 
 لنتناول غداء/ عشاءنا األخیر في مالطا معاً.

كنت في باحة فندق "آریون ستي  صلت كتانیا، وفي الواحدةو لیالً  12في تمام الساعة 
ھوتیل" األنیق بطوابقھ الثالثة، ومظھره الذھبي المضيء، حیث استلمت مفتاح جناحي من 

طاولة االستقبال المطلة على لوبي مؤثث بمقاعد وصوفات خردلیة اللون، وصعدت الى 
بإطاللتھ على مسبح شدید الزرقة الفسیح األنیق بصالة استقبالھ الواسعة، و 305الجناح 

 تنعكس فیھ أضواء الفندق بطریقة خالبة. آمل أن یتاح لي العوم في ھذا الحوض الساحر.

                            * 

صبیحة الیوم التالي، نزلت إلى بوفیھ الفطور المطل على حوض السباحة. تشكیلة األطعمة  
ة على الحوض، وانتقیت قطعتي كرواسان، وجبنة باذخة فعال، اخترت لي مظلة منفردة مطل

فرنسیة، وحصة عسل صغیرة، وقعتي خبز شعیر أسمر، وكوكتیل عصیر فواكھ، وطبق 
 رمان، وذھبت إلى طاولتي .



ختمت الفطور بفنجان قھوة، وجلست أتأمل حوض السباحة شدید الزرقة وھو خال من 
ي أن السید دیفید كتانیا یطلبني على السابحین. اقتربت مني إحدى موظفات الفندق واخبرتن

 ھاتف الفندق، وناولتني الھاتف.

 نعم تفضلوا!

قولھ لك، ألدي ما  ،كتانیا ددیفیالجنرال الطیار المتقاعد  ، أنااھال بك یا عزیزي في كتانیا
 فّضل أن نلتقي في جناحك في الفندق، ھل ھذا ممكن؟أو

 ك؟، متى یناسبسیادة الجنرالبالتأكید...تفضل یا 

 بعد ساعة ونصف من اآلن، سأكون عندك بحدود الحادیة عشرة صباحاً.

 إلى اللقاء !

وعدت مبتھجا إلى جناحي، فارتدیت لباس السباحة، ونزلت مسرعا أغوص في حوض 
 لیھ نزالء آخرون.إالسباحة الشھي الذي سبقني 

ا، وحین فتحت تي العمید طیار متقاعد دیفید كتانیففي الحادیة عشرة بالضبط قرع باب غر
الباب وجدتني إزاء رجل أسمر شرقي المالمح، بل یكاد یكون عربي المالمح، متوسط 

القامة، بعمر یقترب من السبعین، وبمالبس بسیطة. مد یده وھو یقول بعربیة شامیة بھا لكنة 
 واضحة "صباح الخیر"!

 ضل بالدخول لطفا.تلقیت یده الممدودة بكف مطبق، وقلت لھ مرحباً: أھال استاذ دیفید، تف

لتھ ماذا یشرب، فطلب أجلستھ إلى أحدھا، ثم سأمقاعد، و 4وقدتھ الى مائدة صفت حولھا 
قھوة وقدح ماء، رننت على موظف االستقبال وطلبت منھ، فالسك قھوة، وقارورة شاي مع 

وعاجلتھ  ،أقداح لشخصین، وقنینتي تونك مثلجتان. وجلست إلى ضیفي العتید، وبیدي ھاتفي
 بالسؤال: سأسجل ما تقول كما اتفقنا.

بالطبع، على الرحب والسعة. وانطلق یتحدث، وشغلت تطبیق التسجیل في ھاتفي المحمول، 
 مامھ على الطاولة، فقال:أووضعتھ 

، وبمبادرة غیر متوقعة دعا الجنرال دیفید آیفري، الذي كان آنذاك 1981في ینایر و فبرایر 
ن لشؤون الجو، والیوم ھو مدیر فرع بوینغ في إسرائیل، كل من نائبا لرئیس األركا

الطیارین راز وناخومي إلى مكتبھ في رامات دیفید، وما إن دخال وأذن لھما بالجلوس، حتى 
 بادر موضحا:

أعرف أنكما تتساءالن مذ بدأت تدریباتكم عن الھدف، وھا أنا أكشف لكما الھدف. ھدف  
 في ضاحیة التویثة جنوب بغداد"الغارة سیكون مفاعل أوزیراك 



ن أتجمد الطیران ولم ینبسا ببنت شفھ، كالھما تصرفا بھدوء یوحي بأنھما عرفا باألمر قبل 
لكن راز، شعر بجفاف فمھ، إذ لم یقم أحد على مدى  ،یزف الخبر لھما الجنرال آیفري

الغارة. وال حد یتخیل ما یمكن أن یحصل بعد أیخ البشري بقصف مفاعل نووي، وال التار
ب مع إیران رأحد یخمن امكانیات نجاح ھذه الغارة. المفاعل النووي العراقي في زمن الح

أشھر على الطیران والغارة ثم  6مدة ول الً محروس بقوة بكل تأكید. لقد تدرب الفریق مطوّ 
 طیران العودة، لكن الغموض ما زال سائداً.

ً وشك أن یكشف سراً ھائالً في جلستھ، وھو ینظر إلي وكأنھ یمحدثي اعتدل   ، وقال ھامسا
بصوت یفح: سأقول لك سراً عظیما، أثناء التدریب على عملیات االشتباك الجوي "دوغ 

فایت"، قتل طیاران إسرائیلیان، الطیار عودي بن امیتاي، وھو واحد من الفریق الذي تدرب 
یتدرب على  ، كانF16سرائیل على سرب إطیران في الوالیات  المتحدة وفي على ال

مماثلة ، فیما كان خصمھ المفترض یتدرب على طائرة F4االشتباك الجوي المحتمل بطائرة 
، فتصادمت طائرتاھما من بعضھما حاجز المسموح باالقترابالأخرى . اجتاز الطیاران 

طیار من فریق الواجب.  مفاجئوتحطمتا وقتل الطیاران على الفور. وھكذا نقص بشكل 
 یكتر قائد العملیة، جاء بكل الفریق لتشییع الطیار بن أمیتاي.العقید إفتاخ سب

للطیارین العاملین في قاعدة رامات دیفید.  األمر العقید سبیكتر، كان مصدر قوة، بل رمزاً 
، تمكن سبیكتر من 1973ففي حرب "یوم كیبور (التي یسمیھا العرب حرب العبور) عام 

تستخدمھا القوات العربیة، وھو لعمري رقم كبیر التي من طائرة میغ السوفیاتیة  15اسقاط 
في تاریخ بطوالت الطیارین عبر العالم. ھناك طیارون، یدخلون الخدمة، ویتقاعدون  جداً 

 منھا وھم لم یسقطوا طائرة معادیة واحدة.

دیفید، كان مسؤوال عن كل شيء فیھا، لیس الطائرات والطیارین  بصفتھ آمرا لقاعدة رامات
والعسكریین منھم فحسب، بل كان مسؤوال عن كل لولب وصامولة  نوالعاملین المدنیی

حرفیا في مخازن القاعدة! مع احتفاظھ بصفتھ كطیار وقائد كفء.، وحین وصل سرب 
  عنھا أیضا. وبصفتھ آمراً مسؤوال سبیكترإلى القاعدة واستقر فیھا، بات  F16طائرات 

ل أن یقوم بھا السرب المذكور، وكان للقاعدة، كان یعرف تفاصیل عملیة أوبرا التي یؤمّ 
یحّز في نفسھ أنّھ، وھو العارف بكل ما في القاعدة، ال یعرف الكثیر بدقة عن الطائرات 

 الجدیدة، كما ھو حال الفریق الذي تدرب علیھا. 

سبیكتر یتدرب رات األربع األولى من السرب إلى القاعدة، بدأ بوع من وصول الطائأسوبعد 
علیھا، فعمل نموذج أھداف مشبّھة لنفسھ، وبدأ یمارس الطیران المنخفض، وطویل األمد 
علیھا، محلّقاً فوق سواحل البحر األبیض المتوسط الجنوبیة وفوق شبھ جزیرة سیناء. ولم 

بالطیران على السرب الجدید، لكن راز  فیكشف سبیكتر عن شيء من ھذا للفریق المكلّ 
وھو قائد السرب، أكتشف ذلك بنفسھ وشعر ببعض االنزعاج ألّن سبیكتر یتدرب على 

 طائرات مخصصة لفریقھ!



وخّمن راز أن سبیكتر لدیھ خطة، فھو كان یعلم األھمیة التاریخیة لھذه المھمة، التي لیس 
اد أن یقف تحت أضواء البطولة من خالل لھا سابقة في تاریخ الحروب، وبما أنھ رجل اعت

، فقد كانت تعتریھ مرارة غامضة، أن قیام 1973، و1967تاریخھ العریق في حربي 
الفریق بتنفیذ المھمة دونھ، وھو آمر القاعدة، وصاحب التاریخ العریق، سیكون انتقاصاً 

متقاعداً ال یخیف أحد! رھیباً من سمعتھ المھنیة، بل قد ینظر الیھ كثیرون باعتباره بات نمراً 
 وإال كیف ستفسر األمة سبب عدم مشاركتھ في ھذا الواجب المھیب؟

وھكذا حمل سبیكتر نفسھ وذھب إلى نائب رئیس األركان الجنرال آیفري، وقال لھ بضرس 
قاطع: "أرید المشاركة في عملیة قصف مفاعل أوزیراك". وصعق آیفري للطلب، لكن 

ھذه القاعدة، ومن صمیم واجبي أن أكون بین الرجال الذین سبیكتر مضى شارحا" أنا آمر 
 سینفذون المھمة".

نك من الطیران ساس الذي یمكّ قول لھ: لكنك ال تملك تأھیل األسارع نائب رئیس األركان ی
 ؟ F16على طائرة 

بل لقد دربت نفسي، خالل األشھر الست الماضیة، وأنا جاھز بمثل جاھزیة اآلخرین. قال 
 لى المشاركة.وھو عازم ع

نائب رئیس األركان الجنرال آیفري إسوة بكل الطیارین في إسرائیل، كان یكّن لسبیكتر  
 ً ، وال یملك أن یغض النظر عن تاریخھ العسكري المجید، لكّن شیئا في داخلھ كبیراً  احتراما

بعنایة  الواجب وقد سبق اختیار طیاريكان یھمس لھ أن سبیكتر غیر مؤھل لھذا العملیة. 
بالغة، وتدربوا لمدة عام كامل في الوالیات المتحدة األمریكیة وفي إسرائیل على طائراتھم، 
حتى بات كل منھم یعرف طائرتھ كما یعرف سیارتھ الخاصة. كما أن روح الفریق الواحد 

قد نمت بینھم، ولو َوضع سبیكتر بینھم، لبدا كأنھ ال محل لھ من اإلعراب، ودخیل على 
دخولھ على الفریق یعني أّن طیارا آخر علیھ أن ینسحب من المھمة، وھذا  كما أنّ  الفریق.

 ً  على كل ھذا ، قال آیفري: عمل خال من االنصاف وال یحقق العدالة. تأسیسا

 ال، أنا آسف، ولكن ال مناص من أن أرفض طلبك ھذا!

، بل قرر أن یتخطى عاد سبیكتر إلى القاعدة والمرارة تداخل نفسھ، ولكنھ لم یستسلم لألمر
 سلسلة مراجعھ، ویذھب إلى رئیس األركان رافاییل إیتان شخصیا! 

ال یرید أن یرد طلب واحد من أھم وضع طلب سبیكتر رئیس األركان في وضع حرج، فھو 
بطال األمة، ومن أشجع طیاریھا وأكفأھم، وقد عرفھ شخصیا عن كثب مدة عشرین عاماً. أ

ّن للجنرال إیتان منتھى االحترام ویقدر مھنیتھ العالیة، وال یرید ولكنھ، في الجانب اآلخر، یك
أن یتدخل في قراراتھ الحاسمة، كما أّن ایعازه بضم سبیكتر في ھذه المرحلة المتأخرة إلى 

 فریق العملیة، قد یكون قراراً ھّداماً.



كان منذ البدایة ضمن مسؤولیة زییف راز، وقد خطط للسرب أن  F16سرب طائرات 
 قسم إلى جناحین، األول بأمرة راز، والثاني بإمرة ناخومي.ین

كل الفریق كان یعتبر، راز آمرا للسرب، وناخومي آمرا للفریق الثاني. وحین تخطى 
سبیكتر آیفري وذھب إلى رئیس األركان مباشرة، بات یحز ذلك في نفس نائب رئیس 

لكّن ضابطا صغیرا بدأ یتطاول األركان لشؤون القوة الجویة. فھو جنرال بقوة المتناھیة، 
على سلطاتھ! وعلى مستوى الفریق كان واضحا أن فالك الذي جرى ضمھ إلى الفریق بعد 

 مقتل أمیتاي، سیوضع ضمن فریق االحتیاط، لو جرى قبول سبیكتر.

سكت محدثي، وبان ینظر إلي كأنھ ینتظر مني تعلیقاً، فسارعت أدلي بدلوي بشأن ال معرفة 
أرقبھ من الخارج كمالحظ أجنبي : إقحام ضابط آخر في الواجب بھذه لي فیھ، لكني 

 الطریقة، سیؤثر على عموم الفریق في تقدیري.

وھذا ما جرى، ردد محدثي وكأنھ یتحدث إلى نفسھ، وبالنسبة لراز، لم یكن ینظر إلى 
سبیكتر سبیكتر بأي نوع من االستیاء، ألّن مشاعر المنافسة كانت متقدة بینھ وبین ناخومي. 

 بطل إسرائیل ذو التاریخ الذي ال یجرؤ أحد أن یجرحھ.

عتبارات أخرى ال حصر لھا، لم یستطع الجنرال إیتان أن یرد التأسیساً على كل ھذا، و
 ً بنائبھ آیفري، وطلب منھ بصفة شخصیة  طلب الطیار األحب إلى نفسھ، فاتصل ھاتفیا

وق لمن دونھ أن یضع سبیكتر ضمن تقترب من التماس صدیق أكثر منھ بصیغة أمر الما ف
فریق الواجب، السیما وھو في الواقع، أمر القاعدة، وكل الفریق یعملون بإمرتھ. لكنھ أصر 

بلغ الجنرال آیفري فریق وقائدا للعملیة. وھكذا كان، فقد أعلى إبقاء راز أمراً للسرب، 
في جناحي"، فراَن المھمة بأن افتاخ سبیكتر سینضم إلى الفریق، وعلق راز" لن أقبلھ 

صمت على الجمیع، قاطعھ ناخومي بالقول "یمكن أن یصبح طیار الجناح في تشكیلي"، 
 وھكذا بات سبیكتر الرجل الثاني في التشكیل الثاني لیصبح تحت أمرة ناخومي. 

وكان األمر بالتأكید محرجاً لھ وللفریق، فھو أرفع رتبة من كل طیاري السرب، وھو آمر 
ینتسبون إلیھا، ومع ذلك فإّن علیھ أن یعمل بإمرة ضابط أقل منھ قدماً، وھو في القاعدة التي 

 الحقیقة أحد مأموریھ. 

وبھذه البساطة، بات سبیكتر من الفریق، وخرج فالك إلى منصة االحتیاط، فعلیھ أن یجلس 
 الطائرات المشاركة في المھمة. ىحدفي قمرة السرب المنتظر، تحسباً لحدوث طارئ إل

بھدوء، على أن نلتقي في الیوم التالي لیتم لي قصة  متقاعد دیفید كتانیاالطیار ني الفارق
 الخالف ضمن فریق المھمة.

                         * 



 

كان یوما مفعماً بالحیویة، كتانیا مدینة رائعة، ومثل كل مكان في إیطالیا، فالتاریخ حاضر 
، في مشرب ماء على شكل تمثال كیوبید ینفخ عند ثنیات الشوارع واألزقة، ویراه الزائر

عام، یتدفق  1000الماء من فمھ، أو على شكل اسطوانة من رخام بلون الغرانیت عمرھا 
من أعالھا نافورة ماء، أو في مدرج صغیر یربط شارعین، وعلى البالط األرضي یشاھد 

ر، صلیب یرقى المرء نقوشا في الحجر ال یعرف إلى أي زمن یرقى تاریخھا. في كل جدا
و قصدیر أو برونز. كتائب الشبابیك ین، وعلى كل باب مقرعة، من نحاس أإلى عمر مع

عام.  200كلھا عتیقة، واألبواب من خشب، أو من حدید، یعود عمر بعضھا الى قبل 
، معابر للتاریخ، تروي قصص الجدران تعرض تشكیالت معماریة أثریة. الجسور بحد ذاتھا

 عیین وكرادلة من شتى العصور.مراء وقادة واقطاأ

الشوارع المرصوفة بالحجر تعید السائر إلى عصور لم تعرف فیھا أوروبا السیارات 
والقطارات. ربالت تجرھا خیول تقطع الشوارع إلى جوار عربات ترولي عتیقة تسیر على 

 سكك حدید رفیعة قدیمة.

تناقص بشدة مطاعم األكالت الحانات والمطاعم، كلھا ایطالیة بنكھة صقلیة خالصة، ھنا ت
السریعة، والمطاعم والمقاھي األمریكیة، لكن كل شيء غالي الثمن، األكل والسكن، والنقل، 

 ربما بسبب السیاحة، ولقیادات المافیا دور في ذلك، فھذا موطنھا األصیل.

                                      * 

، متقاعد دیفید كتانیاالطیار ت الجنرال الصبیحة الیوم التالي وصل جناحي بنفس التوقی
 ً  في عملیة تسجیل الحوار: وسرعان ما دخلنا بال مقدمات تقریبا

راز الذي یقود العملیة من بحیرة "بحر الملح" غرب بغداد نقطة ضمن مسار الھجوم، اتخذ 
بین ت الفاصلة بات یحلق مع السرب فوقھا، كان 17.35انطالق باتجاه الھدف، وفي الساعة 

، لكن لفت نظر راز أن البحیرة في الواقع تبدو أكبر مما تظھر في ثانیة 30كل طائرة 
صور األقمار الصناعیة، وبدأ یبحث عن الجزیرة التي كان قد قرر اتخاذھا نقطة مثابة، 

لتجدید نظام المالحة بالقصور الذاتي الذي یغذي برنامج الطائرة، ونظر الى عموم المسطح 
مسطح مائي خاٍل من كل شيء، وكان بوسعھ أن یتطلع  ...ھو أثر للجزیرةالمائي، لكن ال

إلى كافة االتجاھات، لكن بال أمل، كانت طائرتھ تطوي المسطح المائي بسرعة فائقة، 
وبدأت أمعاؤه تتحرك منقبضة، وھو یتساءل مع نفسھ "أین ذھبت الجزیرة"، وبقي یحلق 

لحافة الشرقیة للبحیرة، وطابقت الطرق التي بسرعة والوقت یداھمھ، وسرعان ما اجتاز ا
یراھا تحتھا، ما یظھر عنده على خارطة المالحة، ھاھي قریة أخرى ببرج تظھر على 
الیمین، اسمھا على الخارطة "الرحالیة"، وھا ھو المرز، وفجأة أدرك بحسھ الفطري ما 

ي البحیرة، وغمر أصابھ، لقد أمطرت بغزارة في الشتاء المنصرم، فارتفع مستوى الماء ف



الجزیرة المزعومة، وشعر العقید افتاخ سبیكتر باالنزعاج، وھو یرقب خطأ المالحة الذي 
قادھم لھ راز، فقد أخطأ نقطة التسلق. وھذا سیجعل السرب بجناحیھ یتخطى الھدف. سبیكتر 

یرى  بخبرتھ، كان قد أعد لنفسھ نقطة تسلق فوق قصر األخیضر في كربالء، وھا ھو
 ن على الخطة بضع ثواٍن. ونھم متقدمبوضوح تحتھ، ما یعني أالقصر 

 رعخطأ نقطة التسلق ألّن الماء قد غمرھا في البحیرة، فساأمن جانبھ أدرك راز أنھ قد 
، ما أجبر الكومبیوتر أن یعمل ریسیت لیعید من جدید دخل في جھاز المالحة موقعھیُ 

باتجاه الجنوب، لیتجھ نحو التویثة تصویر الھدف والمعلومات، وانحرف بطائرتھ قلیال 
باضطراد متسارع. الصمت الالسلكي الذي فرضوه على أنفسھم منع راز من إعالن خطأه، 

ما جّر كل السرب إلى نفس الخطأ. السرب یحلق حالیا فوق الفرات، والمدن المكتظة 
یش بالسكان حول ضفتیھ. ومع االقتراب من الھدف، بدأت طائرات سرب الحمایة والتشو

F15  تتسلق لتغادر السرب القاصف، استعدادا للتدخل في حالة تقدم طائرات میغ لقتال
 مباشر مع السرب المھاجم.

بعد عبور الفرات، عدل راز من وضع جلوسھ الصعب المتعب في قمرة الطائرة، وبدأ 
أنف  یضغط عتلة تسلیح القنابل، مشغال آخذة اإلنذار القریب، ومفعّال كامیرا الفیدیو على

التي ستسجل من نقطة المقدمة تفاصیل ھجومھم كما ھي. وانتبھ إلى أّن أي و، الطائرة
طائرة عراقیة لم تعترضھم حتى اآلن، رغم أنھ قد قیل لھم، إن اعتراضھم محتمل بشدة بعد 

 ً أن سرب الحمایة  عبور نھر الفرات، السیما من قاعدة الحبانیة الجویة، ولم یدرك ھنا طبعا
رادارات العراقیین، وربما ھناك تقنیة فضائیة سریة ال یعلم بھا قد قامت  قد شوش على

 بالمھمة!!

سارع راز یطلق مشاعل التظلیل الحراریة، التي مھمتھا حرف صواریخ سام المتوقعة، 
رغم أنھ لم یلحظ أي نیران أو بقع دخان بیض في الفضاء حولھ. وتراءت لھ قبة أوزیراك 

وأصبحت القبة تتطابق مع دائرة میل من الھدف،  18.5بعد  الفضیة الالمعة، وھو على
 غالق على الھدف على شاشة األسلحة والمالحة أمامھ، كل األسلحة معدة لإلطالق. اإل

أمیال من الھدف، ضخ الوقود لتشغیل النفاث الخلفي، وبدأ یتسلق  4حین بات على بعد 
درجة ومنحرفا لیسقط  90ة آالف قدم في أربع ثواٍن، صاعدا بزاوی 5بسرعة، فصعد 

مباشرة فوق الھدف، ثم قلب الطائرة على ظھرھا، فبدأ الدم یتدفق بشدة الى دماغھ، فیما كان 
المنظر یتضح أكثر تحتھ. وفیما بدأ یتجھ بأنف طائرتھ لالنقضاض على الھدف، انتابھ 

أ نقطة التسلق خطأرعب كبیر، فھو یرى المفاعل تحتھ، لكن اإلقفال على الھدف لم یتم!؟ لقد 
االنقضاض على الھدف، لكنھ قریب جدا من ھدفھ،  سافة نصف میل، وعلیھ اآلن أن یبدأبم

وصرخ بأعلى صوتھ" أنا قریب جدا"، وصار یتسلق مسرعا نحو الیمین لیتیح لباقي الفریق 
ً مام المھمة. كان علیھ أتإ مدد انقضاض  مع نفسھ وطائرتھ ن یعمل لوب جوي كامل حاسبا

 ي منھم، فتكون كارثة شاملة.االصطدام بأعلى ھدفھم، ومتحاشیاً  اآلخرین



في عین الوقت، أدرك یالدین، الطیار الذي كان خلفھ مباشرة، أّن قائد السرب قد أخطا نقطة 
 ً تحت مستوى  التسلق، وقرر في ثواِن أن یتجاھل القائد، وینقّض على ھدفھ، وسارع ھابطا

 5في ذلك الظرف، وبدأ ینقّض على الھدف بسرعة  طائرة راز، وھي مجازفة خطیرة جداً 
قفلت ارتفاع ثالثة آالف وخمسمائة قدم أاالف قدم/ ثانیة، والقبة الفضیة تقترب منھ، وعلى 

الحلقة على الھدف، فضغط على عتلة االطالق، وسمع صوت انفتاح تعشیق القنابل، ثم شعر 
ند، وسارع ینحرف بطائرتھ عن قلب باو 4000بخفة الطائرة بعد تحرر قنبلتین زنتھما معا 

 ً القنبلتین تصیبان  الھدف لیتیح لباقي المغیرین معالجتھ، ورأى بعینھ وھو یترفع منحرفا
القبة. وسارع باقي السرب ینقض على الھدف، فیما كان راز یكمل اللوب الذي قام بھ لیعود 

 لنقطة االنقضاض، ویضع الھدف من جدید في حلقة اإلقفال.

ما قام بھ الطیار الثاني، نحن نتحدث بھذه الراحة عن تحوالت جرت خالل  ورأى راز،
أجزاء الثواني، حیث عاد راز لینقّض على ھدفھ، بعد أن ناور قالباً الطائرة بطریقة 

بھلوانیة، ال تتم عادة على ھذا المستوى من القرب من الھدف، وأّي ھدف، إنھ مفاعل نووي 
عند تدمیره ! وفي نھایة المناورة، أطبقت حلقة التھدیف  ال أحد یعرف بالضبط ماذا سیحدث

على قبة المفاعل، فضغط راز على عتلة االطالق، لیحرر القنبلتین العمالقتین وھو ینحرف 
شرت كل عدادات شدیدة مرعبة في الطائرة، ومعھا أ بتسعین درجة إلى الیسار، وشعر بھزة

وخ سام، أم أن محرك الطائرة قد عطل الئحة المالحة إلى صفر، ھل أصیبت طائرتھ بصار
فجأة؟ ال یعرف وال یمكنھ أن ینتظر لیعرف، فواصل تسلق الھروب بعد أن اتسق سطح 

 ألف قدم. 30تحلیقھ مع طائرة یالدین على ارتفاع 

إلى قاعدتھ في إسرائیل، وجلس الجمیع  انتھت المھمة بسالم، عاد السرب القاصف برمتھ
یستعرضون ما سجلتھ كامیرات الفیدیو. كل القذائف أصابت أھدافھا، سوى قذیفتین أطلقھما 

خطأتا الھدف، مخلفتان غباراً كثیفا، ما یعني أنھما لم تنفجرا. واعترف أالعقید سبیكتر، فقد 
ارة فظیعة، فیما شعر راز الطیار المحنك سبیكتر بأنّھ قد أخطأ الھدف، وفي فمھ مر

 وكثیرون غیره أّن إرادة السماء جعلت سبیكتر یخطئ ھدفھ، وكأنھا عقوبة القدر.

سكت الجنرال كتانیا، وأخذ ینظر إلّي كأنھ ینتظر تعلیقا، وھي عادة یمارسھا كبار السن، 
فقلت كي ال أخیّب ظنھ: ھل انتھت شھرزاد من الحدیث، ھل أدركتھا شمس الصباح، 

ضحك الجنرال المتقاعد وقال: نعم حتى اآلن، واعتقد أني قد  عن الكالم المباح؟ فسكتت
أطلعتك على سر لیس لھ مثیل، سر من داخل الفریق الذي نفذ عملیة اوبرا، وتسمى في 

 الدوائر الداخلیة بابیلون.

شكرتھ، متمنیا لھ سنوات تقاعد عامرة في كتانیا التي تعیش موسم سیاحة النھایة لھ، 
 ادرني، فسارعت أرتدي كسوة عوم وأنزل الى حوض السباحة الجمیل في الفندق الرائع.وغ

وكان علي أن اطیر في الیوم التالي من كتانیا إلى لندن أللتقي مرة أخرى العقید المتقاعد 
 ناحوم.



 تمت الغارة ولم تعترضھا طائرات و صواریخ ومدافع  العراق!

إن  يقاعد ناحوم إ. ومرة أخرى یضمنا فندق ھولیداالعقید المتألتقي بمرة أخرى        
اكسبریس في لندن، وأختار ناحوم ھذه المرة حدیقة شتویة جمیلة دافئة، جلسنا فیھا، ومعنا 

بوفیھ كامل. وارشدني العقید إلى البوفیھ وھو یقول، اخدم نفسك لطفاً، ال أفّضل أن یكون معنا 
اكھ، وبضع قطع معجنات، ارفقتھا بقدح أحد. وتناولت صحنا وضعت فیھ بضع ثمرات فو

كبیر من القھوة، وعدت أجلس قبالتھ، واضعاً حمولتي الغذائیة على الطاولة التي بیننا، ثم 
شغلت جھاز التسجیل على ھاتفي المحمول، ودعوتھ وأنا ابتسم قائال: تفضل یا سیدي، فأنا 

 أصغي إلیك بكل أجھزتي!

از التشكیل المكون من ست عشرة طائرة الحدود ضحك للنكتة، وبدأ حدیثھ بالقول: اجت
العراقیة قادماً من األجواء السعودیة على بعد میلین جنوب خط الحدود العراقیة، وعلى مسافة 

القاعدة  تمحافظا على خط طیران منخفض كي ال یوقظ رادارا H3میال جنوب قاعدة  60
وشبكات صواریخھا، ولم یفھم حتى الطیارین أنفسھم كیف لم تستھدفھم الدفاعات الجویة 
العراقیة وال طائرات الحمایة العراقیة مستمرة التحلیق. قد یكون وراء ذلك سر لم تشأ أن 
تكشفھ القیادة االسرائیلیة، إال أن ما تسرب عن الطیارین في لقاءات الحقة أكد أنھم كانوا 

حبسون األنفاس بانتظار صاروخ سینسفھم ویجعل نھایة مغامرتھم، قاتمة حزینة. وتزایدت ی
سرعة الطائرات، بعد أن أحرقت كمیة كبیرة من الوقود في خط الطیران الطویل. واقترب 

السرب القاصف من بحر النجف، وتسارع المسطح المائي یتناقص تحت الطائرات التي 
رع من الصوت)، حتى بلغ السرب المنطقة المفترضة ماخ (مرتین أس 2تطیر بسرعة 

للجزیرة األقرب إلى الھدف، لكنھم لم یعثروا على الجزیرة، وھكذا اعتمد الطیارون تقدیرات 
المسافة التي یعطیھا جھاز جي بي اس الخاص بالطائرة، وتخلوا في ھذه المرحلة عن الرصد 

وشرع   میالً غرب مجمع التویثة. 60البصري. ثم بدأ خط الصولة على الھدف، على بعد 
الطیارون یسلحون القنابل في طور القصف النھائي، ویعدون العدة للصعود ثم االنقضاض 

تتسلق ، لتمارس الحمایة الجویة بالحوم فوق الطائرات  F15على الھدف. وبدأت طائرات 
 ألف قدم. 25المغیرة على ارتفاع 

ند عطفة مختارة اتخذوھا عالمة دالة لتحدید وما لبثت الطائرات أن عبرت نھر الفرات ع
التحلیق البصري، وكان النھر یبدو أضیق مما رأوه في الصور الجویة، وعند عبور النھر، 

وقف جنود مشاة عراقیون وبینھم مفارز مقاومة الطائرات الرشاشة رباعیة الماسورة، 
 لعمق اإلیراني! یلوحون للطائرات، ظناً منھم أنّھ تشكیل عراقي یتجھ لواجب في ا

قدم، لتجنب شبكات الصواریخ ومحطات  100الطائرات اآلن تطیر على ارتفاع یقل عن 
الرادار، وھذا یفسر لماذا اخفیت عالمات التمییز الجوي الخاصة بالطیران اإلسرائیلي، 

. وفیما ، وعالمة عملیة أوبرا المثلثةواكتفى فریق الصیانة بألوان الكاموفالج الصحراویة
ق التشكیل المھاجم شرق الفرات، كانت تمر تحتھ مناطق مأھولة، وتوقع المھاجمون في حلّ 



أّي لحظة أن تتلقاھم أسلحة مقاومة الطائرات الرشاشة والمدفعیة، فتبعدھم إلى أعلى 
لتصطادھم صواریخ سام، لكّن شیئا من ھذا لم یحدث، وبقیت مئات فوھات المدافع 

 تشكیل متجھا إلى ھدفھ. والرشاشات صامتة بینما یحلق ال

عمت بوسائلھا أالخاصة بالتشویش المرافقة للسرب، فقد  F15ھذه المعجزة تفسرھا طائرات 
محطات الرادار العراقیة التي تعمل على مدار الساعة. ومع اقتراب التشكیل من الھدف شغل 

لون مشاعل الطیارون كامیرات التصویر الفیدوي المثبتة على أنف الطائرات، ثم بدأوا یشغ
 ضالموتور النفاث، لیتجاوزوا سرعة الصوت وھم یتسلقون إلى ارتفاع سیؤھلھم لالنقضا
على الھدف، وبدأت قبة المفاعل تكبر أمامھم، فیما أخذت راداراتھم تقفل على الھدف 

بالتتابع، واظھرت شاشة القیادة عند كل طیار، التوقیت الذي تستطیع أن تشغلھ صمامات 
یتیح لكل طیار أن یغادر منطقة االنفجار خشیة من عواقب غیر محمودة، وتجنبا التفجیر، بما 

یجب   MK84ثانیة، وھكذا فإن كل قذیفة  4,8للعصف الذي قد یدمر الطائرة المغیرة نفسھا، 
قدم من قلب الھدف الذي تستھدفھ، بما یتیح لھا تشغیل صمام التوقیت  2500أن ترمى قبل 

ث اختالف في ھذا التوقیت، فستسقط القنابل بالغة الدقة كأنھا الخاص بالتفجیر، وإذا حد
لجویة التي كان من قضبان حدیدیة عدیمة الفائدة وال تنفجر. فتش الطیارون عن البالونات ا
ل روا علیھا، وھذا سھّ المفترض أنھا تحمي المجمع كما افادت معلومات االستخبارات، فلم یعث

 ضاض. إلى حد كبیر من قدرتھم على االنق

آالف قدم في الثانیة بزاویة حادة كاملة، ثم أنحدر بقوة  5بدأ الرف األول یتسلق بسرعة 
باتجاه الھدف ، وتطابقت البقعة البیضاء على الھدف في شاشتي الطیارین، فضغطا 

ثانیة بین كل منھما، على زر "أطالق القنابل" ، لكّن قنبلة  30بإبھامیھما األیمنین وبفاصلة 
ناح لم تنفجر، فیما انفجرت قنبلة الطائرة المرافقة لھ في الرف. وتتابع انقضاض قائد الج

الطائرات على الھدف، وتتابع اسقاط القنابل ومعھا اسقاط خزانات الوقود اإلضافیة التي نفذ 
وقودھا، وشعر الطیارون أن الطائرات ترتج إلى أعلى بفعل خفتھا المفاجئة بسبب تخلصھا 

لة. وتعاقبت االنفجارات تمزق القبة، واللھیب یتصاعد منھا، وحقیقة ما من حمولتھا الثقی
باوند، في الحفرة التي أحدثتھا  2000جرى أّن كل رف كان یلقي بحمولتھ من القنابل زنة 

القنبلة األولى، واالنفجارات الموقوتة كانت تجري في أعماق القبة، وھذا یعني أن كل ما كان 
حراري والمختبرات، ومساحة استیعاب التفجیر األولي كلھا قد معداً للتخصیب والفرن ال

تساقط القذائف، دمر القبة األصغر غیر الظاھرة للمفاعل  نسفت بقوة االنفجارات العمیقة.
 االیطالي وربما كانت قذیفة الطیار األخیر ھي من حسمت أمره.

رعة للخروج من وما إن أفرغت الطائرات حمولتھا على الھدف، وسارعت تتسلق بأقصى س
بیضاء كأنھا غیوم باتت تتفتح في فضاء  فضاء المكان، حتى تراءت للطیارین بقعٌ 

المكان...تواً بدأت رشاشات ومدافع مقاومة الطائرات تطلق نیرانھا، وكان استھداف 
الطائرات التي تسارع عمودیاً بمغادرة المكان تحٍد شبھ مستحیل ألّن الطائرات ال تعرض في 



لصواریخ وال في نواظیر المدافع. وصار كل ما یرمیھ المدافعون عبثیا عشوائیاً ا ترادارا
یعتمد على الصدفة، وبما أن الطیارین كانوا یملكون خط تحلیق مثبت على أجھزة مالحتھم، 

  صابتھم كانت جد ضئیلة.رق تنفیذه سوى ثواٍن، فإّن حظوظ إوال یستغ

والقذائف التي تنطلق من عشرات فوھات المدافع  سماء المفاعل باتت جحیما حقیقیا بالقنابل
والرشاشات، ولو اتیح للطیارین المھاجمین أن یروا بوضوح القذائف التي تستھدفھم النتابھم 

رعب لوجودھم في ھذا الجحیم. لكن، مع كل ھذا الضجیج، لم تنطلق صواریخ سام المرعبة، 
ثانیة.  90كل العملیة استغرقت  وبقیت صامتة، حتى بعد أن غادر الطیارون سماء الھدف.

، نجحت على ارتفاعات شاھقة تسریبات غیر رسمیة، كشفت أّن طائرات التشویش الساندة
الصواریخ، ورغم أن أفراد الطواقم كانوا یرون الطائرات المغیرة بالعین  تفي إعماء رادارا

المجردة، فإّن التشویش اإللكتروني خلق حالة عمى تام للصواریخ، لذا لم تسجل شاشاتھا أي 
ھدف، فبقیت ثابتة ال تنطلق وال تغادر منصاتھا. لكّن صواریخ ستریال الروسیة التي یطلقھا 

 إال أنّ ل على الكتف، كانت تتطایر في سماء المكان مثل المطر، مقاتلون من قاذفات تحم
 المفاجأة أربكت طواقم اإلطالق، فتطایرت صواریخھم كلھا ھباء منثوراً.

توقف العقید ناحوم عن الكالم، وحثني على المقبالت والعصائر، فأوقفُت جھاز التسجیل، 
ضاربة تنتابني، منھا حسرة ونھضت ألحّرك نفسي بعد الجلسة الطویلة. كانت مشاعر مت

مریرة على عشرات القتلى و ملیارات الدوالرات والجھود التي بددتھا غارة جویة في ثواٍن، 
ومنھا سخط لسوء إدارة صدام حسین وفریقھ لخططھم، ومنھا سخط لقلة كفاءة وسائل الدفاع 

إیرانیة  الجوي العراقیة وھي في صمیم حرب طاحنة مع إیران، وھي التي عانت من غارة
سابقة على المفاعل. القصة التي أسمعھا ھي قصة التفوق الجوي المطلق إلسرائیل، والتفوق 

كانت أحدث ما في الترسانة الحربیة األمریكیة  F15و  F16یقع في جانبین، فطائرات 
آنذاك، والجانب اآلخر، ھو مستوى تدریب الطیارین العالي الذي أتاح لھم إتقان استخدام 

ت بأقصى قدراتھا. وكال ھذین العنصرین كانا غائبین عن الجانب العراقي، المقاتال
فالطائرات العراقیة ھي من جیل أقدم بكثیر، والطیارون وطواقم أسلحة الدفاع الجوي 

سلحتھم بكفاءة قصوى، أما صمت الصواریخ لى التدریب والقدرة على استخدام أیفتقدون إ
 فھي فضیحة كارثیة بمعنى الكلمة.

ألف قدم عائداً إلى  35التشكیل الجوي المھاجم، فوق أجواء األردن على ارتفاع  حلق
اسرائیل. اصابت القنابل أھدافھا بدقة، ولم تنفجر قنبلتان، وھذا راجع إلى خطأ في توقیت 

 الطیار الذي أطلقھما.

دى، ملم بعیدة الم 57المفجع في الرد العراقي، أّن أحد مدافع مقاومة الطائرات من عیار 
حاول أن یرمي الطائرات أثناء انقضاضھا على الھدف، حیث تدنى ارتفاع طیرانھا إلى حد 
كبیر، فأطلق سلسلة رمیات متتابعة بصورة أفقیة، لكنھا اخطأت الطائرات المغیرة وأصابت 



على الساتر الترابي، وإلى جانبھ طاقم رشاشة ثقیلة دیمتروف رباعیة  مقابل امدفعموقع 
 ن منشغالً بالرمي ھو اآلخر، ما زاد الطین بلة.الماسورة، كا

في مساء نفس الیوم، رن ھاتف غرفتي في الفندق بلندن، وكلمني ناحوم قائالً: قد تكون من    
على موقعھا اإللكتروني عجائب الصدف أّن مجلة القوة الجویة اإلسرائیلیة نشرت قبل أشھر 

الطیارین المنفذین، ونشر اللقاء بالعبریة، لقاء حصریاً مع أحد  2016حزیران/ یولیو  9یوم 
وأكراماً لجھدك فقد طلبت من أحد الزمالء ترجمتھ إلى العربیة، وسیكون جاھزاً ھذا المساء. 

یمكنك أن تبقى في انتظاره، أو تغادر لندن لو كنت على عجلة من أمرك، وفي الحالتین 
 سأرسل لك اللقاء عبر إیمیل.

ر أن أبقى في لندن حتى الغد، ألّن طائرتي المغادرة إلى أربیل أجبتھ: على كل حال أنا مضط
بضع ساعات اتجول خاللھا في لندن، أو أزور أحد ي ستطیر غداً بعد الظھر، وھذا سیترك ل

 األصدقاء.
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 الفرق بین الكعكة الصفراء والیورانیوم المخصب؟

العراقي غروب ذلك الیوم أودعني لفندق الحیاة ریجنسي بلندن حیث التقیت الكاتب والخبیر 
صادق الطائي الذي كان مھندساً ضمن كادر منظمة الطاقة الذریة العراقیة العمالق في نھایة 
ثمانینیات وبدایة تسعینیات القرن العشرین، وكانت أغلب المشاریع التي عمل بھا ضمن ما 

، وھو اسم كودي للمشاریع المحسوبة على الخط 3وع البتروكیمیاویات یعرف بمشر
العسكري للطاقة الذریة ولیس خط األبحاث السلمیة المعلنة والمعروفة لدى منظمة الطاقة 

 الذریة الدولیة.

ً معذوراً بین تعابیر ومعاٍن من  ً في المفاھیم لدى أغلب الناس، وخلطا ویبدو أن ھناك التباسا
رانیوم، الیورانیوم المخصب، البلوتونیوم، الماء الثقیل، الكعكة الصفراء، وھو خطأ قبیل: الیو

 ناتج عن تعقید الموضوع وصعوبة فھمھ لغیر المتخصصین. 

 1991وھكذا فقد سألت الطائي بالقول:" نُقل عن مصدر من داخل المشروع النووي عام 
وم المخصب إلى إیران، التي بقیت كیلوغرامات من الیورانی 9القول : إن صداما أوعز بنقل 

محتفظة بھذه الكمیة ولم تعدھا للعراق حتى الیوم ومن المؤكد أنھا قد تصرفت بھا، ما تعلیقك 
 على ھذه المعلومة؟ 

ملیار دوالر بحقائب  10أكاد أنفى نفیاً قاطعاً ھذا القول ویبدو األمر" كأننا نتحدث عن إرسال 
ا الرقم غیر معقول، ألننا نتحدث عن أجزاء ملیغرامات إلى صدیق في مكان عبر العالم! ھذ

وذرات من الیورانیوم، والوصول إلى مرحلة انتاج كیلوغرامات متقدم جداً، حدث وال حرج 
یبدو ضربا من الخیال  1991عن نقلھ بطائرات تحت نیران القصف األمریكي في حرب عام 

 !ا السیاق مبالغ فیھاإلى ھذا الرقم بھذ، وفي اعتقادي أّن اإلشارة القصصي

ً  الخبیر النووي والكاتب الصحفيومضى  عالم : "الكالم عن الكعكة الصفراء في اإلشارحا
ووسائل التواصل االجتماعي، وتوصیفھ بأنھ یورانیوم، كالم غیر دقیق علمیا. الكعكة 
قي من الصفراء، ھو باودر أصفر اللون، كیمیاویاً ھو أول أوكسید الیورانیوم، المخزون العرا

ھذه المادة لم یشتره العراق أو یستورده من النیجر كما أشیع في الكثیر من المواقع االعالمیة، 
واالشارة إلى أن عملیة االستیراد تمت بسریة في التسعینات، عبارة عن كالم غیر حقیقي، 

 2001سبتمبر  11طلقتھا دوائر أمریكیة في إدارة بوش األبن بعد ھجمات أوتصریحات  
اب سیاسیة غایتھا التصعید السیاسي ضد نظام صدام التھامھ بأنھ یحاول إعادة امتالك ألسب

 ترسانة من اسلحة الدمار الشامل .

علمیا وعملیا دعني أوضح األمر.. تبدأ عملیة الحصول على الیورانیوم ألغراض التخصیب 
ي غرب من ثاني أوكسید الیورانیوم الموجود كمادة خام صخریة في صحراء عكاشات ف

العراق، یتم إزالة ذرة اوكسجین من المركب بعملیة شبیھة بصناعة حلیب الباودر، وھذا ما 



انتجناه في معمل الجزیرة في منطقة بادوش قرب الموصل، وقد عملت فیھ من مرحلة الصفر 
إلى أن انتج مئات األطنان من الكعكة الصفراء. بالمناسبة ھي عملیة لیست معقدة وال تحتاج 

وجیا متطورة، وقد نفذھا العراق بقدرات ذاتیة ومخططات شركة برازیلیة (شركة تكنول
، الخطوة الثانیة من عملیات التخصیب تتم بتحویل أول اوكسید 1988ناترون) في عام 

الیورانیوم إلى رابع كلورید الیورانیوم (ویسمى الركي) اعتمادا على الحروف األولى لالسم 
الشبیھ بصابون الرقي (صابون الغار) المذاب أو الجالتیني، وتم  العلمي  باإلضافة إلى شكلھ
 .1988النجاح في انتاجھ نھایة عام 

 واطئ 238، و 235یدخل (ركي) في عملیات فصل كیمیاویة نحصل منھا على یورانیوم 
، ثم تتم معالجتھ بما یعرف بعملیات الفصل الكھرومغناطیسي بالفاصالت التخصیب

في مشروع تابع لمنظمة الطاقة الذریة في الطارمیة، فنحصل على  الكھرومغناطسیة
ً تتبع  یورانیوم عالي التخصیب عبر عملیة معقدة ومكلفة ومرھقة، وھي عملیة قدیمة علمیا
منھجیة تكنولوجیة استعملھا األمریكان في أربعینیات القرن الماضي في تصنیع قنبلة 

لكعكة الصفراء على ملیغرامات من الیورانیوم ھیروشیما، والعملیة تستحصل من أطنان من ا
  . 1990والذي توصلنا لھ في عام عالي التخصیب 

 62ونحن نحتاج لتصنیع قنبلة مثل قنبلة ھیروشیما (المتخلفة بمقاییس الحاضر) إلى حوالي 
كغم من الیورانیوم عالي التخصیب ولك أن تتخیل المأساة، ثم البد أن یصار إلى جمع ھذا 

یوم وتشغیلھ على شكل كرات یتم تحمیلھا في الرؤوس النوویة للصواریخ أو القنابل الیوران
التي تسقط بالطائرات سقوطا حراً مثل القنابل التي اسقطت على الیابان في الحرب العالمیة 
الثانیة.. وھذه خطوة لم یصلھا العراق بسبب احتالل الكویت وتدمیر مشاریع الطاقة الذریة 

 .1991ف األمریكي عام العراقیة بالقص

طنان من ھذه المادة وخزنھا، ولجان كة الصفراء، العراق انتج مئات األالعودة اآلن الى الكع
التفتیش تحفظت علیھا وراقبت عملیة خزنھا في موقع التویثة قرب سلمان باك، وكانت ھنالك 

الطاقة الذریة أو احتمالیة نھبھا أو تسربھا نتیجة الفوضى بعد سقوط نظام صدام ونھب مواقع 
 .  2003الفساد الذي نخر مؤسسات العراق بعد 

توقف صادق الطائي عن الحدیث، فسارعت أسالھ إن كان یشعر بالجوع، لیشاركني الطعام، 
 ن تقوم بضیافتنا؟ل: أنت ضیفنا في لندن، فھل یجوز أضحك الرجل ببشاشة وھو یقو

قمنا نتناول الطعام، فاختار وجبة ھندیة، واخترت المقالي اللبنانیة وملحقاتھا. المائدة اللبنانیة 
 أفضل موائد العرب.

فقال: "عندما اجتاح االحتالل األمریكي العراق، وفتش  عدنا إلى الحوار بعد نحو ساعة
لموجودة أصال)، مریكان المنشئات النوویة بحثا عن أسلحة الدمار الشامل (غیر امختصون أ

وجدوا خزین الكعكة الصفراء الذي یعلم بوجوده مفتشو األمم المتحدة، وتحفظوا على ھذه 



المادة الخطرة، وبعد تشكیل الحكومة العراقیة الدائمة (حكومة الجعفري، ثم حكومة المالكي 
ل ) ابتدأت مفاوضات (التخلص) من خزین الكعكة الصفراء العراقي، ألنھ یمث2006األولى 

قنبلة موقوتة قد تسبب كارثة بیئیة في أي لحظة إذا ما تسرب أو سیطر علیھ متشددون، كما 
أن ھذه المادة ال تستعمل إال إلنتاج السالح النووي، ألنك ببساطة إذا اشتریت مفاعل نووي 
ألغراض سلمیة أو محطة كھرباء نوویة كما حصل مؤخرا في دولة اإلمارات العربیة أو ما 

یھ مصر في مشروع الضبعة النووي مع روسیا، فانھم (الجھة البائعة للمفاعل) تتفاوض عل
سیزودك بما تحتاجھ من الوقود النووي .ألّن العالم لن یسمح لك بتصنیع وقود نووي 

، روعھا من سلمي إلى عسكريلمحطات نوویة لعدم ثقتھم بالدول النامیة التي قد ینحرف مش
إلیراني وأزمتھ التي أوقفت العالم حابساً أنفاسھ حتى تم وھذا ما یحصل اآلن في المشروع ا

 عقد اإلتفاق مع ایران ( ثم جرى نقضھ من قبل إدارة الرئیس األمریكي ترامب)" .

قلُت معلقا ألنھي اللقاء "في رأیي أّن العراق لن یستعمل ھذه المادة بأّي حال من األحوال إال 
 بول آخر یفكر بامتالك برنامج نووي عسكري"إذا رجع صدام من رحلتھ األبدیة أو جاء مخ

                       *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مغامرة في أربیل 

بما فعلتھ خالل الشھر  اق قد أعدت لي جرداً ربیل، وكانت معاونتي بان الورّ عدت إلى أ   
فقد بلغت  ،الجاري، ونحن على مشارف نھایتھ، وفاجأتني حقاً بحجم الصفقات التي عقدتھا

، وھو أعلى رقم نحققھ ألف دوالر 60واردات المكتب خالل شھر من الصفقات والعموالت 
منذ افتتاح المكتب قبل عامین، وما لبثت بان أن استثمرت فرصة نجاحاتنا العملیة  فتقدمت 

 30لي بطلب شراء سیارة لخدمات المكتب، وقد وافقُت دون تردد على أن ال یتجاوز سعرھا 
الر، وأن تبقى الستخدامات بان واستخداماتي في الوقت الراھن. فقالت بان، نعم، ألف دو

حین تكون أنت في أربیل تكون السیارة بتصرفك، وحین تكون مسافراً تبقى رھن 
 تصرفي...ھل یناسبك ھذا؟

سیارة، رتبي األمر  لشراءعصر الیوم مع مختص  اذھبيطبعاً یا عزیزتي، بكل سرور، 
 .بارباألخوعودي لي 

فرحبت ، ، سألتني أن نلتقي ألمر عاجلورن ھاتفي المحمول، كانت ریتا الدباغ على الخط
بھا في المكتب، وعادت تطلب أن یكون اللقاء في بارك سامي عبد الرحمن، وھو بارك 

ترفیھي للعائالت واألطفال، وافقت دون أن أعرف مكان البارك، وقالت ریتا: سأنتظرك بعد 
 عند تمثال رأس السیدة. كارساعة داخل الب

بعد ساعة التقینا، بدت ریتا أكثر حیویة، ونشاطاً، وھي دائما متألقة، وما لبثت أن بادرتني 
 ً بك في أربیل، مركز المصالح  بالسالم، وطبعت قبلتین على وجھي وھي تقول: مرحبا

  قلیمیة الجدید في المنطقة.اإل

 مصالح إقلیمیة یعني صفقات إقلیمیة.ضحكت، وقلت لھا: وھذا یسھل آلیات عملنا،  

قالت: تعال نجلس في مكان ھادئ! وقادتني إلى كرسي حدیقة حدیدي خشبي، مطلي باللون 
األخضر، جلسنا فلم أتمالك نفسي من القول: كأننا عاشقین مراھقین یلتقیان في غفلة عن 

 عیون الناس...لماذا ھذا التحفظ؟

 وال أدري إن كان جناحك في الفندق آمناً لحدیث ھام!ألني ال أعرف لك عنواناً یا عزیزي، 

  جناحي في الفندق مناسب تماماً لألحادیث الخاصة والحمیمة!

ابتسمت وھي تلحظ خبث مالحظتي وقالت: المناسبات الحمیمة والخاصة لم تعد مشكلة في 
لكن موضوع أربیل، فھذه المدینة لھا طابع دولي، وقد تجاوزت السلطات فیھا ھذه الشكلیات...
مكاتب  4حدیثي قد ال یصلح للغرفة. دعني أدخل في الموضوع، كما تعلم یوجد في أربیل 

یدیره شخص اسمھ  يارتباط متشابكة، وقد ال تكون منسجمة، فھناك مكتب ارتباط إیران
والئي مرتبط بالقنصلیة اإلیرانیة، وھناك مركز ارتباط أمریكي، مرتبط بالقنصلیة 



التركیة، كما یوجد مكتب  بالقنصلیة العامةمكتب ارتباط تركي مرتبط األمریكیة، ویوجد 
. الغریب أّن ھذه المكاتب مرتبط بقنصلیة فخریة إلحدى الدول األوروبیة إسرائیلي ارتباط

تتخذ لنفسھا مقرات شبھ علنیة، ویسیر العمل فیھا دون مضایقات متقابلة. لكّن مستجدات 
عملیات الحرب على داعش، فقد صار  أتراني منذ بدطرأت على وضع مكتب االرتباط اإلی

یسكنھ بشكل منتظم، فریق عسكري واستخباري إیراني یقوده الجنرال قاسم سلیماني. ومع 
ھذا التطور، انتشر في الشارع المذكور، مسلحون ملثمون، وسیارات دفع رباعي تحمل علناً 

لیة، حواجز طیارة. وھذا قاد رشاشات متوسطة. واقاموا في جانبي الشارع المحیط بالقنص
، وأنا اترقب إلى أن تقدم القنصلیة االمریكیة شكوى إلى رئاسة اإلقلیم. لكّن المشكلة لم تحل

 تصعیداً قد یقود إلى نتائج وخیمة!

 نتائج وخیمة! مثل ماذا؟

 یعني قد تعتقل القوات األمریكیة الجنرال سلیماني، أو قد تقوم جھة مجھولة باغتیالھ!

رِك بشيء قد یكون خافیاً عنك، دعیني أذكّ : إلى ریتا، وقلت مستذكرا معلوماتي بعمقٍ  نظرتُ 
قائد "قوات القدس" في الحرس الثوري اإلیراني قاسم سلیماني، تعتبر  اإلسرائیلیة  األوساط

 ً أن االعتماد تلك األوساط وتعتبر  ،اإلرھابعلى للوالیات المتحدة في الحرب  شریكاً خفیا
ي ینسجم تماما مع االستراتیجیة التي أعلنتھا إدارة الرئیس أوباما والتي تعطي على سلیمان

عراقیة ملیشیات شیعیة ل دعم یوجھھ الطرفانمن خالل  ،داعشأولویة مطلقة لھزیمة 
 .ولبنانیة

قد نمت بعد الشراكة بین سلیماني والوالیات المتحدة  أنّ كشفت  ةمصادر صحفیة إسرائیلی
على طالبان األمریكي  الھجوم إثرعلى نیویورك وواشنطن، وذلك  اإلرھابیةھجمات سبتمبر 

ممثلین عن سلیماني  وھناك من یتحدث باألسماء عن لقاء، 2001أفغانستان عام والقاعدة في 
خرائط تظھر ، حیث سلم اإلیرانیون المخابرات األمریكیة مسؤولین أمریكیین في سویسراب

. كوالیس یات المتحدة ضربھا خالل عملھا في أفغانستاناألھداف التي یتوجب على الوال
الوالیات المتحدة كان بوسعھا مرتین على األقل أن تغتال سلیماني، لكنھا  إنّ الموساد تقول 

 .امتنعت عن ذلك، بسبب حرصھا على التعاون الخفي معھ

ً بالطبع، قد ال تكون كل ھذه المعطیات حقیقیة، لكّن  سائل إعالم كبیرا منھا نقلتھ و قسما
 ھآرتس، وبالتالي فإّن صدقیتھا تكاد تكون غیر مشكوك فیھا. ھاعتإسرائیلیة وفي طلی

فاجأتني ریتا بالقول: لكّن ھآرتس صحیفة إسرائیلیة یساریة، وھي على خالف دائم مع 
نتانیاھو وحزبھ، لذا تحاول دائما أن تلقي ظالالً على كل خطواتھ، بما یضعف موقعھ أمام 

 اإلسرائیلي. من جانبي ال أھتم كثیراً لما تقولھ ھآرتس، إنھا منحازة!الناخب 

 واو، ریتا أنِت مطلعة تماما على المشھد في الشرق األوسط!



ابتسمت وھي ترد: المھم في ھذا الوضع أني أخشى وقوع مواجھة بین األمریكیین 
 واإلیرانیین في أربیل، بما یشل الوضع ھنا.

  ھذا الھاجس؟ دكِ یراوذلك، لماذا  استبعدُ 

لدرجة قد تثیر  یبدو ثقیالً قرب مكتب االرتباط اإلیراني الحضور المسلح العلني  قلت لَك، إنّ 
 توترات غیر متوقعة.

أنھیت الحوار بالقول: إّن وقوع صدام مسلح یبدو بعید االحتمال في ھذا الظرف، ما لم تنفذه 
 واإلیرانیین! جھة ثالثة، تسعى إلى تخریب العالقة بین األمریكیین

وھذا أیضا احتمال كبیر، إسرائیل بالذات ال تطیق وجود عالقة تعاوٍن عسكري بین الوالیات 
 المتحدة وبین عدوھا اللدود إیران.

 قلت لھا محاوالً تغییر مسار الحوار: تعالي نتناول طعام غذائنا بعیداً عن السیاسة والتوتر.

                        *** 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بعیداً عن أوزیراك قریباً من األنثى !

ا مذھب خاللھبالعمل والحركة، واضطررت أن أ ینربیل قضیت أسبوعین ضاجّ أفي        
إلى بغداد التي لم أزرھا منذ عشر سنوات. كما ذھبت إلى دھوك التي لم أكن قد زرتھا قط، 

وكأنھا في خاصرة تركیا، وھذا ما ولفت نظري أنّھا مدینة عصریة حقاً، لكنّھا منزویة 
، إذ ضعف ارتباطھا بالعالم، ونفس األمر یسري على السلیمانیة المنزویة في خاصرة إیرانیُ 

 .رغم وجود مطار صغیر فیھا، لكنھا تبقى بحكم ظلم الجغرافیة معزولة

أّن ثمنھا لیس  ولفت نظريدفع رباعي سوداء للمكتب،  شیفرولیھواشترت بان سیارة 
ھا سیارة كبیرة وأنیقة، وسبب تدني أسعار السیارات ألف دوالر رغم أنّ  28باھضاً، فقد بلغ 

نتج مائة بالمائة في تایلند، لذا شیفرولیھ تُ  األمریكیة مقارنة بمثیالتھا األوروبیة والیابانیة، أنّ 
سوق آسیا مد على أبالكامل وھو سوق واعد مھم دائماً وباتت تعت فقدت سوقھا األوروبي

 وأمریكا الالتینیة، حیث ال یھتم أحد للمحروقات وتلویث البیئة. 

ت عالقة العمل التي تربطنا إلى أمام، أو في الحقیقة إلى مرحلة طَ وكثرت لقاءاتي بریتا، وخَ 
 أعمق، فبتنا أصدقاء. 

كن ربیل وفي عموم إقلیم كردستان یدور عن مرحلة ما بعد داعش، لكان الحدیث في أ
الخالفات بین أحزاب اإلقلیم، جعلت جنى النصر الذي تحقق على داعش مراً، وھكذا عاد 

 الكرد تقریبا إلى نقطة الصفر.

وفیما كان االقتصاد في عموم كردستان یتعثر بسبب قطع حكومة المركز لتخصیصات 
لي اإلقلیم، وبسبب الكساد الذي فرضھ وجود داعش في مناطق الموصل وسھل نینوى الشما

 والجنوبي، بقیت أوضاع مكتبنا تحقق تقدّماً ملفتا للنظر.

ھ ابأسابیع بال سفر ألّن ملف أوزیراك انت 3ذات لیلة، ضقت ذرعاً بالعمل، وقد مضى علّي 
خمول غریب. كلمت ریتا الساعة الخامسة بعد الظھر، وسألتھا أن نقضي بعد الظھیرة 

تعذرت في البدایة بالعمل، ثم قالت: یمكن معاً، فالكسول الخامل معاً، وربما راق لنا أن نسھر 
 لغي برنامجي الریاضي لھذا الیوم.أن نلتقي في السادسة، سأ

أستي جیال مو، وانتظرك على أجبتھا: نلتقي في السادسة، ثم نقرر حول باقي السھرة، أفّضل 
 .طاولة تطل على النافورة

كان صوت الموسیقي بالكاد  شغلت طاولة تحت قوس یطل على النافورة،في السادسة، 
یصلني من الداخل، ما یوفر سكینة محببة للجالسین. وأطلت ریتا، بفستان أبیض بسیط، 

مفتوح الصدر بتحفظ، وحول أكمامھ ویاقتھ، یمتد شریط داكن الزرقة. في رسغھا وجیدھا 
أّن ئي تشكیل مذّھب أنیق، یكملھ قرطان صغیران متطاوالن، یتدلیان من أذنیھا، فیخال الرا

األبیض في مظھر ریتا، منسجم تماما مع المناخ األبیض الذي  بالغ الرشاقة والطول. قٌ لھا عن



یعم المطعم، الطاوالت والكراسي، والطالء واألقواس، والزخارف، كلھا غارقة في البیاض، 
 وأظنھا تعمدت اختیار األبیض ھنا.

لبیاض، وأّن ذراعیھا وساقیھا أّن بشرتھا قمحیة اللون أقرب إلى ا حین جلست، اكتشفتُ 
صقیلتان ملساوتان خالیتان من أي ترھل بسبب الریاضة المستمرة. ورغم أنھا كانت في 

 منتصف ثالثیناتھا، إال أنھا تبدو للناظر وكأنھا في منتصف العشرین.

 إجابات؟ أین وصل مشروع الوالیات المتحدة، ھل وردتكِ 

على العقود، وأرسلوھا إلى دائرة تابعة للبنتاغون. نعم، اعترفوا بأني عملت معھم، وصادقوا 
ربما یستغرق األمر بضع شھور، لو كان صدیقي ھناك جاداً حقا، لسعى في األمر وأنھاه منذ 

سنوات، أعرف نساء كّن یعملن معنا في وظائف ثانویة بسیطة، لكّن أصدقاءھن في الجیش 
بعد  2011والیات المتحدة منذ عام أو حتى في الشركات تابعوا قضایاھن وأوصلوھن إلى ال

 وحتى قبل االنسحاب الرسمي للقوات.

 وكیف ترین العمل ھنا؟

إنھ مریح، وفیھ كثیر من اإلثارة، كما أن وارده ممتاز، لكّن المرء ھنا تنتابھ دائما ھواجس 
 غامضة، خاصة من ناحیة االستقرار السیاسي.

وھذه دائما قوى  ،ة المركزیة وسوریاقلیم مرتبط بما حولھ، تركیا وإیران والحكوماال
قلیم حریص على وقدرة مستمرة على المناورة. اال ضاغطة، ویتطلب التعامل معھا دبلوماسیة

أن ال یحشر نفسھ في قضایا المنطقة الخالفیة، وحریص على أن ال یصنع لنفسھ أعداء 
 لكّن كل ھذا ال یعفیھ من المشكالت. ،وھمیین

قلیم بات عالیاً على الرغم من أن مداخیل الناس لم تحقق في اال بالمناسبة، مستوى الحیاة
عمال غیر الحكومیة مستویات الدخل في األارتفاعاً ملحوظاً. الرواتب الحكومیة جیدة، لكّن 

ما زالت غیر مجزیة، وأتساءل أحیاناً كیف یذھب الناس إلى مطاعم ونواٍد مثل ھذا الذي نحن 
قاتھا لشخصین أكثر من مائة دوالر، وھذا مرتفع جدا فیھ؟ ھنا تكلف وجبة عشاء وملح

 بالنسبة لمستویات الدخل المتوسط.

جاف، مع  جاءت نادلة أنیقة شابة، تسأل عن طلباتنا، فطلبُت زجاجة نبیذ بوردو فرنسي أحمر
 طلٌب خاص.ریتا ل لم یكن، وتشكیلة مقبالت

النبیذ، ومع الرشفة األولى تألقت وجنتاھا، وشابت عینیھا ابتسامة تائھة، أفھمھا لكن  راقھا
أعجز عن وصفھا، قد تكون كلمة نشوة ھي األقرب، لكّن الحدیث عن النشوة في الساعة 

 السابعة والنصف من غروب یوم خریفي یبدو عدیم المعنى.



عن  ید، ولي رغبة أن اقضي إجازة بعیداً قلت لھا: دعینا الیوم نبتعد عن العمل، أحس بملل شد
 ما رأیِك؟ ،ھنا

، بسبب جواز حیثما شئت قالت بلھجة جازعة: یمكنك أنّت أن تقضي إجازة بعیداً عن ھنا
بالمقسوم ھنا، فجواز سفري خائب مھزوم ال یشفع لي في  أقبلسفرك، أما أنا فلیس لي إال أن 

 أّي مكان.

غدا یوم سبت، وھو عطلة، ویمكننا أن نسرق أنفسنا ھذه ولكن، دعینا نقوم بمغامرة صغیرة. 
اللیلة ونسافر إلى السلیمانیة، فنقضي لیلة بدون مكاتب والتزامات، ونسھر، وننام ونشبع نوماً 

 في الصباح بال منبھ وال ھواتف.

ھا ضاحكتان بال ضحك، وقالت انظرت إلي وقد انتابت عینیھا نوبة مرح خفیف، فبدت عین
تفكر: نذھب اللیلة إلى السلیمانیة، بدون حجز فندق، وبدون أن نرتب األمر،  بھدوء كأنھا

ب الفكرة فیھا مغامرة تكسر الرتابة، لكنّي یجب أن أجیب عن أیمیالت الفندق، ھذه اللیلة، ویج
 سبوع، ویجب...أن أنجز الحجوز لعطلة نھایة األ

 قوم بالعمل بدالً عنك؟قاطعتھا: مھال، ماذا یحدث حین ال تذھبین إلى الفندق من ی

 سیروان یقوم بواجبات المدیر !

 يتمام، اتصلي بھ اآلن، وقولي لھ أّن طارئاً یحتم علیك السفر تواً إلى السلیمانیة، ولن تكون
 في أربیل حتى مساء الغد، بل یمكن أن تقولي لھ حتى بعد ظھر األحد...ھیا، ھذا حل سھل.

 ذھب ھكذا بال مالبس نوم وال منشفة وال...أ..ماذا عن مالبسي، ھل .ولكن...ولكن

قاطعتھا بالقول: یا عزیزتي لن نجلس في الصحراء، بل سنأخذ غرفة في فندق خمس نجوم، 
ود أن اشاھد السلیمانیة أھیا عجلي، لنشرب نبیذنا، ونغادر....نسان..اإل وفیھ كل ما یحتاج

 لیالً، یقال أنھا جمیلة وھي تسبح باألنوار!

قالت وھي ال تبدي تمنعاً: طیب، دعني أكلم سیروان. رنت على سیروان فكان مقابلھا على 
الخط، وطلبت منھ أن یحل محلھا وأوضحت انھا لن تعود حتى األحد صباحا أو بعد الظھر. 

الرجل، مؤكدا أنھ سیكون في الفندق في العاشرة لیالً، وسیحل محلھا كالعادة وتمنى  استجاب
 ة.لھا رحلة سعید

ریتا  اعتنقتتجرعنا نبیذنا الفاخر على عجل، ودفعت الحساب لنغادر المكان بھدوء، 
 ذراعي، وھي تقول: اسندني، یبدو أني ثملة..ھاھاھاه. واتكأت على كتفي تمشي ببطء.

مشینا حتى موقف السیارات، وفتحت لھا باب السیارة األمامي وأجلستھا، ثم ذھبت ألحتل 
 لھا: ھل أنِت فعال ثملة، أم تتدللین علّي؟ مقعدي خلف المقود، وقلت



 تدلل علیك؟ني ناعستین وقالت: وھل یزعجك أن أضحكت ونظرت إلي بعی

 ال یا عیني أبداً، ھذا یسرني، دالل المرأة أحلى ما فیھا...ھذا شعاري مع الجمیالت!

یا  تحرك ھذا یعني أنك تصنفني مع الجمیالت، شكراً للطف أخالقك، :وسنان قالت بھدوء
 عزیزي، وإال سنقضي اللیل في بارك السیارات!

مشینا، وسألتني ریتا أین أخطط لقضاء اللیلة؟ اقترحت فندق غراند میلنیوم، وطلبت منھا أن 
 تجد التفاصیل على ھاتفھا المحمول، ثم تتصل وتحجز لنا باسمي أو اسمھا جناحاً.

ي لیلة ھادئة؟ كیف ننام معا في جناح قالت: یا لئیم...ما ھذا البخل، أال ترید أن نرتاح ونقض
واحد؟ سأحجز جناحین...وھّمت باالتصال، فقلت لھا: ھل نذھب كل ھذا الطریق، لكي ننام 

 في جناحین مستقلین؟ ما ھذه المغامرة التعبانة؟ إذا شئِت، احجزي جناحاً بسریرین منفصلین؟

حن في الطریق وسنصلكم رنّت على الفندق، وكلمتھم، وحجزت باسمھا جناحاً وقالت لھم ن
 بعد ساعتین. 

تالشى الطریق ونحن نحلق في سحابة حلمنا المقبل، حتى بانت السلیمانیة، بغابة أضواء 
جمیلة، وأعلى ما فیھا فندقنا الذي نصبو إلیھ، بأنواره الزرقاء كأنھ فنار بین جبال یرشد 

 الساحر.لیلھ ان جئنا من أربیل یشدنا توق إلى التائھین، ونحن تائھ

وكان الفندق رائعا حقا، اتممنا الحجز في الصالة األنیقة، وسألني موظف االستعالمات عن 
 ً  ، نسینا الحقائب في أربیل!حقائبنا، فأجبتھ ضاحكا

 وحار الرجل، كیف یجیبني، فقلت لھ ألحسم حیرتھ: ھل یوجد عشاء؟

 نعم المطعم مفتوح حتى الواحدة لیالً.

ا وجھینا، ثم نزلنا إلى المطعم الساھر. فأكملنا لیلنا بزجاجة ، وغسلنجناحناصعدنا إلى 
  شمبانیا، ووجبة مشاٍو شرقیة.

ل أن تثاءبت ریتا، طلبت النادل، وقلت لھ أن یضیف العشاء على حجزنا، ثم طلبت اوح
، وریتا اوصعدن زجاجة نبیذ وزجاجة شمبانیا وصحن مكسرات وصحن فاكھة إلى جنحنا.

 نھا قد تكون نعسانة !!بثقلھا حقاً على كتفي. وأقلقني أ تلقيتضحك وتتسد ذراعي و

في الجناح، سابقتني ریتا إلى الحمام، ولحسن الحظ وجدت في الجناح حماماً آخر، وھكذا 
أفرغنا ما في جوفنا، وعدنا إلى الصالة، فذھبت ریتا إلى غرفة النوم، فیما بقیت أنتظر 

 نا عاٍر!طلباتنا، إذ لم أرد أن أواجھ النادل وأ



جرس الجناح، وأدخل النادل عربة محملة بطلباتنا، فنقدتھ بقشیشاً  عواماً رنّ أد دقائق بدت بع
 ثقیالً، وعدت إلى غرفة النوم.

ریتا تحت اللحاف، لكّن كتفیھا العاریین یكشفان أنھا تمددت عاریة تحت الدثار األبیض 
ر معطّ  مالبسي، واندسست معھا تحت الدثار، فكان جحیمٌ  أزحت عنياألنیق. على عجل 

غرقت رقبتھا وفمھا بقبالت د اللعبة، فتناولت وجھھا برفق، وأبانتظاري. لم أشأ أن أفس
والفخذ النافر على الظھر والصدر تمسح برفق صابعي نشید الرغبة، فتدلت ، وأكملت أالمسة

ھمست قائلة: أطفئ األنوار وافتح الستائر، ودع نور الفندق  المستكین وباقي التفاصیل.
األزرق ینیر لنا الدرب، ال أحب أن أضاجع رجالً تحت نوٍر ساطع، ھكذا سنرى التفاصیل 

القبیحة في جسدینا. أطفأُت األنوار، وضغطت زر فتح الستائر، فغمر الجناح نور أزرق 
 سحري كل شيء في عّش لذتنا الغامرة.

نوثة واألسنان الالمعة، كل ما فیھا ال عیب فیھ، وكان علّي أن أكمل ھ عبق األفمھا یزكی
ھا تفضل أن تكون المستسلمة األوصاف لوحدي، فھي الھیة عني بأنفاسھا الالھثة، وكأنّ 

تحت لھا أن تمتد إلى كل الثنایا والھضاب المعطرة . ولم ألجم وقاحتي، بل ألوقاحة الرجل
أن أحرك نفسي، وأن أحركھا، ھكذا تبدو المعادلة، ومضیت یغمرني بنسیم الحیاة. كان علّي 

وصعوداً، ثم نضت عنّا دثار السریر  الً العرق، وھي ال تمانع، وبقینا نتبادل المواقع ترجّ 
 وما برحت أنأنظر إلیھا وھي عاریة تترنح وظھرھا لي،  الوثیر ومضت إلى العربة وبقیتُ 

ا على األرض، وانصرفت تعد لنا كأسین نطفأ بھا عادت بقنینة شمبانیا وكأسین، وضعتھ
 .العاریینجسدینا  في تالحمعطشنا الذي أشعلتھ صناعة الحیاة 

كل ما فیھا یستجیب، وأنینھا مثل فحیح یثیر جنوني، كم أعشق األنثى حین تئن لرجل فینفخ 
 .یذویخترق حریقھا لیطفئ حرائقھ في أخدود الحمم اللذ في أذنھا برفق أنفاس فحولتھ

بقینا على ھذا الحال، حتى فرغت زجاجة الشمبانیا، وفرغت زجاجة النبیذ، وما نضبت 
قارورة لذتنا الراعشة. مع اقتراب الفجر، تعبنا فنمنا مأل جفوننا، لیوقظني فجر خریفي تسلل 

ھ سوى أنوار نقاط اإلضاءة لق، ونمت في ظالم ال یقثانیة ت الستائرسدلإلینا مع خیوط النور، أ
 في الغرفة، ونور شاحب یتسلل من رواق الجناح.مراء الصغیرة الح

قضینا نصف السبت نیاماً، ونزلنا في فترة الظھیرة لنتناول طعام الغذاء، ثم قمنا بجولة في 
، وكانت خیبة أملنا ال مثیل لھا، فالبارك الذي السلیمانیة، وخاصة باركھا الشھیر بارك آزادي

طالما تحدثوا عنھ، كان شبھ عاٍر من مظاھر التحضر، وقد تلف أغلب نجیلھ، وتساقطت 
. وغیر التمشي في المساحات المبلطة بالقار داخل البغاوینأوراق اشجاره، ولم یجمعھا 

 البارك، ال یجد المرء ما یمكن أن یروق لھ.

مركز المدینة، وخطر لي أن اشتري مالبس ریاضیة ننزل بھا إلى مسبح  عدنا، لنتجول في
فاملي مول  وجم الفندق، فعرضت على ریتا الفكرة وراقت لھا، وقضینا ثالث ساعات في



یة كاملة، ومعھا منشفتین السلیمانیة نبحث عما یروقنا، وعدنا إلى الفندق محملین بعدة ریاض
كل ھذه المالبس بعد استعمالھا وغسلھا وتنشیفھا في صندوق كبیرتین، واتفقنا مقدماً أن تبقى 

 السیارة استعدادا لمناسبات قادمة مشابھة.

حین عدنا إلى الفندق اكتشفنا خائبین أن حوض سباحتھم صیفي مكشوف، وماؤه في الخریف 
دا، وھكذا تركنا مشروع السباحة، وانصرفنا إلى الجم، نعید لجسدینا طاقتھما التي اریصبح ب

 احترقت في لھیب التالمس الصاخب بالحیاة ورحیقھا وعرقھا.

مع الغروب، أنھینا التمارین، وأخذنا دوشا سریعا، ثم صعدنا إلى الجناح لنحمم بعضنا 
ونطرد ما تبقى من تعب، ولكن وجود ریتا في مساحتي تحت الدوش كان ال یقاوم، فالتحمنا 

ا وماء الدوش الدافئ یغمرنا. وتحممنا وبقیت أتلمس مسامات العشق وأنا واقف لصق ظھرھ
مرة أخرى بعد جولة حب تحت الماء. ثم ارتدینا مالبسنا، ونزلنا إلى صالة العشاء، وعاد كل 
شيء یسابقنا إلى جناح اللذة اللیلي الجمیل، فمرة عشاء، ومرة نبیذ أحمر جاف، ومرة صحن 

اري مشاعر بعضنا ونطفئ كافیار، ثم عربة في خدمة الجناح، وبتنا في سریر الھوى ند
 أشواقنا التي ال تنضب.

ظھر األحد عدنا إلى أربیل، وما برحت ریتا تعاكسني وتدغدغ ركبتي، وتتظاھر أنھا ستمد 
تبقى حدود، وبقینا نضحك والسیارة تنھب األرض، انتبھت مرة إلى عداد  یدھا إلى حیث ال

كیلومتراً في الساعة ألن العداد  160، وھذا یعني أننا نسیر بسرعة 90 السرعة فرأیتھ یقرأ
 یقرأ بالمیل على الطریقة األمریكیة.

                                  *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عملیة أوبرایروي قصتھ في  یندلموس یاعاالطیار 

مجلة القوة الجویة  كما وعدني العقید ناحوم، فقد وجدت في بریدي ترجمة مقابلة نشرتھا
الفریق عاموس یادلین مع  2016حزیران/ یولیو  9االسرائیلیة على موقعھا اإللكتروني یوم 

  ھا:، ھذا نصكان أحد الطیارین الثمانیة الذین نفذوا عملیة أوبرا

 

ألجیال، كیف ترى أثر  ، أن أثر ذلك الھجوم سیستمر2001قلَت في لقاء سابق نشر عام 
 حتى الیوم؟الضربة على العراق 

: أنا موقن أن عملیة أوبرا قدمت دلیال أكیدا للحقیقة التي تفید بأن ھناك عاموس یادلینالفریق 
ن ما یحدث على أرض الواقع. فرقا شاسعا بین الحسابات النظریة التي یجریھا المحققون، وبی

 ً ھا النووي ستحتاج سنین عدة لبناء مفاعل جدید ولتعزیز الدولة التي قصف مفاعل ، فإنّ نظریا
دفاعھا الجوي، أو انھا ستتجھ نحو بدیل آخر عن السالح النووي. وھذ كان محور النقاشات 

، مقترحین أن أي ھجوم على المشروع 1981التي تبناھا البعض قبل تنفیذ عملیة أوبرا عام 
 دیة ولن یوقفھا. العراقي سیقوي من برامجھ وخططھ النوویة المعا

 ً ، لم یستطع العراق بعد خمس سنوات من الھجوم أن یعید مشروعھ النووي. بل إن عملیا
قامة مشروعھم النووي مرة ھي أن العراقیین لم یستطیعوا قط إالحقیقة التاریخیة األھم، 

أخرى بعد عملیة أوبرا. بعد حرب الخلیج الثانیة، وصلت الفریق دیفد أفري قائد القوة 
سرائیلیة رسالة من وزیر الدفاع األمریكي جاء فیھا أنھ لیس متأكدا أن بوسع األمریكیین اإل

ایقاف غزو صدام للكویت، وزحفھ على السعودیة لو لم یكن سالح الجو اإلسرائیلي قد دمر 
 مریكیون الذین انتقدونا بعد تنفیذنا الھجوم.العراقي. ھؤالء ھم نفس القادة األالبرنامج النووي 

. كنَت آنذاك نائب قائد سرب طائرات 1981حزیران/ یونیو  7لنعد إلى لحظة محددة في یوم 
F-16  كنت جالسا في قمرة الطیار في طریقك للھجوم على المفاعل النووي العراقي، كنت ،

 تحاول جاھدا أن تطرح جانبا أي فكرة خارج سباق العملیة، كیف نجحت في ذلك؟

لیة أوبرا، تركت خلفي عائلة فتیة مكونة من زوجة شابة، متجھا لتنفیذ عم حین حلقتُ 
كنت موقنا أني إذا لم أنح ھذه العواطف واألفكار حول  ولكنيورضیعة عمرھا أربعة أشھر. 

عائلتي جانباً، فإّن احتمال وقوع شيء أسوأ لي، من قبیل حادثة تسقط طائرتي، أو ھجوم 
  سیتزاید.معاٍد مسلح 

زي على تفاصیل المھمة وتجنبي ألي أفكار جانبیة ھو الھاجس خالل الطیران، كان تركی
األھم الذي یعتریني. ھذا ھو أكبر تحٍد واجھتھ في حیاتي آنذاك، فالمفاعل محمي بكثافة 

ببطاریات صواریخ أرض جو المقامة للطائرات التي أدخلھا العراق للخدمة بعد اندالع حربھ 
لى الموقع نفسھ في ینایر/ كانون الثاني من عام مع إیران، خاصة وأن االیرانیین أغاروا ع



أیلول/  30نفسھ (الروایة العراقیة تشیر إلى أن الطیران االیراني ھاجم المفاعل في  1981
، ودمر بشكل مختصر أحد مختبراتھ، كما نفذت طائرات إیرانیة ھجوما آخر 1980سبتمبر 

مولتھا في مبازل الصرف الصحي لقت بحي وقت غیر معلوم لكنھا لم تصلھ وأعلى المفاعل ف
 جنوب بغداد).

ولم یكن سالح الجو اإلسرائیلي قد نفذ مھمة بھذا العمق، وفي منطقة منبسطة مفتوحة مثلما 
ھو حال الھدف. وكنا نعلم تماما أن سالح الجو ووحدات الرادار العراقي سیكشف طائراتنا. 

ھمة. وعلینا ھنا أن نتذكر أن الغارة صابة طائرة أو اثنتین من سربنا خالل المح إوكنا نرجّ 
وقعت قبل عام من ضرباتنا المكثفة ضد الصواریخ السوریة واللبنانیة في حرب لبنان 

صواریخ بب سالح بس 1973األولى، وكنا ما نزال نتذكر نتائج خیبة عملیاتنا الجویة عام 
 الجیوش العربیة في تلك المعركة). وظفتھاالذي  ةالروسیأرض جو(سام 

 ما ھي اللحظة األكثر ألقاً خالل تلك العملیة؟ 

 ً خالل العملیة، كانت لحظة انحداري نحو الھدف. فقد حلقت  ال شك أّن اللحظة األكثر وھجا
 ً ، وفصل خزانات الوقود االضافیة في اللحظة التي بدأت فیھا القصف، وھي لحظة منخفضا

ة والفرات التي لم اسمع بھا عقدة فوق نھري دجل 540خطرة جدا، كنت احلق على ارتفاع 
سوى في قصائد الشعر. كان علي أن استلق صاعدا، ألحدد الھدف، والذي كان مرئیا 

بوضوح، ثم اسدد نحون، واطلق علیھ قذیفتین تزن كل منھما طناً. أكثر ما كان یشغلني ھي 
السبب فیھا القذیفتین نحو الھدف، فھي ذروة رحلة الطیران تلك، أنھ  سأطلقاللحظة التي 

الذي جعلنا نخاطر بحیاتنا لنرى المشھد الذي لن یتكرر سوى مرة واحدة في التاریخ. وھي 
أیضا اللحظة األخطر، فقد كنا مكشوفین لصواریخ العدو، ودفاعاتھ ضد الجو الرشاشة 

 والمدفعیة، عالوة على تھدید مقاتالت المیغ المكلفة بحمایة سماء العاصمة".

لمقارنة بین ضربة المفاعل النووي العراقي وبین سیناریو مشابھ في ھل تعتقد أن باإلمكان ا
 المستقبل؟

أعتقد أن الجمیع قد تعلم الدرس من الضربات التي طالت المفاعل النووي في الشرق 
عالت نوویة من قبل دول عدة سیتخذ شكال أكثر ااألوسط، وقد تعلم الجمیع أن أنشاء مف

ي، إسرائیل لن تسمح ألي دولة تدعو إلى دمار إسرائیل حمایة. ال تغیر في التصور الرئیس
بامتالك اسلحة نوویة. ( أمامنا خیاران) خیار تدمیر البرنامج النووي لألعداء بكل الصعوبات 

التي ترافق وصف تدمیر، والخیار الثاني القائم ھو السماح للعدو أن یمتلك قنبلة نوویة، 
 ون دائما بإیقاف البرنامج النووي للعدو".وكالھما صعب وخطیر، لكن الخیار الصح سیك

 ( انتھى الحوار)



الفریق عاموس یادلین كان أحد الطیارین الذین نفذوا عملیة أوبرا. خدم بصفة مدیر  *
 االستخبارات الجویة، ویرأس حالیا معھد دراسات األمن القومي في إسرائیل. 

                            *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 في كوالیس صناعة القرار السیاسي والعسكري اإلسرائیلي

تظار األوروبي، بان االتحادفي بروكسل، جلست في المكتب االعالمي التابع لمفوضیة       
من خالل فیسبوك قبل  عرفنا على بعضتوكنا قد  .موعدي مع إحدى الصحفیات العامالت فیھ

عن بعد، حتى كلمتني أثناء زیارتي األخیرة  سنوات، وبقینا أصدقاء نتراسل ونتبادل التحایا
للندن، وصارت تعرض مواقف االتحاد األوروبي مما یجري في الشرق األوسط، مشیرة إلى 

لم یعد یتعامل مع إسرائیل  ألوروبياة ھامة من خالل عملھا، فاالتحاد أنھا قد سجلت مالحظ
ً  بكارت بالنك مفتوح، بل صارت مواقفھ متحفظة ویحاول أن یخلق بین مواقفھ حیال  توازنا

ام هللا، وبالمنشقین عنھا في غزة، إسرائیل، ومواقفھ خالل حیال الفلسطینیین، بحكومتھم في ر
للیھود ولدولة  ة، ومواقفھم المعادیك بضغوط المسلمین المھاجرین إلى أوروباوفسرت ذل

إلى ضغوطھم، وتقلل من حجم اھتمامھا  االتحادإسرائیل، فكان البد أن تستجیب حكومات 
قادني حدیثھا إلى أن أطلب لقائھا في بروكسل، أمالً في أن تساھم معي في  بالدولة العبریة.

 مشروع الكتاب عن عملیة أوبرا وأسرار مفاعل تموز النووي العراقي، وھكذا كان.

ة االتحاد في المكتب االعالمي التابع لمفوضی في مدخل صالة االنتظارحین ظھرت 
عرفتھا فوراً بسبب ذوقھا في المالبس، وھو ما كانت تكشف عنھ بوستاتھا على  األوروبي

 فیسبوك، حیتني بحرارة، ودعتني أن أرافقھا إلى مكتبھا لنواصل الحدیث ھناك. 

مل علیھ، لكن ال الذي تع ضیف لمشروع الكتابأیمكنني أن  حال أن جلسنا في المكتب قالت:
  ضافة ستكون مفیدة لك؟إلأدري إن كانت ا

على  لتأثیرلدوات أقلت لھا: ما یھمني ھو معرفة الموقف األوروبي، ھل امتلكت إسرائیل 
؟في تلك المرحلة وروبيالقرار األ  

یعني خالل  دعني اتحدث لك عن الموقف الحالي، ال أملك معلومات عن تلك الفترة، ولكن
بیر، القدرات العسكریة األوروبیة الى حد ك منذ األلفیة الثالثة ضعفت. العقدین األخیرین

وروبا على العالم العربي على سبیل المثال مرتبطاً الى حد كبیر وبات التأثیر السیاسي لدول أ
بقدرة لوبیات الضغط التي نشأت وقویة في ظل دیمقراطیة ال تحارب. ھذه اللوبیات ھي التي 

ل الشریكة ألوروبا  أو المناطق التي تصنع القرار األوروبي وھي التي تشكل قرارات الدو
 تھتم بھا المصالح االوروبیة.

لمانیا وریة أفألمانیا ھي األوضح، فلقد حاولت جمھ أوروبا الیوم ال تحارب، واذا شئنا مثالً 
رسال طائرة شحن عسكریة واحدة إلیصال دعم سریع  لقوات إ 2014االتحادیة عام 

في الحرب ضد داعش، فاستغرق ارسال الطائرة شھرین بكردستان العراق البیشمركة 
كاملین وتخللتھ سقطات مخجلة حتى أن وزیرة الدفاع األلماني أورزوال فون دیر الین 

اعترفت بوجود نقاط ضعف في وزارتھا في مسألة التعامل مع مشاریع التسلح الكبرى. وفي 
ت الوزیرة المنتمیة إلى حزب ، قال(ARD) مقابلة مع القناة األولى بالتلفزیون األلماني



المستشارة أنغیال میركل المسیحي الدیمقراطي، مساء األحد (الخامس من تشرین األول/ 
): "صحیح أننا یجب علینا أن نكون أفضل على المستوى االحترافي في 2014أكتوبر 

 ."التعامل مع مثل ھذه المشاریع الكبیرة

إن لوبي صناعة وتجارة ل العالم، وبھذا فلمانیا مع ذلك تصدر السالح ألغلب دوولكن أ
قوى لوبیات الضغط المؤثرة في صناعة القرار السیاسي، وال توجد معلومات السالح من أ

بة عن لوبي السالح العمالق في ألمانیا لشدة التكتم حول ھذا الموضوع بالغ الخطورة، مسرّ 
. ومن یحارب لوبي السالح ألوسطاال أّن تأثیره ملموس واضح في سیاسات ألمانیا بالشرق ا

والیسار خاصة، والخضر یحاربونھ  لماني في داخل البالد وفي أوروبا ھم حزب الخضر،األ
مام ة أیضا في عموم أوروبا، لكن ھذا الصراع ال یتعدى التظاھرات والتصریحات الرنانأ

ریكیة ولم شاشات التلفزة. لوبي السالح األلماني متحالف بشكل دائم مع لوبیات السالح األم
. ولكن الوضع مع لوبي السالح الفرنسي 1960یحدث أي خالف بین الكارتلین منذ عام 

 مختلف تماماً.

لوبي صناعة السیارات في ألمانیا قوي ومؤثر جدا، وقد عرف الرئیس ترامب كیف یحارب 
ھذا اللوبي لیضغط على حكومة ألمانیا التي تعادیھ بصراحة بال حدود، فاطلق فضیحة 

مریكا، ما سبب أضراراً سیارات فولكسفاغن األلمانیة في أ اثات ثاني اوكسید الكربون منانبع
الحاكم حزاب االئتالف ، وما زالت الخسائر تتناسل. لكن أملیار یورو 5وصلت قیمتھا الى 

ضغطت على موارد الدولة لتعویض ھذه الخسائر بطرق أخرى، من بینھا فتح منافذ السوق 
فولكسفاغن وصناعاتھا، بعد توقیع االتفاق النووي، وھو ما یفسر حماس اإلیراني لسیارات 

 أوروبا لالتفاق وحمایتھ.

 وروباو مؤثر في القرارات في المانیا وألوبي المال والبورصة تقوده مدینة فرانكفورت، وھ
مام زالت ضعیفة ألى حد كبیر، لكّن تأثیره محكوم بمساحة منطقة الیورو والتي ما الغربیة إ

لغاء بالده االتفاق إ عالن الرئیس ترامب عنإناطق قوة الدوالر االمریكي. وھكذا فإن م
سعار مام الدوالر، كما رفع أالیورو في سوق العمالت ألسابیع أ ضعفالنووي مع إیران، قد أ

 منتجات البترول في داخل أوروبا.

مریكیة وبریطانیا، فإّن لوبي اإلعالم األلماني ضعیف جدا وعلى عكس الوالیات المتحدة األ
في التأثیر على القرارات السیاسیة، وما زال متعثراً رغم الدیمقراطیة العریقة في ھذا البلد. 

ربما یُستثنى من ھذا التعمیم، مجلة دیر شبیغل واسعة االنتشار، ولكن ھذا االستثناء یبقى 
ت ھذه المجلة شبھات وشكوك، اذ تحیط بمقاالمقروناً بالتحفظ  

تحقیق صحافي" في ألمانیا "أفضل بجائزة الفائز الس غیلوتیوس كوما زالت قصة الصحفي 
المذكور اختلق  تثیر الرعب في أوساط الصحفیین واإلعالمیین األلمان، فقد،  2018لعام 

، البالغ من قصص العدید من مقاالتھ إما كلیا أو تالعب بأجزاء منھا. ولقد اعترف غیلوتیوس



عاما، بأعمال الغش واالحتیال المنسوبة إلیھ وغادر المؤسسة نھائیا. وحسب  33العمر 
االحتیال والتزییف ربما مسا مؤسسات صحفیة أخرى كان غیلوتیوس یتعامل  التقریر، فإنّ 

كانون  20وقد أعلنت شبكة سي أن أن األمریكیة الیوم الخمیس ( معھا كصحافي متعاون.
 . 2014) أنھا سحبت جائزتین صحفیتین كانت قد منحتھما لھ عام 2018مبر األول/ دیس

نشر ما ال یقل عن ستین مقاال في النسختین المكتوبة واإللكترونیة لـ "دیر ھذا الصحفي 
جزئیا أو كلیا. فقد كتب عن  مصنوعةأنھا  في النھایة ولكن تبین ،  2011شبیغل" منذ عام 

 .ف مشاھد لم تحدث إال في خیالھ الخصبأناس لم یلتقیھم أبدا كما وص

ھو اللوبي اإلسالمي، وقد نجح الیوم اللوبي غیر المرئي الخطیر في صناعة القرار بأوروبا 
انیا وفرنسا وبریطانیا في تحقیق اختراق كبیر جدا في مستویات القرار السیاسي العلیا، في ألم

ً في لى حد ما وبلجیكا وإ في صیاغة سیاسات الحكومات  السوید أیضا، وبات دوره حاسما
د. طارق رمضان (حفید حسن البنا مؤسس اإلخوان  التذكیر بأنّ  الغربیة، ولیس بعیداً 

المسلمین) ومنّظر اإلخوان في أوروبا والذي یلقب الیوم ب " المفكر االسالمي"، بقي سنوات 
اني األسبق. لشؤون الشرق األوسط لدیفید كامیرون رئیس الوزراء البریط طویلة مستشاراً 

سیدات. كما ال یخفى تأثیر شخصیات نافذة  5رمضان الیوم موقوف في فرنسا بتھم اغتصاب 
 أخرى في بلجیكا وفرنسا وألمانیا ال مجال إلیراد اسمائھا ھنا.

ة الجنس، وھو لوبي تقوده اللوبي غیر المرئي اآلخر ھو مافیات تھریب المھاجرین وتجار
خط الثاني، وفي واجھتھ رجال أعمال وسیاسیون من الخط وروبیة سیاسیة من الشخصیات أ

لى حد كبیر في قرارات حمایة الالجئین والمھاجرین، ألول في أوروبا الشرقیة، ویتحكم إا
 والتفاوض مع دول الصد (تركیا، ھنغاریا، رومانیا، صربیا، الیونان) لتمریرھم أو حجزھم.

كل مجموعة ضغط مھمة، وإن كانت أما كارتل النفط األوروبي فھامشي وضعیف ال یش
. ، تتدخل في صناعة قرارات بمستوى معینشركة شیل الھولندیة  

ي الوالیات المتحدة، مقارنة بقوتھ ف 9/11اللوبي الیھودي في أوروبا قد ضعف منذ ھجمات 
وروبا وبصوت عاٍل نغمة معاداة السامیة والتخلي عن المصالح وھكذا عادت إلى أ

رائیل.االستراتیجیة مع إس  

سارعت  توقفت تلتقط أنفاسھا، وھي تنظر إلّي بعیٍن باسمة كأنھا تقول لي "قد تعبت"! 
دث عن ھذا في وقت الحق، ما یھمني ھنا أجاملھا بالقول: ال علیك یا عزیزتي، یمكن أن نتح

 ضربتھا للمفاعل النووي العراقي عامالمجتمع الدولي یبلع بھدوء إسرائیل  جعلتكیف  ھو:
، ورأینا كیف حسمت ت آنذاك تملك بعض القوة العسكریةوخاصة أوروبا التي كان، 1981

مع إیران ومع العراق  بریطانیا بقوتھا البحریة قضیة فوكالند، وكیف تحالفت فرنسا سراً 
ارعة یشار لھا بالبنان حتى الیوم؟ومع إسرائیل ما مثل دبلوماسیة براغماتیة ب  



لمشھد في الشرق األوسط آنذاك، في ضوء معطیات قالت وھي توجز تصورھا العمیق عن ا
 التاریخ التي تمّكن المراقب أن یقیم األحداث:

كانت إسرائیل تتدارس منذ فترة خیارات التعامل مع المشروع النووي العراقي، كانت  
اب الوضع في تدرس التداعیات الخطرة في خارج حدودھا وداخلھا، وھي ترقب اضطر

ً  واجھ تھدیداً تعلیھا أن وهللا في إیران.  اتیآلبنان، وتفاقم دولة  من إیران،  متصاعداً  اسالمیا
ً  وتھدیداً  سنوات من الھجوم  10من البعث والحركات القومیة. وبالفعل فبعد  متصاعداً  قومیا

صاروخا من نوع سكود أرض  39 بإطالقعلى مفاعل اوزیراك وتدمیره، رد صدام حسین 
سیئة التوجیھ، وبعبوة  كانت في الرد العراقي، أن الصواریخ الفرق ، لكنّ ى إسرائیلأرض عل

. وللمتابع أن یتخیل لو كان 152تفجیریة صغیرة تقترب من قذیفة مدفع المیدان الساحلي 
جبره الذي أصدام یملك قنبلة نوویة، فكیف كان سیرد على إسرائیل وعلى التحالف الدولي 

 على االنسحاب من الكویت والسعودیة.

أصبع ذاكرة أحمر اللون، صغیر وھي تسأل: ھل تحمل معك تابلت أو كومبیوتر أخرجت 
ً  ھ تقریراً علیتنزل  بجھدي إلى العربیة، وبات من وثائق المركز  ھنا؟ ترجمتھُ من  ھاما

اإلعالمي لمفوضیة االتحاد األوروبي، وال أرید أن أرسلھ لك بالمیل، بل أفّضل أن أنّزلھ 
 بنفسي على أجھزتك ألسباب تتعلق بكتمان عملنا. 

المتخم بالوثائق والصور، وبدأت بتنزیل الملف  استجبت بسرعة لطلبھا، وأخرجُت تابلتي
ل من عبارات الشكر، وعدت إلى غرفتي ابودعتھا بو علیھ، ومعھ الملف االنكلیزي األصلي.

 ، وجاء فیھا:الدراسة وأضیفھا إلى ملف أوزیراك أقرأ، سارعت في الفندق

 األضرار التي لحقت بالھدف

ستیر من األكادیمیة االتحادیة للبحریة للحصول على شھاد الماجطروحتھ العسكریة أفي 
الموسومة "الھجوم اإلسرائیلي على أوزیراك: نموذج للضربات الوقائیة في األمریكیة و
الحقائق بالشكل التالي، وقد تعزز العرض  2004بیتر سكوت فورد عام   عرضالمستقبل"، 

شارة إلى بتعلیقات المترجمة وتحلیالت جیوسیاسیة قدمھا خبراء، وعرضت دون اإل
 مصدرھا ألسباب تتعلق بالخبراء أنفسھم:

كشف خضر حمزة العالم النووي العراقي بعد لجوئھ إلى الوالیات المتحدة األمریكیة عن 
حجم الدمار الذي لحق بمجمع التویثة، حیث تسرب تقریره المكتوب بخط الید والذي ال یحمل 

 ً ً  أي درجة كتمان " كان المكان ركاما دمت بالكامل، تجویف المفاعل، المفاعل ھُ ، قبة مرعبا
وھو یشبھ حوض سباحة توضع فیھ قضبان الوقود للتبرید دمر بشكل غیر قابل لإلصالح. 

الیورانیوم بقي سالماً، ولكن، ظھرت مشكالت أكبر بكثیر من مجرد تدمیر المفاعل،  لكنّ 
یز المادة الصلبة للقنبلة، فالعلماء العراقیون لم یعد بوسعھم اآلن استخدام البلوتونیوم لتجھ



وكان البدیل المتوفر فعال ھو تخصیب الیورانیوم عبر عملیة الطرد المركزي التي كانت 
 . "العملیة األولى ق وقتاً أطول للخروج بنتائج أقل أھمیة وأغلى كلفة منتستغر

ملیون دوالر حین شرائھ من الحكومة  300وكان مفاعل أوزیراك لوحده قد كلف العراق 
، والمشكلة السیاسیة األكبر التي واجھھا العراق بعد تدمیر المفاعل ھي أنھ بات لفرنسیةا

یخوض حربین، األولى ضد اإلیرانیین (وقد تحولت إلى حرب استنزاف ال یعلم أحد متى 
تنتھي) والثانیة ضد البرامج األممیة التي تمنع انتشار التسلح النووي (وھي معركة متطاولة 

وتنتھي بإسقاط نظام صدام حسین نھائیاً بالقوة ودفن مشروعھ  2003م ستستمر حتى عا
 النووي إلى أبد).

وزیراك وملحقاتھ، سي والمالي العراقي لشراء مفاعل ألدبلوماسي والعلمي والسیافالجھد ا
حیث 1974ر منذ بدایة سبعینات القرن العشرین حتى عام منواة مشروع نووي است سولتأسی

حیث أوشك أن یدخل مرحلة التنفیذ، فكیف سیتم تأمین 1981وحتى عام تم شراء المفاعل، 
طالق البدیل كمشروع اسة دبلوماسیة سیتمكن العراق من إبدیلھ وبأي جھد وتكالیف وسی

 فاعل.

ثانیة، فاذا  90قضت على جھد السنین الطوال في  F-16ثماني مقاتالت إسرائیلیة من طراز 
كان علیھ  لزمھ ما ال یقل عن خمس سنوات لیصل إلى مابدأ العراق من لحظة النھایة، فسی

المشروع الحلم، ھذا إذا مرت األمور بسالم، فكیف والحال أن العراق غرق في حرب 
قل من سنتین من نھایة الحرب، غزا الكویت، وبات سنوات، وبعد أ 8دق مع إیران لمدة الخنا
 ً  الذین انقلبوا أعداء. لیجیین للعداء الدولي والعربي، وفقد حلفاءه الخ ھدفا

ومع انطالق حرب تحریر الكویت في عملیات عاصفة الصحراء توالى القصف على 
المشروع البدیل لمشروع التویثة، فقصفت المنشآت النوویة في الشامیة والشرقاط بشكل 
كامل، وحتى المحطات الفرعیة المنتشرة على نھر دجلة أو تلك المحمولة على شاحنات 

حت تتنقل منذ بدأ القصف الجوي لعملیات عاصفة الصحراء، حتى أعلن عمالقة ما بر
 العراق استسالمھ وذھب إلى خیمة سفوان قد دمرت بالكامل. 

توالي ھجمات التجرید الباحثة عن كل منشآت  B52كانت القاصفات السوقیة من نوع 
 بھا.لحاق دمار تام وع التویثة، ونجحت غالبا في إالمشروع النووي البدیل لمشر

من الحصول على وقود  والم یتمكن 1991علماء الطاقة النوویة العراقیین، بعد ضربات عام 
فاعل، فاعتمدوا على مكونات الكعكة الصفراء المعروفة بوقود الكرامیل النووي. للمنووي 

المشكلة األصعب كانت في تأمین علماء یقبلون العمل على ھذا الوقود، فأغلب العلماء 
نفاق علیھم بسخاء، تي دئبت الحكومة العراقیة على اإللموفدین إلى الخارج والالعراقیین ا

، واختاروا البقاء غالبا في 1991رفضوا العودة إلى بلدھم بعد ما كشفت كل األوراق في عام 
الدول التي درسوا فیھا. كل ھذه العوامل أبطأت إلى حد كبیر المشروع النووي البدیل الذي 



ل لینجزه، وھو ضابط صف عدیم المعرفة یعتمد على القوة والقسوة أحیل إلى حسین كام
نجاز ما یریده، األمر الذي زاد من نفور العلماء العراقیین ورفع وتیرة رفضھم المفرطة في إ

مع أجھزة مخابرات دول  ، حیث تعامل كثیرون منھم سراً بلدھمللمشاركة ثم ھروبھم من 
 العراقي. االستراتیجيسرار التسلح أیة لصدام حسین كاشفین لھا عن كل معاد

، 1981وزیراك عام ضع العراق السیاسي بعد الضربة اإلسرائیلیة لمفاعل أوبالعودة إلى و
نظام صدام حسین اختار أوال أن ال یكشف عن عمق الكارثة التي لحقت بمشروعھ  فإنّ 

وزمناً، فجاء الكشف من السلطات اإلسرائیلیة التي اعتبرتھ  وجھداً  النووي المكلف ماالً 
 نصرا مؤزرا ال یضاھیھ نصر. 

ً یعزف سمفونیة القادسیة الثانیة وأالعراق استمر  الشعب العراقي  مجاد سعد والقعقاع واضعا
وال تترك لھ حتى فرصة التخلص من  دائما على محك أزمة قاتلة كبیرة تشغل كل وجوده،

، النووي السامة التي أطلقھا قصف مفاعل التویثة في خصر بغداد الجنوبي بخرة الخرابأ
. وبھذا الخصوص یقول أوري بار جوزف " في ظل رغم انھا اضرت بجمیع الساكنین حولھ

لساحقة للضربة المباغتة ا يتلك الظروف، كان من الواضح أن االعالن الرسمي اإلسرائیل
حسین ونظامھ خالل ساعات فحسب. وھكذا تفجرت صابت صدام كان الصدمة الثانیة التي أ

 72ذاعة العراقیة بحمالت شتائم وتھدیدات ببالغة سوقیة مفرطة لمدة ة التلفزة واإلقریح
كبریاءه  ، بل تطییب خاطر صدام حسین الذي أحس أنّ عة مستھدفة لیس الثأر من إسرائیلسا

كان من الممتع  "وكرامتھ قد جرحت بشكل بلیغ. وبھذا الخصوص یعلق بار جوزیف
مالحظة أن صدام حسین نفسھ قد سكت تماما عن الكالم لمدة عشرة أیام بعد الضربة، فھو 
كقائد كان یدرك أنھ بحاجة إلى نوع قاس من رد الفعل یظھره باتجاه إسرائیل، نوع یتفوق 

على البالغة السوقیة التي تمیزت بھا خطابات العسكرتاریة العراقیة إبان سنوات حرب 
الفعل یبدیھ آنذاك، فالحرب خنادق المملة مع إیران، وكان بلده ال یملك أي مستوى من رد ال

خاطفة مع إیران تحولت إلى حرب متطاولة ال یعلم وال یھتم أحد متى صدام رادھا التي أ
 تنتھي. 

والقنبلة النوویة التي كان یحلم أن یفني بھا أعداءه" القابعین في قم وطھران" على حد وصف 
ثانیة إلى رماد. والكارثة األكبر  90خالل  تعالم العراقي الزاعق في تلك السنوات، تحولاإل

بعد شخص صدام حسین أجواء العراق، وقصف أھم ما فیھ (أن الطیران اإلسرائیلي دخل 
 ً كل منظومات الصواریخ والمدفعیات والتحصینات التي أقامھا العراقیون  طبعاً!) مخترقا

قد قصف القصر  يالطیران اإلسرائیل اني على المفاعل! ماذا لو أنّ تحسبا ألي ھجوم إیر
الجمھوري وقتل صدام حسین وعائلتھ؟ ھذا الھاجس المرعب دار في خلد الرئیس العراقي 

شدید الطموح في تأمالت غاضبة جعلتھ یعید النظر في مستویات السریة والكتمان في 
 السنوات التي تلت حرب الخلیج الثانیة.

 الفعل العربي على عملیة أوبرارد 



مشاعر العالم العربي تجاه إسرائیل كانت واضحة بعد الضربة، لكنھا لم تتخذ شكال انتقامیا 
مت العالم العربي بشكل واضح منذ عسكریا أو إستخباریا قط، فالحرب العراقیة اإلیرانیة قسّ 

دت العالم العربي أخرى وحّ مطلع ثمانینیات القرن العشرین، لكّن الضربة اإلسرائیلیة مرة 
تجاه "الكیان الصھیوني" كما ظلت تصر أجھزة اإلعالم العربیة على وصف إسرائیل، في 

تتحدث عن "الكیان  تحین تخلت حكومة إیران منذ مطلع الثمانینیات عن ھذا الخطاب، وبات
 بحد ذاتھ یدعو للتأمل.في الخطاب وت ااإلسرائیلي"، وھذا التف

تعب بعث القنبلة النوویة العراقیة، فقد أ استفادت من تدمیر مشروع سوریا على الخصوص
عالمیة، وال ینسى السوریون تحشیدات "علمیة بعث سوریا بالعداء والمناكفة اإل العراق

البعث" العراقیة على حدودھم منتصف سبعینیات القرن العشرین. لكن سوریا مع ذلك دعمت 
ً بشدة إي عمل عربي مشترك ضد إسرائیل،   كما نددت المملكة العربیة السعودیة علنا

بالضربة اإلسرائیلیة داعیة إلى الوحدة العربیة، بل مضى العاھل السعودي الملك خالد أبعد 
وبھذا الخصوص یقول  من ذلك عارضاً إعادة تمویل انشاء مشروع نووي عراقي جدید.

في  سائداً  ن ھذا شعوراً الھجوم كأنھ إھانة لكل العالم العربي، كا اأوري بار جوزیف" بد
عماق كل عربي، عادت صورة الطیار اإلسرائیلي باعتباره نسخة من سوبرمان لتعیش في أ

 ً بعد حرب األیام الستة. الرئیس المصري أنور السادات  عمق الوعي العربي، كما جرى تماما
 ً عالم العربي إسرائیل، مستفیدا من ھذه الحركة لتخفیف وطأة الصدمة التي أصابت ال أدان علنا

بدخولھ اتفاقیات كامب دیفید ومصالحتھ العلنیة مع مناحیم بیغن، وبھذا كان یسعى إلى كسر 
طوق العزلة التي فرضھا علیھ الحكام العرب. ویقول الخبیر االستراتیجي فیلدمان بھذا 

إلى التحالف العربي من خالل مساعدة العراق في حربھ  دالخصوص "حاولت مصر أن تعو
ضد إیران، وبھذا مدت بین القاھرة وبغداد جسراً جویا من السالح والعتاد العائد ألسلحة 

 حلف وارشو والتي لم تعد مصر بعد المصالحة مع اسرائیل تستعملھا".

ام حسین وحزب البعث في الدوائر المغلقة، أدركت كل الدول العربیة النزعة التسلطیة لصد
بنسختھ العراقیة، وتنفست بشكل خفي الصعداء ألّن إسرائیل حرمتھ من القنبلة النوویة التي 

 ً زناتھا. وھو ھاجس أثبت الخلخلة استقرار المنطقة ولضرب تو كانت ستصبح حتما سببا
ة، وبعدھا حین غزا العراق الكویت وضمھا إلیھ باعتبارھا محافظة عراقی 1990صوابھ عام 

كان العرب یریدون أن تظھر قوة نوویة  وبعدھا شرع بغزو السعودیة وباشر بعملیة الخفجي.
 عربیة، لكنھم لم یریدوا أن یكون العراق صاحب تلك القوة.

الضجة الدولیة التي أثارتھا الضربة اإلسرائیلیة نجحت في خلق نوع من التعویض للعراق، 
إدارة الرئیس األمریكي رونالد ریغان أن تمحو  ففي مطلع ثمانینات القرن العشرین أرادت

قلیمي ، فباتت تبحث عن حلیف إلحقھا بھا رموز العمائم اإلیرانیةأآثار االذالل والخیبة التي 
ه كان العراق بأمس الحاجة إلى بدور غیر إسرائیل یعوضھا عن فقدان الحلیف اإلیراني.

 سلحة والعتاد والمعدات في حربھ ضد إیران. األ



وقف المشروع النووي العراقي، لكنھ وبنفس الوقت فتح قنوات جوم على أوزیراك أالھ
وبات كل لقاء عراقي مع عناصر  ،الحوار الدیبلوماسي مع الوالیات المتحدة األمریكیة

اإلدارة األمریكیة یضیف لموقع صدام حسین دعماً ومكانة، خاصة على مستوى الشعب 
الدعم األمریكي والدولي، والتضامن العربي لم یساعد العراق  ومع كل ذلك، فإنّ  ،العراقي

 على استعادة المال والجھد والوقت الذي بذلھ للمشروع النووي المدمر.

 قیمة الضربات االستباقیة

وزیراك العراق عزمھ أبالنسبة إلسرائیل، كان السؤال الملح ھو" ھل افقدت ضربة مفاعل 
  ضاعفت جھوده الحثیثة المتالك ھذا السالح الخطیر؟" على امتالك قنبلة نوویة، أم أنھا

الضربة شتت ودمرت البرنامج النووي العراقي، وانھكت النظام اقتصادیاً، وجعلت من 
الصعب على صدام حسین أن یحقق حلمھ بأن یصبح رئیس دولة نوویة. وبھذا الخصوص 

األولى بالنسبة  لضربةعدھا باتریك مورغان أن عنصر اأكشفت دراسة میدانیة عن الضربة 
 ن یتحقق حتى بوجود الردع النووي.ألي مھاجم یمكن أ

ً  ومن الواضح أنّ  لما كان غیر تقلیدي  العراق رغب بامتالك السالح النووي باعتباره رادعا
عنصر الردع قد یحتوي على عوامل ھجومیة  وطبقا لھذا فإنّ  لكیان الصھیوني"ا"یسمیھ ب

من قبیل الضربات االستباقیة، وبالحصیلة فإّن ھذا یمثل اختبار دوافع لكل من العراق 
 وإسرائیل.

 على المستوى القریبعملیة أوبرا قیمة 

ال یجرؤن على إبداء وجھة نظرھم،  واصدام حسین لم یكن یردعھ أحد، فكل مستشاریھ كان
ً وحین یرغب صدام  من قبلھ لمناقشة المعترض،  في سماع وجھة نظر مخالفة، یوفد شخصا

واالستفادة من وجھة نظره فیما بعد وكأنھا فكرة صدام. كان حس األنا لدیھ یفوق التصور، 
متحضرة من أدولف ھتلر. ویذكر خضر حمزة نصف وربما ھذا ما یجعلھ نسخة بدویة 

إلى كوارث  غیر منطقیة صدرت عنھ وأفضتأوامر وآخرون أنھم كانوا مجبرین على تنفیذ 
 وإلى ھدر للمال بشكل جنوني.

 ً إال بضرب مشروعھ وطموحھ،  ھذا الحس المفرط بصواب رأیھ، جعل ردعھ غیر ممكنا
وھذا ما لم یفعلھ الحصار االقتصادي بعد غزو الكویت، بل دمر البنیة التحتیة واقتصاد 

 العراق. 

لحاجتھ إلى السطلة المطلقة،  امتداداووي كان طموح صدام حسین للحصول على سالح ن
ً لحصو مطلق اإلدارة في المنطقة، ویرعب  ھ على مثل ھذا السالح كان سیجعل منھ حاكما

یران من فكرة االعتراض على مشاریعھ. وھو إحتى القوى اإلقلیمیة، مثل تركیا وإسرائیل و



تشبھ مشكلة الرعب النووي  ما سیشكل للمجتمع الدولي في المستقبل مشكلة مقیمة مستمرة،
ً  كم جونغ أونالذي یملكھ   لكل القوى الكبرى. رئیس كوریا الشمالیة والذي یعتبر تحدیا

وقدر خضر حمزة في مقابالتھ مع اإلعالم الدولي في نھایات تسعینیات القرن العشرین أن 
د دؤوب ھبجني نووي خالل نھایات الثمانینیات یعملون قألف عالم وت 12العراق كان یملك 

 ً وبرا في خالل ملیار دوالر بعد عملیة أ 10لعراق استثمر ا ،إلنتاج قنبلة نوویة. عملیا
ونتائج تلك االستثمارات مدفونة أو مخفیة في أرجاء  ثمانینیات وتسعینیات القرن العشرین،

جزاء منھا لم تصلھا القوات األمریكیة التي قضت على صدام حسین العراق، وربما بقیت أ
 .2003امھ عام ونظ

ورغم أن الكادر العامل في المجال النووي العراقي قد نجح في صناعة عبوات إطالق 
حداث یریة المحملة بصواریخ قابلة على إجاھزة، بل ونجح في صناعة الرؤوس التفج

في خلق محیط الیورانیوم الذي یحتاجھ، إال  ار النووي في رؤوس الصواریخ، ونجحاالنشط
ة إلى اللب المخصب الالزم إلحداث تفجیر نووي، ولكن الحصول علیھ كان ھم بقوا بحاجأنّ 

م حسین المفاجئة التي مسألة وقت فحسب، على أن نأخذ باالعتبار مغامرات وقرارات صدا
غزو الكویت بحد  نّ فإھد النووي العراقي. وفي الحقیقة زمات متصلة تعطل الجكانت تخلق أ

 ، وقبلھافشال المشروع النووي العراقيلدولي الساعي إلى باشر للتدخل اذاتھ، كان السبب الم
طموح  رت التطور النووي العراقي، لكنھا لم تلغِ فإن عملیة أوبرا التي قامت بھا إسرائیل، أخّ 

 صدام للحصول على سالح نووي.

 قیمة عملیة أوبرا على المستوى البعید

الردع ضد صدام حسین،  ةطویل األمد في استراتیجی تغیراً الوقائیة صاغت عملیة أوبرا 
، ھذا التطور الثوري في الشؤون السیما أنھا كانت األولى من نوعھا في الشرق األوسط

ات سالح الجو في العصر العسكریة بالشرق األوسط، فتح آفاقا ال حدود لھا ارتبطت بإمكان
ي الشرق امكانات رادعة فضاف كل ھذا التطور لقدرات الدول التي تملك الحدیث، وأ

عاقة المشروع النووي العراقي إلى األوسط، فما دامت عملیة أوبرا قد مّكنت إسرائیل من إ
بنفس الطریقة مع أي  مكانات قد تتصرفمحددة، فإّن أي دولة تملك تلك اإلأزمنة غیر 

ار سلحة دمویر أو خلیجي إذا فكرت ھذه الدول في تطمشروع تركي أو إیراني أو مصري أ
شامل تؤثر على توازنات القوى  وعلى مستوى الردع في المنطقة. ویتحدث جي مورغان 

عن تطور دقة الضربات الجویة إلى درجة تلغي الردع وفكرتھ، وھذا غیر صحیح، فالردع 
النووي یملك قدرة إلغاء خیار القوة والضربة االستباقیة، فیما ال یملك التفوق الجوي مثل ھذه 

على الرغم دول عن فكرة خوض حرب ضد إسرائیل (غلب الالنووي یوقف أ . الردعالقدرة
ً إال من خیارات المعارك التي یثیرھا الفلسطینیون وحزب هللا،  موضعیة  أنھا تبقى حروبا

صغیرة تقضي علیھا إسرائیل دون أن تفكر باستخدام سالح الردع النووي، فمعارك 



النووي، بمعنى أنھا مھما  سرائیليم اإلالفلسطینیین وحزب هللا ھي ضمن منطقة المحرّ 
 تطورت، فال تفكر إسرائیل في ردعھا نوویاً ألنھا واقعة ضمن منطقة االنتحار النووي)

الخبیر االستراتیجي الدولي إلیوت كوھین، استاذ العلوم السیاسیة في مدرسة نیتز للدراسات 
وزیراك، أانقضت أیام الغارة على ھ لعملیة أوبرا یقول "الدولیة المتقدمة في معرض تقییم

سوقیة. الكتمان، والتمویھ،  ةالموقع السھل، المبني فوق األرض وغیر المحمي بقوة عملیاتی
والخداع، وتشتیت قناعات المھاجم المحتمل، كلھا تطورت الیوم إلى حٍد یمنع تنفیذ أي عملیة 

 من ذلك النوع".

افاً أكثر دھدى لعملیة أوزیراك خلقت ما یلي: "أالتأثیرات بعیدة الم فإنّ وعلى ھذا المنوال، 
المھاجم المحتمل یجب أن یركن  منعة على أي عدو محتمل". لكّن ھذا االستنتاج ال یعني أنّ 

إلى الھدوء ویترك مشاریع أعدائھ تنمو وتتسع حتى تصبح ترسانات نوویة یصعب إلغائھا 
آوت أسامة بن الدن وھو أكبر تھدید كما الحال في ترسانة باكستان الدولة اإلسالمیة التي 

 ً  دولي للغرب في مرحلة ما، والتي تمثل الیوم قنبلة محتملة قد تنفجر بوجھ العالم نوویا
رھابي مجنون قد ال یفقھ التوازن الدولي. أو إسالمي وتقضي علیھ بموجب قناعات زعیم إ

ریكي دونالد ترامب في على نمط الترسانة النوویة لكوریا الشمالیة التي حاول الرئیس األم
 احتوائھا، وإن كانت مصادر المعلومات غیر كافیة لتأیید نجاحھ في ھذا المسعى. 2018عام 

مناحیم بیغن، كان یدرك آنذاك، أن ضربة ساحقة مثل عملیة أوبرا ستضمن إلسرائیل األمن 
من سالح نووي عراقي لخمس سنوات مقبلة على األقل، لكن األھم، إدراكھ أن نجاح ضربة 
أوبرا سیجعل كل الشرق األوسط واقلیمھ یفكر كثیراً قبل اإلقدام على أي إجراء أو مشروع 

 ي قد یزعج الدولة العبریة ویستفز مشاریعھا في األمن واالستقرار.جیوسیاسي أو عسكر

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 "عملیة أوبرا"...في مكاتب المخابرات اإلسرائیلیة 

"ر. و. ك." الذي جاوز  الغامض محدثّي األلماني مرة أخرى أسافر إلى برلین للقاء           
، أخرى استدعي فیفیان ص. حلبي ومرة، من العمر والجالس على كرسي متحركالسبعین 

التي یلیق بھا أن تعمل في الھیئات الدولیة.  مترجمة باللغات العربیة واأللمانیة واإلنكلیزیةال
لقاؤنا كالعادة تم في بیتھ، وغطى تقییما إسرائیلیاً من داخل المشھد السیاسي واالستخباري في 

 . 1981إسرائیل عشیة الھجوم على أوزیراك صیف عام 

عتنا حدیقتھ الشتویة الجمیلة، وجلسنا أمامھ على مقعدین ھذه المرة، فیما توقفت بیننا عربة جم
كیترنغ تزاحم علیھا كل ما لذ وطاب من المائدة الیھودیة. شغّلت تطبیق التسجیل على تابلتي 

 المحمول، وبدأت فیفان بالترجمة خالل فواصل توقفات الرجل الذي استھل اللقاء بالقول:

 خطأ ویطلق علیھا أحیاناسرائیلیة (القیادة اإلأوبرا ھي التسمیة التي أطلقتھا  عملیة
ومجمل المجمع النووي العراقي  2وتموز  1تموز  قعيمو دمرتغارة جویة عوفیرا)على 

 في التویثة جنوب بغداد. 

األولى، ووي قررت القیادة اإلسرائیلیة ضرب المفاعل العراقي قبل أن تصلھ شحنة الوقود الن
ن ینتج عنھ رب الشعاعي للیورانیوم وما یمكن أنسانیة نتیجة التسلتجنب حصول مضاعفات إ

(والمراقب قد یتساءل ھنا لماذا وضع صدام حسین والقیادات التي سبقتھ مشروع العراق 
النووي قریبا من بغداد، متجاھلین األخطار المحتملة الناجمة عن ذلك؟).ھدف الغارة 

. وتضمنت االعدادات كیلومترا عن القواعد الجویة االسرائیلیة 1100یبعد المقترحة كان 
للغارة، بناء منشآت مطابقة للھدف والتدرب على ضربھا بشكل متصل، عالوة على طلعات 

جویة لمسافات طویلة للتأكد من كمیة الوقود التي تحتاجھا الطائرات بدقة قبل تنفیذ الغارة. 
طواقم المقاتالت االسرائیلیة، وقد أوجزھم اللواء رافول أیتان واختیر الطیارون بعنایة من 

رئیس أركان جیش الدفاع االسرائیلي بدقة حول مھمتھم منھیا كالمھ بالقول" البدیل عن ھذه 
 العملیة ھو دمارنا !"

 صلت تل أبیب من داخل مفاعل أوزیراك بعد ساعات من قصفھ:ومعلومات 

الثالثة فجراً، وصل تقریر مفصل عن نتائج الضربة من داخل المفاعل. التقریر تقدم  "الساعة
بھ مھندس فرنسي إلى إدارتھ في فرنسا وكشف عن تدمیر كامل للمفاعل، ووصلت بعد ساعة 

دخل المھندس إلى جوف المفاعل المظلم وبیده   نسخة منھ إلى مركز العملیات في تل أبیب.
فاعل، حت األرض لمعرفة حجم الضرر في حوض الوقود أسفل المامتار ت 3تورج، ونزل 

استالمھ المعلومات، سارع ضابط  كونكریتیة تغمرھا المیاه. وحال كتالً  لكّن كل ما رآه كان
االستخبارات الخفر في المركز اإلسرائیلي إلى رفع "رسالة استخبارات قصیرة" إلى 

مراجعھ، یشرح فیھا لھم أن المفاعل قد دمر بالكامل. وصلت الرسالة إلى كل من یعنیھم 
  األمر، بما في ذلك القیادات السیاسیة في البلد.



قاً إلى أّن الضربة قد حققت دقة اإلسرائیلیة التي صدرت الح وخلصت تقاریر القوة الجویة
بما ضمن تدمیر قبة أوزیراك، والمفاعل التدریبي األصغر المجاور لھا  صابة فاقت المتوقعإ

عالن رادیو والتلفزة الیوم التالي. اإل، وھذا ما أعلن رسمیا عبر ال2والمعروف عراقیا بتموز 
حكومة آنذاك، مناحیم بیغن، دون الرجوع إلى السلطة جاء بقرار شخصي صدر عن رئیس ال

 ً بذلك عن  التشریعیة "الكنیست" ودون الرجوع إلى المرجعیات التقنیة المختصة، خارجا
توصیات صدرت عن مدیریة االستخبارات، بإشاعة أن الطیران اإلیراني ھو من قصف 

 ، لتجنب التلمیح إلى عالقة الدولة العبریة بالغارة.المفاعل

بغداد من جانبھا كانت قد قللت إلى حد كبیر من أھمیة المفاعل في وقت سبق الضربة، 
 ً لألبحاث، وفي النھایة سیكون قادراً على تولید  مموھة بالقول" المفاعل النووي كان مصمما

 الطاقة الكھربائیة".

 أثار الھجوم ردود فعل تفاوتت في تفسیر شرعیة الھجوم أو عدم شرعیتھ. الموافقون
إسرائیل قامت بعمل یندرج تحت سیاسة الدفاع  المؤیدون للغارة استندوا في جدلھم إلى أنّ 

من  51المشروع عن النفس، وھو عمل مبرر بموجب القانون الدولي، كما ورد في الفقرة 
 میثاق األمم المتحدة.

ھا بشأن أما المعترضون على الضربة فذھبوا إلى أن اإلدارة االسرائیلیة بالغت في تقدیرات
الدفاعیة بحد ذاتھا  ستباقیةلھا، معتبرین أن فكرة الضربة االالقوة العراقیة وآفاق مستقب

 مرفوضة من قبل المجتمع الدولي.

ى الوكالة الدولیة للطاقة الجمیع (أفرادا وحكومات) نیران نقدھم إل وجھوسط ھذا الجدل، 
ا قاعدة لھا قد فشلت في األساس في تنبیھ العالم عین أن الوكالة التي تتخذ من فینّ ، مدّ الذریة

وزیراك". فیما رد المسؤولون في الوكالة ھذه تطورات المشروع النووي العراقي "أإلى 
 ً الكوادر والطواقم  ، وأنّ االتھامات، معیدین التأكید على أن المفاعل النووي لم یكن عسكریا

كما أشاروا إلى أّن العراق كان من  یھا.العراقیة طالما تعاونت مع الوكالة الدولیة ومفتش
البلدان الموقعة على معاھدة منع انتشار األسلحة النوویة، فیما لم توقع علیھا إسرائیل التي 

 رفضت عرض منشآتھا النوویة للمراقبة الدولیة.

بعد الغارة، أعلنت بغداد عزمھا على إعادة بناء المنشأة المدمرة. فرنسا من جانبھا، وعدت 
ً  ید العراق بالتقنیات المطلوبة، لكنّھا لم تضع جدوالً بتزو  لتنفیذ ھذا الوعد. زمنیا

الذي أعلن أنھ مفاعل أبحاث، أنشئ عامي  182، قام مشروع 2وتموز  1على انقاض تموز 
 بعد انھیار مفاوضات العراق مع فرنسا إلعادة بناء مفاعل أوزیراك. 1984/1985

لیقوم على تخصیب الیورانیوم  NRXني ھذا المفاعل الجدید على طراز المفاعل الكندي بُ 
 1987/1988الطبیعي بالماء الثقیل، وحین تكامل المشروع توجھت الدراسات حولھ عامي 

شارت إلى أنھ مفاعل نووي أإلى تصمم قلب المفاعل. المعلومات التي تسربت من الداخل، 
، حیث كان المشروع بتفاصیلھ في مرحلة 1988واسط عام أویة. في یھدف إلى انتاج قنبلة نو



 الدراسة، قررت السلطات العراقیة التریث بشأنھ بسبب انعدام الموارد، وتوجھت كل الجھود
 نتاج البلوتونیوم.إلى برامج التخصیب الرامیة إلى إ

تحت أنقاض  تفعیل الوقود النووي الذي دفن بعضھ إلعادةبعد غزو الكویت، سعى العراق 
وزیراك، وأخفي الباقي في مكان قریب من مجمع عشتار الذي یقیم فیھ الخبراء الفرنسیون أ

وبدأت الجھود الھندسیة تعمل على انتشال الوقود من  في مدینة المدائن جنوب شرق بغداد.
قلب المفاعل المدمر، لكّن تطورات غزو الكویت، وما تبعھا من قصف استراتیجي شامل لكل 

، حتى إشعار آخر، السیما أن 1991راق، أوقفت الجھد ابتداء من كانون األول/ ینایر عام الع
المفاعل تموز المتروك، قد تعرض لضربات جویة وصاروخیة بلغ عددھا تسع ضربات، 

خالل حمالت التجرید التي شنتھا طائرات وصواریخ التحالف الدولي. في الیوم الثاني 
صبح لدولي أن مفاعل تموز في التویثة أرفة عملیات التحالف اواألربعین للھجمات، أعلنت غ

 خارج الخدمة وغیر صالح للعمل بشكل تام.

ً وتوقف محدثي السبعیني عن الكالم، وھو یتثاءب  رغبتھ في االستراحة، فغادرنا أنا  معلنا
 دون أن نحدد موعداً آخر للقاء. والمترجمة
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 خارج الكابوس النووي ! واحة للجسد

سابیع، نفسي للھبوط، لم أر المدینة منذ أ، فأبدا بتھیئة ربیل لیالً تحلق الطائرة فوق أ        
بان لم تنل  عرف ما ینتظرني، فھناك عشرات المسائل غیر المحسومة في المكتب، كما أنّ وأ

 سابیع، ھذا غیر أن ریتا تنتظر حسم قضیتھا.إجازة منذ أ

ر، وحال أن اعبر نقاط التفتیش في المطأظلت تداعیات الواجبات المنتظرة تجتاحني وأنا 
غرفتي في الفندق، لفني نوم عمیق، ایقظني منھ صباح دافئ أعاد لي شعوري بأني وصلت 

مقرون دائما بریح باردة منعشة تحتوي ربیع في العراق. دبق الساعة التاسعة صباحا في ال
 الظل.اإلنسان وھو في 

بان الوراق، معاونة "مكتب الخلود  تناولت افطاري بھدوء في صالة الفندق، ثم طلبتُ 
، جاءني صوتھا وھي ضاحكة وتحتج بقوة "أھال وسھال، بعودة للعالقات العامة" بأربیل

 الطائر المسافر المیمونة، ھل آمل أن أراك في المكتب الیوم؟"

بفراق المكتب وشغلھ، لكني أنتظر منك كشفا أكید، وأعرف أنك متلھفة لعودتین لتنعمي 
 مفصال بكل شيء قبل أن تمضي بالسالمة في اجازتِك.

واووووو...إجازة، ال أصدق نفسي، نسیت كیف یكون شكل اإلنسان وھو جالس بسروال 
قصیر على حوض سباحة، ال یفعل شیئا سوى الخوض في الماء ثم الخروج لتناول عصیر 

ماء والعودة لتناول آیس كریم، ثم الغوص، ثم الریاضة، ثم الغوص كوكتیل، ثم الخوض في ال
 فنفر كباب ساخن بالبصل والعنبة وریاضة ...واوووووووووووو متى سیحل ھذا الوعد؟

 اآلن إذا شئت.

واوووووووو، ھل اتي آلخذك من الفندق، أم تأتي إلینا مباشرة؟...ھاھاھا..إن كنت ال تزال 
 یتك في المكتب.أسابیع طویلة مذ رأتذكر طریق المكتب...مضت 

 ابقي حیث أنِت، سأصلكم خالل دقائق.

وقضیت في المكتب الیوم برمتھ، عشرات القرارات والرسائل واالیمیالت، ومواعید ال أول 
لھا وال آخر. وكان علي أن اقّسم المواعید على البالنر على ھاتفي المحمول. فامتأل الجدول 

شغلي مع بان، وودعتھا، أنھیت كل  ناك مواعید غیر محسومة.ألسابیع مقبلة، وما زالت ھ
ضع لمسات تائھة سطنبول. وبقیت في المكتب وحدي، أن تسافر في الغداة إلى اوھي تأمل أ

حائرة، على عمل متراكم وعقود بانتظار قراراتي. لكن الذي لفت نظري وأثار ارتیاحي، ھو 
ألف دوالر خالل ھذه الفترة،  100تجاوزت رقام مدخوالت إلى المكتب بان قد حققت أ أنّ 

رن ھاتفي، وكانت ریتا على الخط، تقول  وھذا یجعلنا نسیر بخطى ثابتة نحو االستقالل.
 بصوت عاتب...نسمع من اآلخرین أنك رجعت لدیارنا...لماذا ھذا التجني؟



شغل نجز ال، وأنا منذ الصبح في المكتب، أكلم أحدا سوى بانآسف ف ف ف ف ف، أنا لم أ
 لكني كنت أنوي أن اتصل اللیلة حتماً. ،المتراكم

 وھا أنا قد سبقتك واتصلت...متى نراكم إذا؟

اللیلة، ھل تعرفین مكانا ھادئاً، نتكلم على راحتنا فیھ، ویمكن أن نمزج الجد بالھزل، أنا بت 
 غریباً عن ھذه المدینة كما تعلمین؟

افتتح فندق جمیل، نظیف أنیق، قلیل الزائرین، موقعھ في  هضحكت وھي تقول: في عینكاو
لیلي خرافي الجمال، ولن  طرف المدینة بعیدا عن الضجیج. أھم ما فیھا طابقھ السابع...مكانٌ 

  أكلمك عنھ، حتى تضمن لي أنك قادم...ماذا تقول؟

 یھ؟ف لة األنیقة...ھال حجزِت لنا سویتتمام...ال رأي یعلو على رأي السیدة الجمی

 لیلة واحدة؟

 بل كل األسبوع، حتى السبت المقبل.

 واوووووووووو، وكیف تضمن أننا سنلتقي كل لیلة؟

لغي الحیاة شیاء، وبات القبح والشغل یا یا عزیزتي، وإال اختل توازن األالبد أن نتفرغ ألنفسن
 لھا. ن نقضي اللیالي السبع كما خططناص على أسبوع، ولنحركل األلنا  يِ حجزاوالجمال. 

رتب بھا ساعات حرة، أ 3یتیح لي  وھكذا اتفقنا أن نلتقي في التاسعة بالفندق المذكور، وھذا
 من مودوس العمل إلى مودوس الراحة. وأغیرحوالي أ

انھیت شغلي، وغادرت المكتب فأخذت السیارة إلى فندقي، غیرت مالبس ونزلت إلى الجم، 
نھي بعض ألخذت دوشاً، وصعدت الى جناحي، وسبحت نصف ساعة، ثم أتریضت لساعة، 

كن، على قمیص وولبست على عجل بذلة سوداء سم المكالمات، وارد على ایمیالت ال تنتھي.
 سماوي اللون، وربطة عنق مخططة.

ت المسافة الفاصلة بینھما، یلغمن أربیل وأ نكاوه التي باتت جزءاً الفندق في طرف ضاحیة عی
، سیارتي، ونزلت اتخطى إلى صالة االستقبالالسیارات، دخلتھ بج لوقوف أمامھ، بارك مسیّ 

إدارة مشاعر . صافحتھا بدفء، وتجنبنا أن نتبادل القبل، كي ال نثیر فكانت ریتا بانتظاري
 ن عنیإلى باب بجانب المدخل الرئیس، یطل على فناء مصعد وسلم معزول يالفندق. أخذتن
لطابق السابع. وتخطینا إلى مكان باذخ، ینسى المرء خذنا المصعد إلى اأالفندق.  بوابة ولوبي
في االفق ترتفع عمارات  كردستان، بل تنتابھ مشاعر قویة أنھ في الیونان. إقلیمفیھ أنھ في 

 شاھقة تزین اسطحا یافطات ضوئیة باذخة فیھا اسماء فنادق ومالٍه واعالنات تجاریة.



اللیل یحكي قصة أخرى.  أشمبانیا. وبدجلسنا فطلبُت كوكتیل براندي، وطلبت ریتا زجاجة 
كنّا نحاول أن نبتعد عن مناخ العمل وضغوطھ، لكننا في النھایة نبقى زمیلین وال ننسى مناخ 

 ن مع إضافة عاطفیة ! العمل، زمیال

كأسا  صالتھا. وصبّ بانیا بعد أن عرضھا علینا لنقرأ أ، ثم فتح قنینة الشمناجاء النادل بطلب
عن جواز سفرھا  ھاأخرج من جو العمل سألتكي لعنا كأسینا، ولریتا، وانصرف. قر

 ً قالت: ربما تستجد وقد ارتسمت على وجھھا مالمح الخیبة، ثم  األمریكي، فجاء جوابھا سلبیا
 واقع العمل ھنا، المكان یعجبني، والعمل یطابق امكاناتي.خالل فضل من حلول أ

جد ربط العمل، بمكتب والضمانات، ولكني ألو من الثوابت قلت لھا: رغم أن عملنا یخ
 فھو یوفر الضمان. عالقاتنا العامة مفیداً 

 ن ارتبط بمكتب الخلود، عالوة على عملي في الفندق؟ھل تعني أن علي أ

  أفضل ضمان متوفر في عصر تتالشى فیھ الضمانات.  ربما یكون ھذا

 نتظر الوالیات المتحدة األمریكیة..أنتظر نھایة رحلتي..في ذلك، ألني في النھایة اسأفكر 

موسى حنون، ذا انقطع عملي مع حتى إ كما تشائین، بالنسبة لي، لن ینتھي عمل مكتب الخلود
، وھو یراعي 2003ن یؤسس لصنعة العالقات العامة في عراق ما بعد فالمكتب استطاع أ

. قصة أوبرا اإلقلیميفي المنطقة وااللتزامات التي یفرضھا الجوار  الجغرافیة السیاسیةوضع 
تفرغ لمكتب الخلود ووجودك معنا ضمن الفریق، سیفتح أاوزیراك ستنتھي قریبا، ، وسوف 

ً آفاق ، فھي وظیفة یةالفندقوظیفتك في  تمكثيفي النھایة لن  ، لھذا أریدك معنا. وأنتِ اأكثر لن ا
 مؤقتة.

، ھناك بالضبطیا عزیزي، أنا ال أعرف رأسي من رجلي حتى اآلن، ال أعرف أین أقف 
عرض للعمل في تركیا، في اسطنبول، مكتب عالقات عامة یدیره رجل سوري تركي، لكني 

 مترددة وأرى المخاطرة كبیرة بوجود رجب طیب أردوغان، فھو دیكتاتور متقلب.

وسط بطریقة الشرق األ بأوراقأردوغان یلعب أخذت الكالم من حیث وقفت، وقلت لھا: 
، وكان مقر الحكومة قرون 6كثر من راطوریة العثمانیة استمرت أسالطین بني عثمان. اإلمب

اسطنبول ھي القسطنطینیة التي فتحھا  في اسطنبول، وھو بحد ذاتھ تحد ألوروبا آنذاك، ألنّ 
دمحم الفاتح وحولھا من مملكة الروم البیزنطیین إلى مملكة إسالمیة تلّوح بالسیوف ومن ثم 

 بالمدافع بوجھ أوروبا. 

سرائیل، ئط الیوم بالجزائر، لیبیا، مصر، إفھ خراالعثمانیة كانت تحتل ما تعرّ السلطنة 
من أرض فارس  التي خلفتھا  اً جزءأنھا أحتلت فلسطین، سوریان األردن، العراق، وحتى 

كانت تقرع أبواب فیینا. وبسبب ضعف إدارة السلطنة العثمانیة، وھي  الیوم إیران. شماالً 



مجموعة قبائل بدویة اتیح لھا في لحظة تاریخیة أن تمسك بالمفصل كثر من لم تكن أباألساس 
لتحولھ إلى سلطنة عثمانیة متخلفة متكبرة تجاھر باإلسالم  وأوروباالقاري الفاصل بین آسیا 

. وتعمل على نشره بطریقة السالطین السكارى المتقلبین في أحضان الغلمان والجواري
م ھذه المساحة الشاسعة إلى والیات، أن یقسّ  1867شطر سالطینھم، في عام وخطر في بال أ

 ا الیوم،ي نعیش نتائجھتال بالجغرافیة السیاسیةعالقة بخرائط الیوم، وال  وھو تقسیم لیس لھ
 التقسیم اعتمد إلى حد كبیر على مناطق سكنى القبائل.

مشاریع  محین بدأت الدولة العثمانیة تتھاوى، كان لدى القوى االستعماریة الكبرى في العال
الكارتل  روسیا خرجت بإقامتھا بریطانیا وفرنسا، ألنّ تلك القوى مثلتھا في األساس ، أخرى

 حاولت فیما لغى الحدود الجغرافیة، أو سعى على األقل إلى إلغائھا.الشیوعي الغامض الذي أ
مكانا م تجد لھا أكثر غرابة، ولة سریعة انتھت بشكل عیعسكریة توستتبنى سیاسات  نألمانیا أ

الغربیة. وفي نھایة  االتحادیةلمانیا الشرقیة وألمانیا منكسرة إلى دولتین، أفانكمشت  تتمدد فیھ،
القرن العشرین استعادت بقوة االنھیار الشیوعي وحدتھا، وتخشى الیوم أن تخوض السیاسة 

رت جغرافیتھا مریكا الالتینیة وغیّ ھبت إلى أسبانیا فذأما إ الدولیة بطریقتھا الكارثیة القدیمة.
  ودیمغرافیتھا كما تشتھي.

برسم خط یبدأ من وضع الدبلوماسي البریطاني السیر مارك سایكس تصامیم الخرائط، 
إلى كركوك في عراق الیوم، وكان یفكر  وصوالً على ضفاف شرق المتوسط سرائیل الیوم إ

، على بیكو جورجي فق السیر سایكس مع الدبلوماسي الفرنسداً. ثم اتقلیما واحبجعل كل ذلك إ
تقسیم المنطقة شمال وجنوب ذلك الخط الذي رسمھ كوكس. وھكذا ولدت دول بعملیة 

وفق ومخاطة لة مفصّ  ن یصنعا دوالً خرجھا اتفاق سایكس بیكو. إنھما أرادا أیصریة أق
تراطات الجغرافیا السیاسیة في تلك المرحلة. لقد أسسا لدول شمصالحھما، ولیس وفق ا

عصریة، تعیشھا شعوب ھي لیست أكثر من قبائل متفرقة اعتادت العیش في ظل الحكم 
ً  600لمدة المتخلف البدائي الفاسد العثماني  لقدم، في ا موغالً  سنة، وكل ما قبلھ كان تاریخا

 ال نعرف بالضبط ما حصل آنذاك.ھل المنطقة، وعي أمحاه المغول أو ھكذا یدّ 

الحكومات التي قامت في المنطقة كلھا، ابتداء من الجزائر وصوال إلى العراق ونزوال الى 
جنوب الخلیج حیث سلطنة عمان، كلھا كانت عبارة عن زعامات صنعھا المشروع 

ه القبائل ن یتجاوز التقسیم االسالمي الذي ظل قرون سائدا. فھذمحاوالً أالبریطاني الفرنسي، 
الصفویة  ذلك بإیران و سنیة، وھذا حدد عالقاتھا السابقة بتركیا، وقبلأكانت شیعیة 
 والسلجوقیة.

أن یستعید تلك اللحظة، حیث تركیا كانت القوة السائدة في المنطقة  أردوغان الیوم، یحاول
المتأخر بأن كل ما  خوانياألخیرة، موحیاً من خالل طرحھ اإلبعنوان دولة الخالفة اإلسالمیة 

یفعلھ األوربیون ھو امتداد لمحاوالت الصلیبیین لتھدیم السلطنة االسالمیة، والذي انتھى 
بسقوطھا، وبإقامة تركیا العلمانیة بموجب مشروع كما أتاتورك. لعل ھذا یفسر لِك لماذا تبقى 



 وأمراء الوھابیةخوان الحدود سائلة الیوم في المنطقة. تركیا وقطر ومعھا قوى مشایخ اإل
مل لھا أن تحیا في وبما أن داعش وقبلھا القاعدة ال أسالمیة، خلقت داعش، لتستعید الخالفة اإل

عصر العولمة، فسیسارع المرشد التركي أردوغان إلى اقتناص اللحظة التاریخیة لیصنع 
ً  ،تصوره عن إعادة المجد للسلطنة العثمانیة جدا، في ظل  خطراً  لذا یبقى اردوغان الیوم العبا

وروبا ال تقبلھ في اتحادھا. ولكن ھذا لیس حلماً صعب المنال، فاالتحاد أ التراخي األوروبي.
نفسھ یبدو آیال لالنھیار، وال أحد یعرف كیف سیتماسك إذا غادرت المستشارة األلمانیة أنغیال 

 میركل موقع الزعامة.

لعراق، فھو خلیط غیر متجانس أول المشاریع اآلیلة للسقوط من خرائط سایكس بیكو ھو ا
 ً من سنة عرب، وكرد سنة، وعرب شیعة. كل منھم یرید دولتھ، وال أحد یفكر في عراق  قطعا

ر الیوم، ھو مشروع قومي، أحیاه تالمیذ اتاتورك ضواحد. مشروع العراق الواحد الذي یحت
 ً ري السعید ساطع الحصري رائد المشروع العروبي كان تركیا، نو أنّ  العرب، ولیس عجیبا

 تخرج من االستانة، والقائمة تطول.

مشروع إیران الشیعي یحاول في المقابل أن یستفید من لحظة التداعي في دعم شیعة العراق 
ھو من حافظ على وحدة  2003لیكونوا دولة، والحقیقة أن خامنئي نفسھ، ابتداء من عام 

 العراق، ولّصق أجزائھ الثالث. 

ان، ألّن اردوغان راٍض بوجود واحة تشبھ ھونغ كونغ على نحن نبني مشاریع في كردست
لالتصال بالخصوم، باألمریكان، باألوربیین،  تخوم بالده، فھذه الواحة ستكون جسراً 

باإلیرانیین، وحتى باإلسرائیلیین. كما أنھا ستكون منطقة جذب تطرد من بالده قوات حزب 
البرزانیین والطلبانیین لن یقبلوا أن یأتي  العمال الكردستاني، وتجرده من ھالة المجد، ألنّ 

 ً ت لمشاركتھم السلطة، بل وتجریدھم من منجزات بات كردي من خارج منطقة نفوذھم ساعیا
بنفس الوزن فإن إیران المالئیة، ترید أن یبقى  قلیم كردستان العراق.حقائق على أرض إ

وصفقاتھا مع العدو  لقاءاتھاكردستان واحة علمانیة غیر واضحة الھویة لتمرر من خاللھ 
 (الوالیات المتحدة األمریكیة) . الغربي وأحیانا مع الشیطان األكبر

ومن أغرب الحقائق أن روسیا لم تجد لنفسھا موطئ قدم راسخ في إقلیم كردستان العراق 
ن توازن ق المتوسط، بسوریا، وكأنھا ترید أحتى اآلن. لكن نفوذھا بات یتركز في مناطق شر

وال أحد بوسعھ أن یؤكد إلى متى تبقى روسیا غائبة عن  ئق اإلسرائیلیة على األرض.الحقا
 كردستان العراق. كلما تعددت مراكز القوة، متمثلة في قنصلیات وھیئات دبلوماسیة ومكاتب

. أو دولیة قلیمیةقضاء على كردستان من قبل أي قوة إال ارتباط شبھ رسمیة، تباعد احتمال
ولو  موع مصالح الجمیع، وھذا ھو عامل التوازن الذي سیحافظ علیھا.كردستان ستصبح مج

، وتوفیر ن یحصلوا على مزید من القوة، فعلیھم اجتذاب الالعب الروسيشاء الكرد أ
 ن یتم من خالل وسطاء سیستفیدون بدورھم من الحضور الروسي.المصالح لھ، وھذا یمكن أ



 ً رفیعاً، ولم أرھا تدخن قبل ھذا، وقالت وھي تنظر في  قاطعتني ریتا وھي توقد سیكاراً كوبیا
متناول الالعب  عیني بجٍد بالغ: وبھذا أراك تضع امكانات مكتب الخلود للعالقات العامة في

قلیم لیكون وسیطاً یؤسس للعالقة بینھما. ھذا مشروع طموح جداً، ولكن الروسي وحكومة اإل
 ھل یقبل موسى حنون بھ؟

رة: ولكن موسى حنون یمّول مشروعا واحداً من مشاریع مكتب نظرت في وجھھا مباش
 الخلود، ما تبقى خاضع لمھارتنا في إدارة العمل.

 ولكن ألیس موسى حنون ھو من جاء بي من القاھرة إلى أربیل؟

 ھم الإنّ  ،لمة النھائیة والتمویل جاء من األمریكییناعتقد أنّھ داخل في ھذا األمر، لكّن الك
 ھولة.سیتخلون عنك ب

فقھا الفسیح الممتد ربیل، فأضیئت في أعلى سماء أ كان اللیل قد شرع یبسط عباءتھ الرمادیة
ھ في لیل للمرء أنّ  فنادق ومطاعم ومكاتب تجاریة توحيسماویة مضیئة ل یافطاتأمامنا، 

إلى  متوسطي، لكّن حرارة المكان، وغیاب رطوبة البحر تبعد عن المشھد أنفاس المتوسط.
 الشمال، كانت أضواء مقرات بارزاني وقصره في سره رش مضاءة آمنة، كأنھا تروي قصة

 ، وسیستمر حتى إشعار آخر. 1991نجاح سیاسي فرضتھ قیم الجغرافیة السیاسیة منذ عام 

راس الجمیل ونحن ذلك المشھد الخالب، وغادرنا الت عّم الظالم، تناولنا عشاءنا فيوحین 
 اللیل.على أعتاب منتصف 

فیزتھا سبوعنا الترفیھي، اتصلت السفارة األمریكیة بریتا، وأبلغتھا أن طلب أقبل أن ینتھي 
قد قبل، وعلیھا أن تراجع السفارة في بغداد إلكمال ترتیبات سفرھا ولطلب  شھرأ 3بإقامة 

ثم عادت، والتقینا مرة أخرى كثر من أسبوع في بغداد، الفیزا فوراً. وھكذا كان. وأمضت أ
راس الفندق االربیلي الجمیل، فقبلتني بسرعة على وجنتي وھي تقول: كان تشخیصك في ت

دقیقا تماماً، األمریكیون ھم من جاء بي إلى ھذا المكان، وقد أبلغوني أن علّي الذھاب إلى 
ھناك، وسیجري تزویدي بجواز سفر دبلوماسي  التقاعدالوالیات المتحدة، واتمام إجراءات 

لغرض عودتي إلى وظیفتي ھنا في أربیل بأسرع وقت. ولم یوضحوا لي إن مؤقت من قبلھم 
 كان المقصود وظیفتي في الفندق أم وظیفة أخرى سیعلن عنھا الحقاً! 

*** 

 

 

 



 مالحق 

 العراقي من الداخلالنووي المشھد 

متخصص في الفیزیاء والكیمیاء  500والشائع أن العراق نجح في تأھیل أكثر من  المعروف
 والمختبرات النوویة، ومن بین أشھر األسماء المعروفة: 

كتابھ الموسوم  1999وقد مرت مقابلة معھ، كما أنھ نشر عام  *د. حسین الشھرستاني:
"الھروب إلى الحریة" حول تجربتھ مع المشروع النووي العراقي وسجنھ وقصة ھروبھ 

ضافة في مجال الخلیج الثانیة. الكتاب ال یمثل إالعجیبة من سجن أبو غریب إبان حرب 
لمشروع، فھو عبارة عن مذكرات سجین التجربة النوویة وال في مجال الضربة اإلسرائیلیة ل

 ً ً  أكثر منھ كتابا ً  علمیا ً  توثیقیا .  لكّن توثیق المعلومات الفنیة منھ صعب البتعاده عن حقیقیا
المشروع النووي، وتناقص خبرتھ ومعلوماتھ بسبب فترة سجنھ، وفیما بعد في فترة لجوئھ 

، وممارستھ لوظائف علیا 2003عد إلى إیران، ثم إلى لندن، ثم عودتھ السیاسیة إلى العراق ب
 سیاسیة بعیدة عن الملف النووي.

وقد انتھت قصتھ باالغتیال كما مر، والموجود  *العالم المصري بروفسور یحیى المشد:
عنھا كلھ مرتبط بالسیاسة، وال یكشف إلى أي حد كان د.المشد مرتبطاً بالمومس الفرنسیة 

 ة التي اغتالتھ إلى عالقتھ بالملف النووي العراقي.المشار إلیھا، وال یكشف كیفیة توصل الجھ

إلصالح المشد یحیى د. بعد تدمیر أجزاء رئیسیة من المفاعل في طولون بفرنسا، أوفد 
وھذا یعني أنّھ تردد . لبغداد المفاعل نجح في إصالحھ واإلشراف على عملیة نقلالوضع، و

على باریس مراراً، وبات معروفاً لمن یرید أن یتابعھ، خاصة أنھ كان حریصاً على اإلقامة 
 في فندق میردیان ال یغیره، ما یسلط الضوء على تفاصیل ما زالت خفیة في عملیة اغتیالھ.

 لعاملامصري العالم ال، تعرض الدكتور المشد، 1980حزیران (یونیو)  18-17في لیلة و
لھجوم لجنة الطاقة الذریة العراقیة والذي كان في مھمة ترتیب شحن وقود نووي للعراق، في 

ً نتج عنھ موتھ بالسالح األبیض   .باریس بقلبفندق میردیان بفي غرفتھ  مذبوحا

، لكّن نتائج التحقیق لم استبعدت الشرطة الفرنسیة أن تكون عملیة سطو الدافع وراء الجریمةو
الملف معلقاً ألّن الجانب العراقي أصر على تعلیقھ، معتمدا على كفاءة جھاز  تظھر، وبقي

 المخابرات العراقیة الذي كان قد ولد توا آنذاك في كشف خفایا االغتیال. 

.  وفي أوزیراكأعضاء لجنة استالم مفاعل ھم ثمانیة أشخاص أحد د. یحیى المشد  وكان
فرنسیة كانت قد  بائعة ھوى محترفةرنسیة مع یولیو، حققت الشرطة الف/ األول من تموز 

یوم في یوما أي  12لتقت مع المشد في تلك األمسیة وسمعت أصواتا آتیة من غرفتھ. وبعد إ
 متجھة لمركز الشرطة الفرنسیةالمذكورة وعندما كانت  ، 1979الثاني عشر من تموز 

 بالفرار.  دھستھا سیارة مجھولة فتوفیت فورا، والذت السیارة ، لألدالء بإفادتھا



 مھدي العبیدي متى وكیف بدأت قصتھ*

 ) 9442العدد  2004اكتوبر  4ھـ  1425شعبـان  19ثنیـن وسط اال( الشرق األ 

تختلط الحقائق بالخیال، وحتى لدى أعرق الصحف، ال یمكن التأكد من دقة المعلومات، فھل 
دلى ، أم بعده، ومتى أ1980قي قبل عام العبیدي ضمن المشروع النووي العراكان مھدي 

بدلوه حقا في العمل، وما عالقتھ بحسین الشھرستاني؟ ھذه األسئلة قد ال یجیب عنھا ھذا 
 المقال، لكنھ بعض من نزر توصلت إلیھ في رحلة تجمیع ملفات مفاعل اوزیراك.

ً اء اللقاء)حین إجر2004(في عام  قضي مھدي العبیديی في ركوب  ، أغلب أیامھ حالیا
دراجتھ الجبلیة واللعب مع أحفاده ویجتھد في الحصول على براءة للتقنیة التي طورھا في 
العراق لصناعة قنبلة نوویة لصدام حسین. ویعتبر العبیدي العالم النووي العراقي الوحید، 

ام حسین، الذي تمكنت وكالة ممن كانوا یعملون في برنامج تخصیب الیورانیوم التابع لصد
العام  (عملیات تحریر العراق)االستخبارات المركزیة من إحضاره إلى الوالیات المتحدة بعد 

، 2003أغسطس آب/ الماضي. وقد أرسلت سي آي ایھ كذلك ثمانیة من أفراد عائلتھ في 
ووضعتھم بصورة سریة في ثالث شقق في ضاحیة ظلیلة من فیرجینیا قریبا من وسط 

 .واشنطن العاصمة

 ً عالم آخر تعتبرھم الوالیات المتحدة  500حتى اآلن ماذا حدث بالضبط لحوالي  ولیس معروفا
ال یتجزأ من برنامج صدام حسین لصناعة األسلحة الكیماویة والبیولوجیة والنوویة.  جزءاً 

 وقد اعترضت الوالیات المتحدة أخیرا نداءات من إیران تعرض تشغیل عدد من العلماء
من ھؤالء لم یذھب إلى طھران التي تعتقد  العراقیین في مجال الذرة والصواریخ. ولكن أحداً 

الوالیات المتحدة أنھا بصدد صنع قنبلة نوویة. ولكن المسؤولین األمیركیین قلقون كذلك من 
المخاطر التي یمكن أن تتولد داخل العراق. وقال أحدھم من المترددین كثیرا على بغداد، 

المخاوف المباشرة تتعلق بقرب ھؤالء من المتمردین "عدم الكشف عن ھویتھ:  مشترطا
 ."واإلرھابیین داخل العراق. وقد أصبحت ھذه من المشاكل الخطیرة التي تواجھنا

ویحذر العبیدي حالیا من السھولة التي یمكن بھا ألي شخص صنع قنبلة نوویة. وسیكون 
الئل على محاوالت لصنع أسلحة دمار شامل، في البحث عن العلماء العراقیین، وعن أیة د

صدارة االھتمامات عندما یظھر تشارلز دوفلر، رئیس مجموعة تفتیش العراق التابعة سي 
آي إیھ، أمام لجنة االستخبارات والقوات المسلحة التابعة لمجلس الشیوخ، لتقدیم تقریر اللجنة 

، إلنتاج األسلحة الكیماویة صفحة والذي یكشف جھود العراق المقبورة 1500البالغ 
 .والبیولوجیة والنوویة

المرشح  في الحملة االنتخابیة، إذ یصرّ  جدیداً  ومن المتوقع أن یثیر تقریر دوفلر جدالً 
الدیمقراطي جون كیري على أن الحرب ضد العراق لم یكن لھا ما یبررھا. ویكشف تقریر 

. ولم 1991أن العراق لم یحاول صنع أسلحة كیماویة، أو بیولوجیة أو نوویة، بعد عام  دوفلر



یعثر دوفلر على ایة أدلة أن العراق كان یباشر صنع مثل تلك األسلحة مباشرة قبل حرب 
صدام كان یجھز علماءه لبدایة اإلنتاج بمجرد تحرره من  . ولكن دوفلر یقول إنّ  2003

وقد عثر على أدلة بوجود معامل  ،وعقوبات المجتمع الدولي ومراقبتھ تفتیش األمم المتحدة،
صغیرة سریة، وبعض المواد المحظورة التي اشتریت من األسواق العالمیة، وبعض 

 .التجارب على صواریخ وطائرات محظورة

في السجن حالیا. كما  500سلحة الذي یبلغ عددھم الكلي حوالي وھناك ثمانیة من علماء األ
یعملون في منشأتین أقامتھما وزارة الخارجیة األمیركیة، لتوظیف ھؤالء  70أن حوالي 

العلماء الذین فقدوا وظائفھم. أما اآلخرون فیعمل بعضھم في التدریس وبعضھم اآلخر یعمل 
 ً بعض إلى  مع القطاع الخاص أو مع الحكومة العراقیة، كما أن بعضھم ترك العراق ذاھبا
 .الدول العربیة. أما اآلخرون، ومن ضمنھم مساعدا عبیدي فقد اختفوا من دون أثر

وقال العبیدي، الذي التقى صدام حسین مرتین، إنھ ال یشك مطلقا في أن صدام كان ینوي 
استئناف برنامجھ السري لألسلحة، ولكنھ لیس متأكدا مما إذا كان الطاغیة یعرف أن نظامھ 

ظل یفقد عالقتھ  "معتوه"عداد الستئناف التصنیع. وقال العبیدي أن صدام لم یكن لدیھ االست
 ،وكان واضحا أنھ یخدع نفسھ، كان یعیش في عالم من األوھام"بالواقع بصورة مطردة.. 

 ."ولكنھ تمكن كذلك من خداع العالم

عبیدي نفسھ خدع العالم. فقد حصل على درجة الماجستیر من كلیة المناجم الولكن 
ثم انتقل عبر الوالیات رادو، ثم حصل على درجة الدكتوراه من جامعة سوانزي بویلز، بكولو

وروبا في الثمانینات لشراء المكونات النوویة وبرامج الكومبیوتر ومعدات البحث أالمتحدة و
بتخصیب  1987وھو یكذب على الجمیع بشأن أھدافھ وخططھ. وقد أمره نائب صدام عام 

القادرة على تحویل  الطردبت حرب الخلیج كان قد صنع أجھزة الیورانیوم، وعندما نش
یوارنیوم العراق إلى قنبلة. ویعتقد العبیدي أن صدام كان ینوي استخدامھا ضد إسرائیل. وقال 

. وبعد حرب الخلیج دفن "إن العالم كان محظوظا ألننا كنا قادرین على صنع مئات القنابل"
  .حسب ادعائھ لفيعبیدي معداتھ في حدیقة منزلھ الخال

وطوال فترة التفتیش، وبأوامر صارمة من صدام، كان العبیدي یضلل المفتشین التابعین 
لألمم المتحدة. ولكن مفتشي األمم المتحدة توصلوا إلى المخزون العراقي من الیورانیوم 

 ، وكشفوا كل الجھات التي كانت تتعاون مع العراق.1995ودمروه عام 

 

 

 



د. عماد خدوري (من أوائل العاملین في مشروع اوزیراك) مؤلف كتاب سراب السالح 
 النووي العراقي 

 ) BBC NEWS  05.06.2006( لقاء نشر في 

ً ما جرى في الغارة   BBC NEWSتحدث العالم النووي العراقي د.عماد خدوري  واصفا
 :1981حزیران/ یونیو  7النووي جنوب بغداد یوم األحد  اإلسرائیلیة على مجمع التویثة

كنا أقد انتھینا تواً من عملنا في المجمع، وعدت إلى بیتي بحدود السادسة مساء، فسمعت 
كیلومترا عن المجمع. اعتلیت سطح البیت ألرى ما  25االنفجارات من بیتي الذي یبعد 

اھدت الطائرات اإلسرائیلیة تغادر جرى، فشاھدت الدخان یتصاعد من موقع المجمع، كما ش
 ً  باتجاه مغرب الشمس.  الماكن غربا

 ترتیب الحقائق بالنسبة لي جاء كالتالي:

 *دمر الطیران اإلسرائیلي المفاعلین قبل تغذیتھما بالوقود النووي.

 *لقي في الغارة عشرة جنود عراقیین مصرعھم، وباحث فرنسي واحد.

مستوى الدمار الذي لحق بالمكان، كما التقیت ببعض  *في الیوم التالي، شاھدُت عن كثب
 العاملین الجرحى.

*في حناجر أغلب العاملین علقت غصة بسبب تبدد جھودنا، وتفاقم الحزن واأللم حین بدأنا 
 نرفع الحطام واألنقاض.

*حتى لحظة تنفیذ الطیران اإلسرائیلي للغارة، كنا مشغولین بإجراء حسابات وتقییم إلمكانیة 
 الوقود في المفاعل، وما كنا قد دخلنا بعد في الجزء الصعب من العمل.ضخ 

*بعد الھجوم، ناقشنا مع بعض نوع رد الفعل الفوري الذي یمكن نطلقھ في حال صدور أمر 
 سیاسي، یطالبنا بإنجاز القنبلة النوویة دون إبطاء، وما لبث األمر أن صدر فعالً.

ً لھذا األمر، وتقبلناه برحابة صدر، وتدفقت علینا االستثمارات  *وكنا مستعدین نفسیا
 والمصادر بسخاء خالل السنوات العشر التي تلت الغارة.

*تلك المرحلة شھدت محاولة حثیثة علمیا وتقنیا، في مجاالت تتصل جمیعا ببرنامج السالح 
 النووي، وشمل ذلك:

 خّصب أو إنتاج البلوتونیوم من الوقود النووي المستخدم..مشاریع بحثیة في الیورانیوم الم1

 .تقنیات دقیقة لصّب قلب القنبلة النوویة المنتظرة.2



 . تصمیم عملي للقنبلة ولمستوى المواد التفجیریة الصاعقة الالزمة لتفعیلھا.3

.تصمیم عملي قابل للتنفیذ للقنبلة نفسھا، بحیث تكون جاھز للتحمیل في رأس صاروخ 4
 أرض بعید المدى.  -أرض

 .نظام سیطرة وأوامر متطور یتیح قیادة وتسییر وإطالق صاعق التفجیر الخاص بالقنبلة.5

*نجح العراق إلى حد كبیر في إخفاء جوھر المشروع ومستوى االنجازات المتحققة عن 
 6رصد أجھزة المخابرات األجنبیة، سواء كانت الموساد، سي آي أي، أو شعبة أم آي 

ً حتى قیام حرب الخلیج (عملیات تحریر الكویت من الغزو البریطا نیة، وبقي الجھد متواریا
 ).1991العراقي أوائل عام 

 *أدان مجلس األمن الدولي الھجوم بشكل مباشر.

(بعد تحریر الكویت،  *حین وصل مفتشو الوكالة الدولیة للطاقة النوویة إلى موقع التویثة
)، 2003وإبان الحظر الدولي الذي فرض على العراق بعد التحریر وبقي نافذا حتى عام 

تمكنوا بعد مرور عام على جھدھم المكثف من وضع مراحل البرنامج سویا بحیث كشفت 
 التفاصیل بالكامل.

تنفیذ برنامج *باتت إیران الیوم في وضع أفضل كثیراً من وضع العراق في مجال الخبرة ب
أسلحتھا النوویة، والمحافظة على سریتھ، مستفیدة بالطبع من التجربة العراقیة في ھذا 

 المجال.

*إیران الیوم أشد كتماناً، ومنشآتھا أشد حصانة مما كانت عیھ منشآت العراق النوویة، 
واألھم أنھم ینجحون في إخفاء مراحل تقدم مشاریعھم للتسلح النووي عن رصد أجھزة 
المخابرات األجنبیة. وھي تحاكي بذلك التجربة العراقیة في ثمانینات القرن العشرین بعد 

 الغارة الجویة اإلسرائیلیة والتي غیّرت برامج العراق النوویة ومستوى كتمانھا.

*بات اإلیرانیون یعتمدون على مصادر معتمدة موثقة في بناء برنامجھم النووي(متجنبین في 
 .شركات شھد تاریخھا عملیات اختراق معلوماتي معادیة) الغالب التعامل مع

 أبرز العلماء النوویین المنشقین الھاربین إلى خارج العراق -خضر حمزة

أدلى خضر حمزة بمعلومات بنى التحالف الدولي علیھا مبررات ھجومھ على نظام صدام 
ب"تحریر  حسین في عھد إدارة الرئیس األمریكي جورج دبلیو بوش ضمن عملیات سمیت

نسیان / ابریل  9العراق" و أسقطت صدام حسین وأنھت سلطة حزب البعث في العراق في 
2003. 



من  اً ھو عالم ومتخصص في العمل على الملف النووي العراقي، لكّن كثیرخضر حمزة 
افاداتھ، مطعون فیھا، خاصة من قبل زمالئھ في العمل الذین عملوا معھ قبل ھروبھ خارج 

یعلم الباحث والمتابع ألقوالھ صحة المعلومات وصحة الطعون، السیما أّن حمزة  العراق. وال
 Institute forیخلط العام بما ھو شخصي أثناء سرده. واعتمد المعھد العالمي للعلوم واألمن 

Science and International Security   على معلوماتھ لتقییم البرنامج  1999عام
في ظل الحصار الدولي على نظام صدام حسین. ویعتبر  1991النووي العراقي بعد عام 

 .خضر حمزة من أكبر مصادر المعلومات التي اعتمدتھا 

نشر موقع صحیفة البیان اإلماراتیة لقاء مع العالم العراقي الھارب من العراق خضر حمزة 
 ، وجاء فیھ:1998أغسطس  17 بتاریخ

معلومات  1995في عام  الوالیات المتحدة سراً كشف عالم نووي عراقي بارز التجأ الى 
 ،جدیدة عن البرنامج النووي العراقي لم تكن معروفة عالنیة حتى اآلن. وكان العالم العراقي

لى لیبیا في عام إقد ھرب ، دارة البرنامج النووي العراقي السريإالذي تسلم في فترة ما 
لمخابرات المركزیة األمریكیة على حیث عاش فیھا سنة كاملة قبل أن توافق وكالة ا1994

تدبیر نقلھ وتوطینھ في الوالیات المتحدة ومساعدة أسرتھ على االلتحاق بھ حیث یعیشون في 
 . 1995منطقة واشنطن منذ عام 

في مقابلة مع  ،العباس حمزة وھو خضر عبد ،وجاءت المعلومات التي كشفھا العالم العراقي
نھا استغرقت عشر ساعات كشف فیھا تاریخ تطور البرنامج إصحیفة نیویورك تایمز قالت 

النووي العراقي وعالقة الرئیس العراقي صدام حسین بالبرنامج شخصیا. وتحدث العالم 
مس على صفحة كاملة عن تطور أالعراقي البارز في مقال الصحیفة األمریكیة التي نشرتھ 

دام حسین وحسین كامل بھذا البرنامج. ص ودورالبرنامج النووي العراقي وأبرز العاملین فیھ 
عھ في أواخر الثمانینات لیصبح مدیر البرنامج العام بعد أن كشف ن حسین كامل رفّ أویروي 

نھم أحرزوا إشبكة من العلماء العراقیین النوویین الذین (كانوا یخدعون المسؤولین ویقولون 
 نبلة نوویة) . تقدما في انتاج الیورانیوم المشبع الصالح لالستخدام في ق

عاما وخریج  59وھو من موالید جنوب العراق ویبلغ من العمر  ،وتحدث الدكتور حمزة
عن عالقة صدام حسین  ،وستس التكنولوجي) األمریكي العریقشجامعة بغداد ثم (معھد مسات

ً ن صدامإبالتفصیل بالبرنامج النووي العراقي. ویقول  یحكم قبضتھ على  1974بدأ في عام  ا
البرنامج بصورة واضحة ویتدخل في تفاصیلھ الصغیرة والكبیرة. وذكر أن صدام حسین بدأ 

ن كان الحال كذلك إقوا زوجاتھم األجنبیات یطلب من علماء البرنامج النووي العراقي أن یطلّ 
بالغ عن أي م اإلوأن یتزوجوا من عراقیات لضمان سریة البرنامج, كما بدأ یطلب منھ

 اتصال یقیمونھ مع أجانب.

ضیاء ویروي أن صدام أمر بحبس أبرز عالم نووي عراقي في ذلك الوقت واسمھ جعفر  
جعفر بسبب رفضھ العمل في البرنامج لفصل الیورانیوم من أجل تحویل تلك المادة الى 

المذكور تعرض یورانیوم صالح لالستخدام في بناء األسلحة النوویة. ویضیف أن العالم 
 للتعذیب والضرب الى درجة (أنھ یقفز من مقعده حتى اآلن لمجرد تخویفھ بأي شيء) .



كما تحدث العالم النووي العراقي عن عالقات بالده ببعض الدول التي وفرت المعدات  
بسھولة التفاوض على اتفاقیات تعاون  فوجئنھ إوالمواد للبرنامج النووي العراقي. وقال 

دارة البرنامج النووي العراقي في أواخر الثمانینات إول تعامل معھا أثناء تولیھ نووي مع د
مثل فرنسا والھند وباكستان ودول االتحاد السوفییتي السابق. وقال في ھذا السیاق: (اذا ذھبت 

من السھل الحصول على ما  فإنّ  ،الیھم ومعك المال وبعض العلماء الذین یعرفون ما یفعلون
 د ومعدات) . ترید من موا

عشیة حرب تحریر الكویت كان قد  1991البرنامج العراقي في عام  نّ إ النوويوقال العالم 
لة نوویة واحدة یتم فیھا باستكمل كل أعمال البحث والتجارب الالزمة من أجل انتاج قن

ان وأردف أن ذلك البرنامج (ك، استخدام الیورانیوم من أحد مفاعالت العراق النوویة المدنیة)
 .یمكن أن ینتج قنبلة نوویة في غضون بضعة اشھر لو لم تقع الحرب التي عطلت البرنامج) 

المركزیة في ذلك الحین تمثلت في أن  األمریكیة جدیر بالذكر أن معلومات االستخبارات
ن یتمكن من انتاج سالح نووي. وقالت أعوام على األقل قبل ألى عشرة إالعراق یحتاج 

ن فرار الدكتور حمزة وجلسات التحقیق المكثفة التي أجرتھا معھ السي آي ایھ إالصحیفة 
 كشفت معلومات جدیدة عن البرنامج العراقي. 

 ،عاما 30: أن البرنامج النووي السلمي العراقي, الذي كان بدأ قبل تلك المعلوماتومن أبرز 
تى في الوقت الذي فتحت لى غطاء للبرنامج النووي السري الذي بدأ تنفیذه حإتحول بسرعة 

حملة  نّ وإ ،فیھ بغداد منشآت برنامجھا السلمي لعملیات تفتیش اللجنة الدولیة للطاقة الذریة
لوقف البرنامج النووي العراقي لم  (القرن العشرین) سرائیل النشطة في سبعینات وثمانیناتإ

 تحقق الكثیر. 

دفع  1981لعراقي أوزیراك عام لمفاعل النووي السرائیل إن ضرب إویقول الدكتور حمزة 
جل انتاج ألى برنامج نووي سري بسرعة من إلى تحویل البرنامج السلمي إبصدام حسین 

العراق استغل توفر المعلومات والتقنیات الغربیة المتقدمة في المیدان  نّ وإ ،لحة نوویةأس
 النووي. 

 إلجراءت األمریكیة أمضى سنة أو أكثر في مكتبات الجامعا قدوكشف الدكتور حمزة أنھ 
األبحاث وجمع المعلومات بحریة كاملة في ھذه الجامعات. وكان الدكتور حمزة قد ھرب الى 

، ولكنھ لم یلق كما یقول (االھتمام الالزم من قبل األمریكیین) ، 1994شمال العراق في عام 
المتحدة مقابل لى الوالیات إبمساعدتھ على اللجوء  ھموبعد أن فشلت محاوالتھ في اقناع

لى تركیا حیث إتوجھ من شمال العراق  ،تقدیمھ ما یعرف من معلومات عن البرنامج العراقي
نھ رفض إلى وظیفة في جامعة لیبیة. ویقول حدى شركاتھا قبل أن یحصل عإعمل في 

 ً ً  عرضا بالعمل في البرنامج النووي اللیبي. وكشف أن المخابرات العراقیة أوفدت ابنھ  لیبیا
وأنھا حاولت قتل ابنھ مرتین.  العراق،لى إلعودة للى لیبیا لدعوتھ إ 1995بر في عام األك

أن ابنھ وصل لیبیا بعد أن كانت صحیفة صنداي تایمز البریطانیة قد نشرت تقریرا  أضافو
 ن المخابرات العراقیة اختطفتھ وقتلتھ. إقالت فیھ 



 الجلبيالمجر التي اتصل منھا بأحمد  لىإلى تونس ومنھا إوبعد لیبیا توجھ العالم العراقي 
رئیس المؤتمر الوطني العراقي المعارض. وھناك تمكن من اللقاء بمدیر مكتب سي آي ایھ 

 لى الوالیات المتحدة. إفي بودابست الذي ساعد في نقلھ 

وبعد ذلك ساعدت المخابرات األمریكیة أسرتھ على الھرب بواسطة مھرب من بغداد ونقلھم 
  لى الوالیات المتحدة. إعراق ومن ثم لى شمال الإ

 � واشنطن ــ مھند عطا -ط الشرق األوس

 قالھ خضر حمزة على ما عماد خدوري .د ردَّ 

الصادر عام  " IRAQ`S NUCLEAR MIRAGEوفي كتابھ الموسوم السراب النووي"
 قالھ خضر حمزة متسائالً: بشكل موسع على ما عماد خدوري .د ردَّ ،  2002

ضیة عن قرب امتالك ادعاءات خضر حمزة العدیدة خالل السنوات السبع الماماذا عن 
العراق للسالح النووي الوشیك الحدوث؟ التي احتلت الصفحات األّول ألكبر الصحف 
األمریكیة والعناوین الرئیسة لنشرات األخبار. یقول: من دون أي مسوغات لم تتقدم أي 

، بإجراء أي مقابلة أو أخذ أي تصریح صغیر واحدة ة أو قناة إعالمیة أمریكیةصحیفة أو مجل
مع خضر حمزة حول مصیر مزاعمھ المتكررة عن إعادة تفعیل المشروع النووي العسكري 

 وقنابل العراق الوشیكة. 

معلومات  یبدو أن وجوده في العراق لم ینفع حتى المفتش دیفید كاي بأيّ  ویشیر ساخراً 
موثوق بھا لیدرجھا في تقریره األخیر عن عدم وجود أسلحة الدمار الشامل في العراق بعد 

 .، وبالذات السالح النووي المزعوم1991عام 

یُسّمي الكتاب (خضر حمزة) كأحد أبرز أدوات التضلیل الشامل الذي أدعى زوراً بأنھ كان 
 .(صانع القنبلة الذریة العراقیة)

ن خضر حمزة، الذي استشھد بھ الرئیس جورج بوش (االبن) مرات إدوري یقول عماد خ 
 1987عدة واتخذ من تصریحاتھ إحدى ذرائع الھجوم على العراق، كان قد ُكلف مطلع عام 

بتكوین فریق لتصمیم القنبلة الذریة إال أنھ بعد أشھر قلیلة ُجرد من مسؤولیاتھ وُطرد من 
 .1989و 1987تم تجمیده في عمل ھامشي بین المشروع النووي العسكري العراقي و

وعندما كان البرنامج النووي العسكري العراقي في أوج تنامیھ تقاعد حمزة من منظمة الطاقة 
 .وأصبح مدرساً في كلیة أھلیة 1989الذریة العراقیة عام 

، تاركاً جمیع أفراد عائلتھ وراءه، أمال في 1994ھرب خضر حمزة من العراق عام 
علي لجوء سیاسي سریع. إال أنھ أخفق في ذلك بعد أن رفضتھ وكاالت الحصول 

االستخبارات لمعرفتھم بضآلة دوره في المشروع النووي، فالتجأ إلى لیبیا لیعمل مدرساً في 
إحدى جامعاتھا. غیر أنھ ما فتئ أن قام من خالل المؤتمر الوطني العراقي المدعوم من قبل 

 1995ي. آي. أي.) بنشر سلسلة من ثالث مقاالت بدایة عام وكالة المخابرات األمریكیة (س



في جریدة التایمز البریطانیة یُشیر فیھا إلى امتالكھ وثائق تدّل على قیام العراق إعادة تفعیل 
برنامجھ النووي العسكري وأن العراق بصدد صنع عدة قنابل ذریة في منتصف التسعینات. 

لة الدولیة للطاقة الذریة للتأكد من صحتھا، لكن لیس قبل أرسلت التایمز ھذه الوثائق إلى الوكا
أن تنشر ھذه المادة كاكتشاف صحفي مھم. غیر أن جریدة التایمز لم تنشر ما وجدتھ الوكالة 
 .الدولیة للطاقة الذریة بأن تلك الوثائق التي أعتمدھا خضر حمزة كانت "غیر حقیقیة" وملفقة

لیبیا متوسالً إلیھ بالرجوع إلى العراق لیضمن سالمة وبعد زیارة ابن خضر حمزة ألبیھ في 
عائلتھ، استبدّ بھ الھلع وارتمى ثانیة علي جھات المعارضة والوكاالت المخابراتیة وحتى 

 .الوكالة الدولیة للطاقة الذریة النتشالھ من محنتھ، إال أنھ القى الفتور السابق نفسھ

امل، المسؤول عن برامج أسلحة الدمار مجرى األمور بعد ھروب حسین ك ىطرأ تغیّر علو
وإفصاحھ عن مساع بُذلت إلخفاء التقاریر والوثائق  1995الشامل العراقي إلى األردن عام 

العلمیة المتعلقة بالبرامج، حیث احتضنتھ وكالة المخابرات األمریكیة كأداة لھا في حملتھا 
 اإلعالمیة التضلیلیة. 

نطلق خضر حمزة ُمحلقاً في أجواء االدعاءات ناشراً یقول عماد خدوري: في ھذا المناخ ا
كتابا قدّم فیھ نفسھ على أنھ "أبو القنبلة الذریة العراقیة" وُملقیاً تكھنات ھوجاء أمام لجان 

الكونغرس األمریكي وقنوات التلفزیون األمریكي عن قرب امتالك العراق لقنابل ذریة عدة، 
 .تُعد على أصابع الید الواحدةولیست قنبلة واحدة، خالل سنوات قلیلة 

یفنّد عماد خدوري بأسس علمیة ادعاءات خضر حمزة التي أدلى بآخرھا قبل أسبوع واحد  و
ل خضر حمزة بغداد متستراً خلف الدبابات ودخ یةكیف، راویاً من شن الحرب على العراق

(استشاراتھ) األمریكیة كمستشار علمي لحكومة االحتالل وبراتب شھري ُمغٍر. وكیف أدّت 
بعد وصولھ إلى بغداد للتنكیل بالعدید من الكادر العلمي والھندسي النووي العراقي وزج 
بعضھ في السجن ومنع منح جوازات السفر للبعض اآلخر، وكیف تّوجت (استشاراتھ) 

 .2003مؤخراً في حل منظمة الطاقة الذریة العراقیة في آب (أغسطس) 

بیرغ، وھو مسؤول سابق في األمم المتحدة عمل في العراق بیتر كوینوحول ھذا الكتاب قال 
أنھ ، لمدة أربع سنوات : "ھذا أول كتاب یفك خیوط وألغاز أسطورة البرنامج النووي العراقي

أنھ یقدم أیضا لمحة عن المكائد الخانقة ألجھزة األمن في . عرض أمین كتبھ شخص شریف
 قیقة البرنامج النووي العراقي." قراءتھ لكل من یرید أن یعرف حویقدم  .العراق

 في كندا مقیم حالیاً د. خدوري 

* ً  في روسیا الدكتور زیاد حنا الحداد مھندس مفاعالت الماء الثقیل مقیم حالیا

تتوفر معلومات دقیقة عن ھذا العالم وعن عالقتھ بالمشروع النووي العراقي، وال عن  ال
كیفیة ھروبھ ووصولھ إلى روسیا. لكن صحیفة الشرق األوسط الصادرة في لندن أجرت لقاء 

مسؤول عراقي سابق یكشف عن نقل العراق یورانیوم إلى إیران بأمر مع من وصفتھ بأنھ" 
. اللقاء أجراه الصحفي معد مـ 2015أغسطس آب/  12األربعاءیوم " ونشر اللقاء من صدام



الدكتور زیاد حنا الحداد مھندس  فیاض. وتُرجح مصادر عدة أّن المسؤول المشار إلیھ ھو
، لكني ال أستطیع أن أجزم أّن المسؤول المشار مقیم حالیا في روسیاالمفاعالت الماء الثقیل 

 ا الحداد.إلیھ في اللقاء ھو فعال د.زیاد حن

 من لندن: معد فیاض كتب

كشف مسؤول عراقي سابق في ھیئة التصنیع العسكري الملغاة التي كان یترأسھا حسین 
العراق نقل شحنات الیورانیوم "كامل، صھر الرئیس العراقي األسبق صدام حسین، عن أن 

الصحراء عام التي كان یمتلكھا لتنفیذ برنامجھ النووي إلیران حفاظا علیھا من حرب عاصفة 
1991". 

أوامر صدرت إلینا بنقل شحنات "إن  "الشرق األوسط"وقال المسؤول العراقي السابق لـ
 الیورانیوم التي كان قد اشتراھا العراق من دول أفریقیة إلى إیران مع طائرات السوخوي

المقاتلة، وتم بالفعل نقل ھذه الشحنات بطائرة نقل خاصة من أجل الحفاظ علیھا وإعادتھا إلى 
العراق بعد أن تنتھي حرب عاصفة الصحراء، لكن إیران صادرتھا واحتفظت بھا واعتبرتھا 

)، معتبرة أن العراق ھو من بدأ 1988 - 1980جزءا من تعویضات الحرب العراقیة (
 ."بالحرب ضدھا

ر أن العراق بدأ مشروعھ مع البرنامج النووي السلمي منذ بدایة الستینات وألغراض یذك
جنوب بغداد، وھو  في منطقة التویثة "1تموز "طبیة وعلمیة، وكان محدودا في مفاعل 

، مما دفع صدام حسین ألن 1981المفاعل ذاتھ الذي قصفتھ إسرائیل في یونیو (حزیران) 
یعمل جدیا على برنامج نووي عسكري غایة في السریة. وتمكن العلماء العراقیون وحدھم 
من تخصیب الیورانیوم كھرومغناطیسیا دونما مساعدة أجنبیة، غیر أن ھذا البرنامج دمر 

 .ا بعد دخول المفتشین الدولیین العراقتمام

أبو القنبلة النوویة العراقیة أھم العلماء الذین اشتغلوا بویعد الدكتور جعفر ضیاء جعفر الملقب 
على ھذا المشروع، باإلضافة إلى العالم الفیزیائي العراقي الدكتور سلمان رشید سلمان 

وھو العام الذي ضرب فیھ ، 1981الالمي، الذي مات في جنیف بمرض غامض في عام 
مفاعل تموز، والدكتور زیاد حنا الحداد مھندس مفاعالت الماء الثقیل، والدكتور سعید عبد 

 .الفتاح الدلیمي، والدكتور نعمان النعیمي

تابعت المسؤول العراقي الذي كانت درجتھ مدیر عام في ھیئة التصنیع  "الشرق األوسط"
ح عن اسمھ أو عنوانھ وبقي بعیدا عن األضواء منذ العسكري، عبر عدة دول، حیث لم یفص

أن خرج من العراق مع صھري صدام حسین، حسین وصدام كامل وزوجتیھما رغد ورنا 
، وبقي مالزما لحسین كامل وشقیقھ ویتلقى األوامر 1995صدام حسین، إلى األردن عام 

حھ إیاه صھر صدام منھما باعتباره مصدر ثقة لھما قبل أن یختفي مع مبلغ مالي كبیر من
 .حسین لغرض استثماره في كندا

قد التقت بالمسؤول العراقي السابق بھیئة التصنیع العسكري عام  "الشرق األوسط"وكانت 
في عمان ورفض وقت ذاك التصریح بأي حدیث أو معلومات تتعلق عن عملھ أو  1995



لمخول بالحدیث وأنھ الفریق حسین كامل ھو وحده ا"البرنامج الذري العراقي، مؤكدا أن 
فضل طوال فترة عملھ في التصنیع العسكري أن یبقى بعیدا عن األضواء وأنھ ال یحب 

 ".الظھور اإلعالمي

أوضح وقت ذاك وبشكل عابر أنھ خرج إلى األردن مع حسین المسؤول العراقي السابق  
لفریق ولیس في استطاعتي أن أعصي أوامر السید ا"كامل بناء على أوامر األخیر من 

(حسین كامل الذي كان وزیرا للتصنیع العسكري وقتذاك)، ثم إني لم أكن أعلم بأنھ (حسین 
كامل) سیترك العراق متمردا على عمھ (صدام)، بل اعتقدت أن األمر ال یتجاوز السفرة 

 ."االعتیادیة ومن ثم العودة إلى بغداد

لعسكري، الذي كان مقربا من وبعد عقدین من الزمن یكشف ھذا المدیر العام في التصنیع ا
وزیرھا والشخص الذي أثار وقتھا كثیرا من الجدل بسبب صعوده السریع في سلم السلطة 
بعد أن تزوج ابنة الرئیس، مصیر شحنات الیورانیوم تلك التي بحثت عنھا القوات األمیركیة 

 .في العراق كثیرا ولم تجد لھا أي أثر

قوات التحالف الدولي العراق في عملیات عاصفة  قبیل أن تقصف"وقال المسؤول السابق: 
عندما تأكد لصدام حسین أن الحرب آتیة ال محالة أمر بنقل  1990الصحراء، وفي نھایة عام 

طائرات السوخوي المقاتلة إلى إیران، وتولى عملیة االتفاق مع الحكومة اإلیرانیة عزة 
القرار لكننا لم نعلن أنا وبعض من  الدوري نائب صدام حسین، وقد عبرنا عن استغرابنا لھذا

زمالئي عن اعتراضنا، فاالعتراض أو مجرد االقتراح أو إبداء االستغراب ألي قرار یصدر 
 ً ، اإلعدام، عن صدام حسین كان یعني التمرد والخیانة، ومصیر من یبدي ذلك كان معروفا

 ".دون محاكمة

لتصنیع العسكري، وھو یحمل شھادة وعن شحنات الیورانیوم، قال المدیر العام السابق في ا
ً "دكتوراه في الھندسة اإللكترونیة:  بسریة تامة حتى  كان البرنامج النووي العراقي محاطا

بالنسبة إلینا، والمشاركون فیھ كانوا محدودین، إذ لم یكن سوى برنامج في طریقھ إلى التنفیذ 
على الرغم من أنھ كانت أمام العراق سنوات كثیرة لتحویلھ إلى أمر واقع، لكننا كنا نعرف 

ار إلى أن ، وأش"بالتأكید أن العراق یمتلك شحنات من الیورانیوم دون أن نعرف كمیاتھا
صدام حسین كان قد انشغل لفترة من الفترات خالل الثمانینات باستقبال عدد من رؤساء "

الدول األفریقیة والبذخ علیھم باألموال واالھتمام بھم، وكان العراقیون یتساءلون عن سبب 
ھذا االھتمام المفاجئ بأفریقیا وبدول معینة بالذات دون أن یدركوا أن الحصول على 

نیوم من ھذه الدول ھو ھدف ھذا االھتمام، وبالفعل كان التصنیع العسكري قد حصل الیورا
على كمیات من الیورانیوم، ولم یكن یعرف مواقع إخفاء ھذه الكمیات سوى أشخاص قلیلین 

ما للغایة، ومن الذین یثق بھم حسین كامل الذي كان بالتأكید یعرف كل شيء، وكان محرّ 
ً "بل كانت مھمتنا أن ننفذ فقط علینا أن نسأل أو نستفسر، سنوات عملھ في التصنیع  ، واصفا

السجن المقیت، فأنا وغیري كثیر من الكفاءات األكادیمیة لم نكن نرغب في "العسكري بـ
العمل ضمن مؤسسة مثل التصنیع العسكري یقودھا شخص جاھل ال یحمل شھادة الدراسة 

سسة كریمة معنا وكان حسین كامل یلبي كل المتوسطة وعلینا إطاعتھ، في المقابل كانت المؤ
 ."ما نرید من أجل تنفیذ مشاریعنا



فوجئت ذات "وعن معلوماتھ حول نقل كمیات الیورانیوم إلى إیران، قال المسؤول السابق: 
مساء بتكلیفي مع أشخاص محدودین بمرافقة شحنة سیتم نقلھا إلى إیران دون أن نعرف 

بلغني بالذھاب أن الفریق حسین كامل یثق بك (بي)، لھذا تم ماھیة ھذه الشحنة، وقال لي من أ
ترشیحي لمرافقة نقل الشحنة التي ال نعرف أي شيء عنھا. وفي البدایة اعتقدت أن صدام 
حسین قرر نقل ذھب العراق إلى إیران، لكن عدم اطالعنا على ماھیة الشحنة وأن مھمتنا ھي 

النقل جعلني أشكك في اعتقادي بأنھا شحنات  التأكد من وصولھا واإلشراف على نجاح عملیة
 ."ذھب، ولم یكن مسموحا ألي منا أن یسأل زمیلھ في الرحلة عن ھذه الشحنات

یوشن) روسیة الصنع كانت إلبواسطة طائرة نقل عسكریة ( عملیة النقل تمت لیالً "ویضیف: 
وكنا ال نتجاوز  قد تھیأت لإلقالع من قاعدة جویة صغیرة قرب مطار صدام (بغداد) الدولي،

شخصا، أحدنا ال یعرف اآلخر وال یتحدث معھ، وكان قد تم شحن كمیات  خمسة عشرال
الیورانیوم إلى الطائرة قبل السماح لنا بصعودھا، وما الحظناه ھو عدد من الصنادیق 
المعدنیة المغطاة بقماش خیام (جادر) أسود، وھذه الكمیة من الیورانیوم كانت خاًما، أي غیر 

بة، لكنھا كانت محكمة اإلغالق ولم تحمل الصنادیق أي كتابة أو تفاصیل سوى أرقام مخص
مبھمة. مكان تسلیم شحنة الیورانیوم حسب المسؤول العراقي السابق في التصنیع العسكري 
كانت قاعدة بوشھر الجویة القریبة من مفاعل بوشھر النووي اإلیراني، وعندما عرفت أننا 

ت قصف القوة الجویة العراقیة لھذه القاعدة ولمفاعل بوشھر بواسطة في قاعدة بوشھر تذكر
 ."طائرات (المیراج) الفرنسیة خالل الحرب العراقیة اإلیرانیة

ً "  المسؤول الغامض ویتابع ً  كان ھناك أكثر من ثالثین شخصا في انتظارنا على مدرج  إیرانیا
المطار، لم نتحدث معھم سوى تبادل السالم وبشكل سطحي، وكان أحد المرافقین لنا ھو 

 ً عن تفاصیل الشحنة. وما أتذكره أن  المخول بالحدیث مع اإلیرانیین إذ سلمھم أوراقا
تفاق اإلیرانیین رفضوا التوقیع على أوراق التسلم وعرفت أنھم قالوا لمسؤول الرحلة إن اال

بین السلطات العراقیة واإلیرانیة أن یتم التسلیم بال توقیع أیة أوراق أو عودوا إلى بلدكم وال 
حتى طائرات السوخوي وطائرات الخطوط الجویة "، مشیرا إلى أنھ "تسلمونا أي شيء

العراقیة تم تسلیمھا دون عقود ومواثیق، بل إن تفاصیل العملیة نشرت عبر اإلعالم المرئي 
 ."روءوالمق

المسؤول السابق أوضح أنھ قرر الكشف عن ھذه المعلومات بعد أكثر من عشرین عاما من 
تركھ العراق لیعرف العراقیون والعالم بھذه المعلومات، وبعد أن صار إلیران برنامجھا 

 كان ال بد لي أن أكشف عما أعرفھ عن ھذه الصفقة خدمة لبلدي، شاعراً "النووي. وقال: 
یعمل اآلن في مجال االستثمار والتجارة وال "، موضحا أنھ "لما حل بالعراقباألسف الكبیر 

 ."یرید أن یكون تحت األضواء خشیة على حیاتھ وحیاة عائلتھ

یذكر أن رولف ایكیوس، المسؤول الدولي السابق عن إزالة أسلحة الدمار العراقیة، كان قد 
كامل بوجود برنامج نووي في عمان، وقد اعترف لھ  1995التقى مع حسین كامل عام 

عراقي، وأطلعھ على عنوان المستندات والوثائق التي كان یخفیھا كامل بمزرعتھ في منطقة 
(البوعیثة) في الدورة جنوب بغداد، وعندما طلب ایكیوس تفتیش المزرعة لم یجد شیئا، إذ إن 



ومزارع صدام حسین كان قد أمر بعد ھروب صھره بنقل جمیع الوثائق من مقرات وبیوت 
  حسین كامل.

ً أبو القنبلة النوویة العراقیةبالدكتور جعفر ضیاء جعفر الملقب *  .، األكثر كتمانا

معطیات وحقائق ولقاء  2004آب/ أغسطس  12نشر یوم الخمیس   BBC Newsموقع  
ً وسریة، وھذا  نمفصال مع د. جعفر ضیاء جعفر أحد أكثر الخبراء النوویی العراقیین كتمانا

 مجمل ما جاء في اللقاء:

نقال عن دونالد رامسفیلد: "كانت ھناك المجاھیل المعروفة حول برنامج األسلحة النوویة 
 العراقي خالل فترة حكم صدام حسین، كما كانت ھناك المجاھیل المجھولة".

لنة ھي أن كل من یمسكون المشكلة في محاولة تحویل ما تبقى من مجاھیل إلى معارف مع
الیوم أما  بمفاتیح المجاھیل الغامضة من البارزین في ھذا الملف من نظام صدام حسین، ھم

و متوارون متخفون عن األنظار. واحد من ھؤالء حظیت بھ بي بي في السجن، أو موتى ، أ
  Newsnightسي فكان نجم اللقاء برنامج 

الدكتور جعفر ضیاء جعفر بأنھ أبو البرنامج النووي العراقي، ویعمل في قلب النظام  حیوض
ومكتب . بعد أن حققت معھ السي آي أي، 2003نیسان/ ابریل  9حتى سقوطھ في بغداد لیلة 

 :وھذا نصھجراء أول لقاء متلفز، ، منحت لھ الفرصة إل6أم آي 

شریط األحداث في اللقاء المتلفز التالي، مراسلنا للشؤون األمنیة غوردن كوریرا، تابع 
 Watch the interviewویمكن مشاھدة اللقاء من خاللھ على 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/newsnight/3559198.stm 

 سابق)توني بلیر (متحدثاً في لقاء 

"لدیھ حتى اآلن خطط فعالة حربیة الستخدام األسلحة الكیماویة والبیولوجیة، وھو یسعى 
 بنشاط للحصول على قدرات األسلحة النوویة"

 الرئیس جورج دبلیو بوش (لقاء سابق)

"ال یمكن أن نبقى بانتظار مشاھدة الدلیل األخیر(الدخان المتصاعد من فوھة السالح 
 ن قد ینبعث بشكل غمامة نبتة الفطر"الناري)، فھذا الدخا

"وجھ في زحام شارع مكتظ في باریس. ھذا الرجل یحمل المفتاح ألسرار : غوردن كوریرا
 ما جرى داخل كوالیس برنامج التسلح النووي العراقي".

"لم تكن ھناك إمكانات، لم یكن ھناك أسلحة كیماویة أو بیولوجیة أو أي : د.جعفر ضیاء جعفر
 شامل".أسلحة دمار 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/newsnight/3559198.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/newsnight/3559198.stm


ضیاء جعفر أنھ  ر"ولد في العراق، لكنھ تلقى تعلیمھ في بریطانیا، لیثبت د. جعف: كوریرا
عالم نووي بارع. وقد أعتلى ھرم النخب النوویة في بلده العراق، لیصبح أرفع العاملین على 

، تعثر صعوده السریع حیث سجنھ صدام حسین بسبب 1980مشروعھ النووي. في عام 
الزمالء وقد سجنھ صدام ھو اآلخر. ولكن الغارة الجویة اإلسرائیلیة التي دفاعھ عن أحد 

، أجبرت صداماً أن یلتفت إلیھ مرة 1981دمرت مفاعل تموز النووي في حزیران/ یونیو 
 أخرى لیحیي عن طریقھ المشروع النووي. 

 د. دیفد كاي. رئیس سابق لھیئة المفتشین الدولیین في العراق

"من وجوه عدیدة یمكن وصفھ بأبي البرنامج النووي العراقي. وھذا بالطبع بعد الغارة 
على مفاعل أوزیراك، حین بدأ العراقیون یعیدون تشیید برنامجھم  1981اإلسرائیلیة عام 

النووي، فكان جعفر ھو من خرج بطریقة لتخصیب الیورانیوم، استعملوھا إلطالق برنامجھم 
بل لالعتماد حقا، وكان یحظى بمكانة لدى صدام حسین وأبنائھ، أراه مجدداً. أنھ شخص قا

 عنصر رئیسیا في المشھد".

"بدأنا البحث عن الدكتور جعفر منذ غادر العراق، قبل یومین من سقوط النظام في : كوریرا
، لكن سرعان ما 2003بغداد. ُمنح تأشیرة دخول إلى بریطانیا في تشرین الثاني/ نوفمبر 

تأشیرة من قبل السلطات البریطانیة. وسمحت لھ فرنسا في دخول أراضیھا، فنسقنا ألغیت ال
أن نجري اللقاء معھ في باریس، (موجھاً السؤال إلى جعفر ضیاء الجالس إزاءه): في أي 

 وقت سألك صدام حسین أن تبني لھ قنبلة نوویة؟"

سراحي من االعتقال، ، وھو یوم إطالق 1981"في أیلول/ سبتمبر  د. جعفر ضیاء جعفر:
حیث ذھبت مباشرة للقائھ. في ذلك الوقت، لم یكن برنامجنا الذي نسعى إلیھ بناء قنبلة، بل 

 تطویر عملیة تخصیب الیورانیوم".

"لكن من الواضح أن الیورانیوم المخصب یمكن استعمالھ إلنتاج قنبلة؟"كوریرا:    

ة لقنب ءن بدأنا نتجھ إلى برنامج لبنا"ھذا یشترط أن عملیات التخصیب قد نجحت، نح: د.جعفر
".1987في أواخر عام   

ماذا قال( صدام) لك بالضبط؟: كوریرا  

قال لي أننا یجب أن نطور سالح ردع، فلو كنا نمتلك قنبلة نوویة، لما قصفت د.جعفر: 
تموز".إسرائیل مفاعل   

؟"1990 "إلى أي حٍد اقتربتم من بناء قنبلة نوویة قبل حرب الخلیج عام: كوریرا  

حدد مدى قربنا آنذاك، ألنك قبل الوصول ال تدرك إلى أین أن لیس بوسعي أ: د.جعفر
 وصلت، من الصعب تخمین ذلك، لكن یمكن القول إنھا قد تكون بضع سنوات".



، حام فریق المفتشین الدولیین ومن بینھم دیف دكاي 1991بعد حرب الخلیج عام : كوریرا
قل تطورا بكثیر من توقعاتھم، ولكن طبقاً لجعفر، فإّن الواقع حول البرنامج النووي، ووجده أ

 الجدید باختراق المفتشین لشبكة األسرار العراقیة كان فوق طاقة تحملھ".

دمرت المنشآت النوویة أثناء الحرب، وتحت شروط الحصار الدولي، لم یمتلك : د.جعفر
واتخذ صدام قراراً في  ،رنامجالعراق، وما كان لیمتلك األموال والمصادر لالستمرار بالب

بإیقاف البرنامج، وتدمیر المتبقي من المعدات التي تشغلھ، وھكذا فقد أمر  1991تموز/ یولیو 
بتسلیم تلك المعدات إلى الحرس الجمھوري الخاص، وكانوا مزودین بأوامر تنص على 

 تدمیر المعدات حال استالمھا".

؟""وھل یعني ھذا أّن كل شيء قد دمر: كوریرا  

 : نعم.د.جعفر

كل شيء؟: كوریرا  

دمر كل شيء، لم یكن باإلمكان إعادة تشغیل البرنامج في ذلك الوقت، ولم یبدأ : د. جعفر
 .بعدھا قط

لم یبدأ على اإلطالق في أي مرحلة من تسعینات القرن العشرین؟: كوریرا  

 لم یبدأ قط في أّي وقت.: د.جعفر

البحث؟ولم یوجھ لكم أمرا بمواصلة : كوریرا  

 .، حیث بدأ الغزو2003ال، لم یوجھ لنا أي أمر بمواصلة البحث حتى آذار/مارس : د. جعفر

ما أثر الحصار وحمالت التفتیش في إیقاف البرنامج النووي ومنع اعادة تفعیلھ؟: كوریرا  

 1991كانت مؤثرة جدا. فقرر صدام أن یستأصل البرنامج كلیا في تموز/ یولیو : رد. جعف
على أمل أن تُرفع اجراءات الحصار وحمالت التفتیش، فقد كان المھم بالنسبة لھ في تلك 

المرحلة رفع الحصار، كان ذلك أھم من استئناف برامج التسلیح. الھدف االستراتیجي لتلك 
ل تحول الوالیات المتحدة األمریكیة، وبریطانیا إلى أعداء البرامج بات غیر مجٍد في ظ

العراق بشكل مباشر. لم یكن من المنطقي أن نطور برنامجاً نوویا ضد الوالیات المتحدة. 
وھذا یفسر ، لماذا لم تستخدم اسلحة الدمار الشامل، والسالح الكیماوي خاصة في حرب عام 

 اقیة.، فقد كانت متوفرة في الترسانة العر1991

ھل امتلكھا صدام ولم یستعملھا؟: كوریرا  

 .1991كانت متوفرة في العراق في حرب عام : د. جعفر

؟2003ھل كانت متوفرة في عام : كوریرا  



ألنھا قد دمرت، ولم یفعل برنامج انتاجھا قط، لم  2003ال، لم تكن متوفرة عام : د. جعفر
 المرة.تفعل برامج أنتاج أسلحة الدمار الشامل بأكملھا ب

ما في ذلك برامج االسلحة الكیماویة والبیولوجیة؟: كوریرا  

: بالطبعد. جعفر  

ھل أنت مطلع على ھذا األمر؟: كوریرا  

.بالتأكید أنا مطلع علیھ: د. جعفر  

كیف علمت بذلك؟: كوریرا  

ألني على تماس بالخبراء ذوي العالقة بالموضوع :د. جعفر  

؟1991البرامج في أّي وقت، بعد عام ولم یجر أي تطویر لتلك : كوریرا  

1991ال تطویر قط بعد عام : د. جعفر  

آالف رأس كیماوي،  6ماذا عن المواد مجھولة الكمیة؟ كان الحدیث عن : كوریرا
ومخزونات من غاز السارین، وفي أكس، والخردل؟ ماذا جرى لھذا المواد؟ لم یكشف عنھا 

 قط ؟

عراق یقول إن المواد المذكورة قد كشف عنھا للمفتشین. ھذا ما یقولھ المفتشون. ال :د. جعفر
ولم نحتفظ بمكاتبات عن الموضوع، ألّن أحدا لم یفكر أن المفتشین سیأتون بعد سنوات الحقا، 

أرادوا االستفادة منھ، ولكن حین  ملیسألوا اسئلة دقیقة. آنذاك، كان االنتاج قد بولغ فیھ، ألنھ
ً فردرس تلك التقاریر الحقا، ستجد ت بین ما قیل عن االنتاج، وبین ما ھو موجود فعالً. وھذا  قا

ھو ما یدعونھ مواد لم یكشف عنھا. ھذا ال یعني أن المواد موجودة فعالً. المواد موجودة فقط 
 على الورق، ولكنھا غیر موجودة عملیا.

تم لعبة القط والفأر مع المفتشین.عبكیف تفّسر سلوك العراق إذا؟ لقد ل:  كوریرا  

من لعب دور القط؟د جعفر:   

لم تسمحوا لھم بزیارة منشآت بعینھا؟: كوریرا  

.المفتشون كانوا ھم القط، ونحن كنا الفأر د. جعفر  

، وإبان قرارات كولن باول أمام األمم المتحدة، كان الضغط 2003في مطلع عام : كوریرا 
ي األطلسي تساؤالت ثار الساسة على ضفتیتعاظم، ومع اقتراب أجل الحرب، أ على العراق

أّن سلوك العراق، یعني أنھ یخفي شیئاً، من محذرة حول قدرات العراق، فیما حذّر المفتشون 
 وھذا ما ذھب إلیھ جعفر بنفسھ؟



خفاق في منح العراق شھادة السالمة الصحیة مرتبط أعتقد أن اإلمشھد تلفزیوني): ( دیفد كاي
فادة واضحة حول البرنامج النووي م إبتصرفات جعفر نفسھ الذي لم یقدإلى حد كبیر 

  العراقي. وكان علینا أن نكتشف ذلك، فقد كانوا یكذبون، ویخاتلون ویناورون لخداعنا.
عادة الحصول على نسب من البرنامج ابتداء من أن یغطوا على الحقائق، وحاولوا إ حاولوا

العراقیون أخفقوا أن . وال یمكن لك أن تشعر بثقة أنك حصلت على كل ما تریده، ف1992عام 
، تطور سلوك المفتشین، وباتوا تبعا لھذایكونوا أمنین معنا. وما برحوا یكذبون، ویكذبون. و

سلحة المخفیة".بون. البد أن لدیھم المزید من األیشعرون بشكل مستمر أّن العراقیین یكذ  

سمعت بنفسك كیف كان رد فعلك حین أدركت أن األمر یسیر باتجاه حرب، وحین : كوریرا 
 اتھامات من مسؤولین كبار بأن العراق یعید تأھیل برنامجھ النووي؟

رد فعلي؟ كنت أدرك أنھم یكذبون على شعوبھم، ھكذا كان رد فعلي. وكنت أعلم : د. جعفر
 أنھم یدركون أنھم یكذبون.

لَم تقول ذلك؟ :كوریرا   

حسناً، األدلة على إعادة تأھیل البرنامج النووي موجودة في الملف البریطاني. حین : د. جعفر
واثقاً تماماً أنھم یكذبون، فاألدلة التي یتحدثون عنھا غیر موجودة أنظر إلى األمر اآلن، كنتُ   

ماذا عن المزاعم بأّن العراق حاول الحصول على یورانیوم من النیجر؟: كوریرا   

!عسانا نطلب یورانیوم من النیجر؟ الوثائق مزورةلَم : د. جعفر  

ولكنكم حصلتم على یورانیوم من النیجر في ثمانیات القرن العشرین؟كوریرا:   

نعم، وقد كشفنا عن ھذا للوكالة الدولیة للطاقة الذریة.: د. جعفر  

األمر قدمتم على ذلك في الماضي، فمن الممكن تماما أن تقدمون على إذا كنتم قد أكوریرا: 
 مرة أخرى؟

طن من الكعكة الصفراء في  500نعم ھذا ممكن، ولكننا لم نفعلھ، ألننا كنا نملك : د. جعفر
 طٍن من النیجر؟ 500بغداد في ذلك الوقت، لماذا عسانا نذھب ونشتري 

ن ھذا كذب وافتراء مطلق؟إحسناً، أنت تقول ھنا إذا كوریرا:   

  .ھ كذب وافتراء مطلقإنّ : د. جعفر

علم أنھ كذب، وأنھ حتى غیر ممكن نظریاً؟"تأنت كوریرا:   

 !نھ غیر ممكن نظریاً، إنھ كذب محظأعلم أ: د. جعفر

كیف تعلم أنھ كذب محظ؟": كوریرا   



أنا أعرف، ألني أنا مصدر ھذه المعرفة، أعرف كل ما یجري بشأن الطاقة النوویة : د. جعفر
 .في العراق

للنظام العراقي حتى النھایة، رغم عروض عدة بذلت لھ لیھاجر  بقي د. جعفر أمیناكوریرا: 
 من العراق. وما إن زحفت قوات التحالف الدولي باتجاه العراق ، حتى غادره؟"

 7خططت للھروب عبر شمال العراق وصوالً إلى سوریا. ووصلنا إلى ھناك لیلة : د. جعفر
 نیسان/ ابریل.

لخروج من العراق؟ھل ساعدتك أي حكومة أجنبیة ل: كوریرا   

 : ال.د. جعفر

ن طلبوا منك الھروب من العراق؟كوریرا: ھل سبق أ  

 .تعرضت إلى مقاربات من وكالء المخابرات: د. جعفر

من أي دولة؟كوریرا:   

 .الوالیات المتحدة: د. جعفر

ولم ینجحوا في إغرائك؟": كوریرا   

 : كالد. جعفر

لَم ال؟: كوریرا   

 .أرى أن ھروبي قرار صائب ما كنت د. جعفر

، كیف سار األمر؟2003حاولَت أن تزور بریطانیا في تشرین الثاني/ نوفمبر كوریرا:   

قصاصة منفصلة عن الجواز، ما جرى ھو أنھم منحوني تأشیرة دخول على : د. جعفر
مني الذھاب إلى سفارتھم في الیوم التالي بسبب وجود خطأ في التأشیرة یجب علیھم وطلبوا 

بلغوني أّن لدیھم إلى السفارة، أخذوا الورقة مني وأتصحیحھ. وحین ذھبت في الیوم التالي 
ھذا كل ما في األمر، ولم یعیدوا  ،تعلیمات من وزارة خارجیة بالدھم برفض منحي التأشیرة

 خذوھا مني.لي النقود التي أ

 ھل لدیك أي فكرة لماذا رفضوا السماح لك بالمجيء إلى بریطانیا؟: كوریرا

اللقاء ( أعتقد أنھم رفضوا مجیئي إلى بریطانیا خشیة أن تجرى معي مقابلة مثل ھذه: د.جعفر
الصحفي الحالي). آنذاك كان رئیس الوزراء البریطاني وآخرون ما زالوا یرددون أن العراق 



ولكني أعتقد الیوم أن أحدا لم یعد یقول ذلك،  ،دمار شامل یجب العثور علیھا یمتلك أسلحة
 .حتى رئیس الوزراء نفسھ

لو نجحت في بناء قنبلة نوویة لصدام حسین، أما كان ضمیرك یؤنبك بشأن أنھ قد : كوریرا
 ؟یستخدمھا لقتل أبناء شعبھ إذا ما أخذنا بنظر االعتبار شخصیة صدام

 !نصل إلى تلك المرحلة قطلكننا لم : د.جعفر

 ؟لكنكم كنتم في الطریق إلیھا: كوریرا

 !كنا في الطریق، نعم: د.جعفر

 ألم تفكر بشأن ذلك؟: كوریرا

ً  نعم فكرت بھذا الشأن، لكني في ذلك الوقت كنت منشغالً : د.جعفر بالجانب التقني من  تماما
 .الموضوع، ولم أھتم بالتفكیر بتلك الجوانب

 تعمل في البرنامج النووي، رغم إدراكك أن صدام یسعى للقنبلة النوویة؟ بقیت لمَ : كوریرا

ً : د.جعفر للعراق امتالكھ لقنبلة نوویة كسالح رادع. ھذا جزء  من وجھة نظري، كان مھما
 وطني، یشاركني فیھ كل رفاقي في الفریق.واجبي المن 

ألنھ نجح في الھروب عشیة دخول قوات التحالف الدولي، بات الدكتور جعفر : كوریرا
مواطناً حراً، ویتمتع بما یكفي من الحریة لیروي لنا ما رآه من جانبھ من وقائع في قلب نظام 

( أنتھى الحوار  .صدام حسین. أما السؤال إن كان سیھرب من ماضیھ، فیبقى موضوعاً آخر
 العالم الفیزیاوي جعفر ضیاء جعفر)الذي اجرتھ بي بي سي مع 

، الذي مات في جنیف بمرض العالم الفیزیائي العراقي الدكتور سلمان رشید سلمان الالمي*
 .ال تتوفر عنھ معلومات، وھو العام الذي ضرب فیھ مفاعل تموز، 1981غامض في عام 

 .ال تتوفر معلومات عنھ الدكتور سعید عبد الفتاح الدلیمي.

 ال تتوفر عنھ معلومات سوى في الكتاب المشترك الذي كتبھ مع  نعمان النعیمي.لدكتور ا
عن مركز دراسات  2005" الصادر عام األخیر "االعتراف والموسوم جعفر ضیاء جعفر

الوحدة العربیة، وھو كتاب ال یكشف عن حقائق ھامة، وأغلب ما ورد فیھ، تبریرات سیاسیة 
ین وإدارة حزب البعث للبرنامج النووي في تلك الفترة. حاولت أن تحافظ على نھج صدام حس

 .صحیفة الحیاة  افصول مما قااله حسبما نشرتھ وستتبع

                           *** 

 



 األخیر فصول من كتاب االعتراف

الذي  سبع حلقات من كتاب "االعتراف األخیر" صحیفة الحیاة الصادرة في لندن،  نشرت
صدر عن "مركز دراسات الوحدة العربیة" في و و نعمان النعیمي جعفر ضیاء جعفر كتبھ

 .2005عام في  بیروت

  

 أوروبا في سرائیلیون واغتالوا علماءناوھكذا دمره اإل» 1-مفاعل تموز«نا ھكذا بنی 
 2005/05/9    الحیاة   )7  من 1( 

 
النووي فقد كنا على  أن من واجبنا تسجیل الحقیقة كما نعرفھا وال سیما في مجال التسلح رأینا

والمھندسین والفنیین  مدى تسعة أعوام نطوي اللیل بالنھار مع مجموعة طیبة من العلماء
قضینا أربعة عشر عاماً  العراقیین نسعى إلنجاح برنامج نووي عراقي بجھد وطني خالص ثم

واجھة من تنظیمات األمم  مفتشي الوكالة الدولیة للطاقة الذریة (وھي أخرى نتصارع مع
التي تضطلع بھا الدول التي  المتحدة أوكل إلیھا أن تكون شرطي مراقبة للبرامج النوویة

عدم سعي تلك الدول المتالك  وقَعت على معاھدة حظر انتشار األسلحة النوویة لتتحقق من
الخمس دائمة العضویة في مجلس  سالح حكراً على الدولالسالح النووي ولكي یبقى ھذا ال

ح  1991لسالح نووي قبل عام  األمن) ولقد سعینا جاھدین إلثبات عدم امتالك العراق ولنوّضِ
السابق ونؤكد باألدلة الدامغة عدم إعادة  للوكالة الدولیة حقیقة البرنامج النووي العراقي

ولكن الوكالة أبت أن تتقبل الحقیقة إرضاًء  1998النشاط لھذا البرنامج مطلقاً بعد عام 
للحقیقة إالّ أنھا لم تعلن ذلك صراحة  لضغوط الجبروت األمیركي وعلى رغم توصلھا
رفعھ للحصار الجائر الذي ضربھ على  لمجلس األمن الدولي الذي استمر في عناده وعدم

أعقاب حرب  األمن قد وضع في الشعب العراقي إثر غزو صدام للكویت إذ كان مجلس
) ومنھا ضرورة 1991(لسنة  687شروطاً قاسیةً لرفع الحصار ضمن قراره المرقم  1991

وتخلى عن جمیع برامجھ في ذلك  اقتناع المجلس بأن العراق قد نزع أسلحة الدمار الشامل
الذریة واللجنة الخاصة (األونسكوم) التي  المجال... واشترط أن تتولى الوكالة الدولیة للطاقة

صراحةً عن إغالق ملفات أسلحة الدمار الشامل  كلھا المجلس بموجب ھذا القرار اإلعالنش
الشعب العراقي كلھ بید المدیر العام للوكالة الدولیة  العراقیة... وبذلك وضع المجلس مصیر

 .التنفیذي لألونسكوم للطاقة الذریة وید الرئیس
 

بقة مرارة عالقتنا مع الوكالة الدولیة الدمار الشامل السا عشنا والمعنیون ببرامج أسلحة
العالقة غیر متكافئة، فالمفتشون الدولیون كانوا یتمتعون باإلسناد  واألونسكوم إذ كانت ھذه

األمن في حین وقع المعنیون في الجانب العراقي بین مطرقة المفتشین  التام من مجلس
وة النظام العراقي الذي لم وأسالیبھم االستخباراتیة والسادیة وبین سندان قس وعنجھیتھم



 .لیغفر أیة زلة مھما صغرت من أّي مواطن من أبناء العراق المنكوبین یكن
والحقیقة فقد بلغنا قمة عطائنا في فترة الثمانینات إبان عملنا ضمن البرنامج  أما نحن
وعشنا مرارة فترة التسعینات حیث شھدنا تدمیر ما بنتھ سواعدنا وعقولنا من صرح  النووي
منذ  جبار، لكننا كنا قبل ذلك قد شاركنا مع غیرنا في بناء منظمة الطاقة الذریة العراقیة علمي

 .التحاقنا بھا في أواسط ستینات القرن العشرین
 

 العلوم النوویة نعمان: بدایتي مع
بدورة تدریبیة في  1958 شاركت في الفترة من شباط (فبرایر) إلى آذار (مارس) من عام

الذریة في معھد تدریب العلمیین من  النظریة والتطبیقیة لالستخدامات السلمیة للطاقةالجوانب 
األعضاء في حلف بغداد) وھو معھد أنشأتھ في  العراق وإیران وتركیا وباكستان (وھي الدول

البریطانیة (ھدیة من الحكومة البریطانیة  بغداد مؤسسة ھارول ألبحاث الطاقة الذریة
منتسبون من المؤسسة البریطانیة ذاتھا، وتولى  ي حلف بغداد) یدیرهباعتبارھا عضواً ف

البروفسور وولي رئیس قسم الفیزیاء في كلیة العلوم في  ترشیحي لھذه الدورة التدریبیة
ُعیِّنُت فیھا مدرساً معیداً بعد عودتي من انكلترا صیف عام  جامعة بغداد آنذاك، إذ كنت قد

وریوس بدرجة شرف في الكیمیاء من جامعة ریدنك. البكال وحصولي على شھادة 1957
وراء اشتراكي في ھذه الدورة أن أعمل الحقاً ضمن  وكان البروفسور وولي یسعى من
العراق لتعیین أعمار اللقى األثریة (بطریقة قیاس نظیر  مشروع یخطط لتنفیذه مستقبالً في

داً عظیماً لستة آالف سنة ویزید. من العالم والتي تمتلك امتدا ) في ھذه المنطقة14الكاربون 
أن یعمل بالتعاون مع المتحف البریطاني العریق في لندن. وجاءت  وكان یُخطَّط للمشروع

بالعلوم النوویة التطبیقیة فربطتھا بما كنت قد درستھ من ھذه العلوم  ھذه الدورة لتعرفني
استي في ھذه المجاالت البكالوریوس فأحببت ھذه العلوم وقررت إكمال در نظریاً في مرحلة
وحصلت  1960أوكسفورد في انكلترا في تـــشرین األول (اكتوبر) من عام  فالتحقت بجامعة

بعد بحث دام ثالث سنوات ضمن  1964الدكتوراه في آذار (مارس) من عام  على شھادة
النظائر المشعة في دراسات الكیمیاء الالعضویة وتحدیداً في موضوع ظاھرة  حقل استخدام

في االستخالص السائلي للنظائر، وعدت بعدھا إلى العراق فعملُت مدرساً في كلیة  لتعاظما
 .الموصل التي كانت ملحقة آنذاك بجامعة بغداد علوم

 
 قنبلة ذریة جعفر: أرید أن أصنع

الثاني معھد تدریب حلف بغداد على االستخدامات السلمیة  افتتح الملك فیصل 1956في عام 
مؤسسة ھارول ألبحاث الطاقة الذریة البریطانیة، العالم  حضور رئیسللطاقة الذریة ب

 .1951الحائز على جائزة نوبل في الفیزیاء لعام  الفیزیائي جون دوغالس كوكروفت
وزیر اإلعمار  -المذكور، أقام والدي (الدكتور ضیاء جعفر  وفي مساء یوم افتتاح المعھد
رف العالم البریطاني وكان عمري في وقتھا في دارنا على ش العراقي آنذاك) دعوة عشاء



سلمُت على المدعوین قدمني والدي إلى الضیف العالم البریطاني  وبعد أن ،ثالث عشرة سنة
ً  فسألني  :مداعبا

 ماذا ترید أن تفعل عندما تكبر یا جعفر؟ -
 :الصبیان بما یناسب اختصاصھ فأجبتھ ببراءة

 .أرید أن أصنع قنبلة ذریة -
 ً عفویاً من صبي لم یعلم من الذرة غیر ما سمعھ عن اختصاص الضیف السائل  كان جوابا

القنبلة الذریة في ذلك الوقت قد شغل األسماع. سكت العالم البریطاني برھةً  وكون خبر
فتشاغل  الجواب وقطب حاجبیھ ناظراً إلّي باستغراب فلم یجد تعلیقاً مناسباً على ما قلتھ لھذا

  .ن الضیوفبالتعرف على المدعوین م
دراستي الثانویة في بریطانیا ثم انتقلت إلى جامعة  أرسلني والدي إلكمال 1956في عام 

بدرجة شرف ثم واصلت دراستي في  1962وأكملتھا في عام  برمنغھام لدراسة الفیزیاء
 1965الفیزیاء النوویة وحصلت على شھادة الدكتوراه عام  الجامعة نفسھا في موضوع

ً وُعینت بعدھا زم في الجامعة وأجریت بحوثي في فیزیاء الطاقة العالیة وموضوع  یالً باحثا
باستخدام المعجل في برمنغھام وكذلك في مختبرات رذرفورد قرب  الدقائق األساسیة للمادة
  .1966بغداد في أواخر عام  أوكسفورد ثم عدت إلى

 منھا ُحسن اللقاء.. وكلمات تعریفیة ال بد
متباینین في مستوى ثراء  مالة علمیة وصداقة حمیمة على رغم كونھماتكونت بین المؤلفَین ز

، وھو أول مھندس 1958-1947  عائلتیھما، فوالد جعفر كان وزیراً في وزارات عدة للفترة
كان قد أتم دراستھ األولیة والعلیا  عراقي یحمل شھادة الدكتوراه في الھندسة المیكانیكیة حیث

، أما 1936الدكتوراه من الجامعة ذاتھا عام  یة وحصل علىفي جامعة برمنغھام البریطان
وكان لجده تكیة دینیة وھو سید حسیني من آل  نعمان فیتحدر من أسرة ذات تاریخ دیني،

 .الدینیة النعیم المعروفین بنسبھم وشعائرھم
 ...جعفر: والحكایة مستمرة

یاسي واالقتصادي بھدف لنلقي نظرة على وضع العراق الس نعود إلى بدایة عقد السبعینات
 .لجنة الطاقة الذریة المستقبلیة التعرف على أثر ذلك على برامج

العالم وكان نفطھ ینتج وتسوقھ شركة نفط  یمتلك العراق ثاني أكبر احتیاطي نفطي في
حكومات الوالیات المتحدة األمیركیة  التي تمتلكھا بحصص متساویة كل من IPC العراق

المئة تمتلكھا مؤسسة كولبنكیان. وكانت  في 5وھولندا فضالً عن حصة وبریطانیا وفرنسا 
الشمال بما في ذلك حقل كركوك، وقد ساءت  ھذه الشركة تسوق نفط العراق المنتج من حقول

فأوقفت الشركة جمیع  1958تموز  14ثورة  العالقة بین حكومة العراق وإدارة الشركة بعد
إلى زیادة اإلنتاج وتسویق كمیات إضافیة  تي تفضينشاطات االستكشاف عن حقول جدیدة ال

العراق بغیة زیادة إیراداتھا إذ كانت أحوج ما  من النفط وھو ما كانت تطمح إلیھ حكومة
تلكؤ الشركة في االستجابة لمطالب العراق أصدرت  تكون إلیھا لتنمیة البالد. وفي ضوء



في المئة  0.5كة نفط العراق سوى الذي لم یبق لشر 80القانون رقم  1960الحكومة في عام 
مما یعني منحھا حق العمل في الحقول التي كانت  من مساحة االمتیاز في أرض العراق،
النفط الوطنیة امتیاز استغالل جمیع ما تبقى من  منتجة للنفط آنذاك فقط، ومنحت شركة

حكومات  نفط العراق فزادت من عدم تعاونھا مع األراضي العراقیة ولم یرق ذلك لشركة
 العراق المتعاقبة. 

حین أعلنت حكومة البعث تأمیم حصص شركة نفط  1972 حزیران من عام 30ولحین 
في المئة من صافي أرباح  100في المئة إلى  50العراق من  العراق على أمل ازدیاد عائدات

أول مجابھة لھا مع كارتل شركات النفط العالمیة وتوقف  التسویق. فدخلت الحكومة في
إلى انخفاض اإلیرادات من العملة الصعبة فعاش أھل العراق  صدیر النفط العراقي مما أدىت

جمیع شرائح المجتمع بما في ذلك الجامعات ومراكز البحث  أزمة اقتصادیة خانقة طالت
أُعلن نجاح التأمیم وعاود العراق  1973وفي آذار من عام  العلمي ولجنة الطاقة الذریة.

بالتحسن واالنتعاش التدریجي.. وفي أعقاب حرب تحریر سیناء  االقتصاد تصدیر نفطھ ثم بدأ
الصھیوني ارتفعت  -سالح النفط في الصراع العربي  واستخدام 1973في خریف عام 

العراق زیادة كبیرة شأنھا في ذلك شأن الدول  أسعار النفط عالمیاً وازدادت عائدات
 .المصدرة للنفط األخرى

لمضي قدماً بالحدیث عن انعكاسات السیاسة الداخلیة على برامج المفید ھنا قبل ا ومن
الذریة أن ننظر إلى السیاسة الجغرافیة في المنطقة آنذاك، إذ كان شاه إیران  الطاقة
بدعم غیر محدود من الغرب وكان یتصرف بمثابة شرطي منطقة الخلیج فأراد أن  یتمتع

بنى مشاریع طموحة من بینھا التخطیط إیران قوة إقلیمیة یحسب لھا الحساب وت یجعل من
محطات لتولید الطاقة الكھربائیة باستخدام المفاعالت النوویة وتقضي الخطة أن  إلنشاء
ألف میغاواط سنویاً بحلول  20قدرة الكھرباء المنتجة من المحطات النوویة إلى  تصل

ة الطاقة ولترجمة أھمیة ھذه الخطة أصدر األوامر بأن یكون رئیس منظم .2000 عام
األلمانیة KWU اإلیرانیة بمستوى نائب رئیس وزراء. فتعاقدت إیران مع شركة الذریة

 1میغاواط وھي (بوشھر 1200محطتین نوویتین لتولید الطاقة قدرة كل منھا  لبناء
الفرنسیة إلنشاء محطتین نوویتین أخریین  Framatome وتعاقدت مع شركة ) 2وبوشھر

 .منھمامیغاواط لكل  900بقدرة 
إقلیمیة تتفوق في قدراتھا  وفي الجانب الغربي من العراق كانت إسرائیل تتصرف كقوة

بمعونة فرنسیة في أواخر  العسكریة على جمیع الدول العربیة، فلقد أنشأت إسرائیل
 ً یستخدم الیورانیوم الطبیعي في  الخمسینات وأوائل الستینات من القرن الماضي مفاعالً نوویا

معالجة الوقود المستنفد الستخالص  ا. إذ تم تزوید إسرائیل أیضاً بمنظومةمنطقة دیمون
ولم یعد سراً امتالك اسرائیل كمیات  .البلوتونیوم منھ بھدف استخدامھ لتصنیع سالح نووي

 .النوویة التي تعتمد البلوتونیوم مادة انشطاریة من البلوتونیوم تكفي لصنع مئات من القنابل
وفي وقت توافرت فیھ للحكومة العراقیة مبالغ طائلة من العملة  اإلقلیمیةفي ظل ھذه األجواء 



النفط فضالً عن تصاعد نجم صدام حسین عربیاً ودولیاً، بدأ رجل حزب  الصعبة من إیرادات
القوي في محاولة جعل العراق قوة إقلیمیة تقف نداً لند مع قوتي إیران  البعث العراقي

كر البعث إلى الدول العربیة، فاتجھت طموحات القوة لدیھ وقادرة على تصدیر ف وإسرائیل
لیكون رئیسھا نائب  1974الطاقة الذریة فأعاد تشكیل لجنة الطاقة الذریة في عام  إلى

مجلس قیادة الثورة (وھو منصب صدام ذاتھ) لكي تضم أعضاء متفرغین ال یشترط  رئیس
 ة وھم د.خالد ابراھیم سعید ووزارات محددة. وكلف ثالثة من أعضاء اللجن أن یمثلوا

د.میسر المالح بإعداد استراتیجیة جدیدة لعمل اللجنة فتقدموا  عبدالخالق و د.ھمام
یستند إلى علوم وتكنولوجیا دورة الوقود النووي من خالل تأسیس مشاریع  ببرنامج
المفتاح الجاھز" ویسبق ذلك إنشاء منظومات بحثیة متطورة مستوردة للنھوض " بأسلوب

 الكادر الوطني في ھذه المجاالت.  مستوىب

وصدرت األوامر إلى أعضاء اللجنة  وتبنى البرنامج رئیُس اللجنة وھو صدام حسین ذاتھ
مشاریع اللجنة. وبھذا التنظیم الجدید  للمحافظة على سریة المعلومات التي بحوزتھم وسریة

لبحث العلمي في العلوم األساسیة إذ انتقلت من ا دََخلْت الطاقة الذریة العراقیة مرحلة جدیدة
 .استراتیجیة إلى تنفیذ مشاریع كبیرة ذات أھداف

 ً علمیة ضمن الحافات المتقدمة  وكنُت في ھذه الفترة أقضي أیاماً ھادئة في جنیف أجري بحوثا
زمالئي القدامى في مركز  في علم الفیزیاء النوویة وبدأت تصلني مكالمات ھاتفیة من

في العراق غیر أنني لم أكترث  ني على العودة لرفد مسیرة الطاقة الذریةالبحوث النوویة تحث
جنیف نبیل نجم التكریتي لقاًء  كثیراً بھا، ولكن في یوم ما طلب قنصل العراق العام في

فجاءت ھذه الدعوة من جھة علیا  وأبلغني تحیة صدام حسین ورغبتھ في عودتي إلى العراق
سنوات) وأمین (وعمره  9(وعمره  دة لتمكن ولدینا صادقفي وقت كانت تراودني فكرة العو

 .آبائھم وأجدادھم سنوات) من دراسة اللغة العربیة والتشرب بتراث أمة 8
الدولي األول للجنة في بغداد في  انتھزت لجنة الطاقة الذریة العراقیة فرصة تنظیمھا للمؤتمر

افتتاح المؤتمر في موضوع  ودَعتني إللقاء إحدى محاضرتَي 1975نیسان (ابریل) 
محاضرة االفتتاح األخرى العالم  التطورات الحدیثة في فیزیاء دقائق المادة األساسیة، ویلقي

والبریطاني الجنسیة) تتناول محاوالت إیجاد  الفیزیائي الشھیر عبدالسالم (الباكستاني المولد
ة الجاذبیة والقوة النوویة األربع في الكون وھي قو نظریة توحد بین مفاھیم القوى األساسیة

والقوة الكھرومغناطیسیة علماً أن ھذا العالم الجلیل حاز على  الضعیفة والقوة النوویة القویة
تقدیراً لجھوده في توحید القوة النوویة  1979عام  جائزة نوبل في الفیزیاء

 .والكھرومغناطیسیة الضعیفة
ذلك أعید تعییني رئیساً للباحثین  مر وبعدعدت إلى بغداد مع أفراد عائلتي فاشتركت في المؤت

التغییر الكبیر في حیاتي حیث انتقلُت من  العلمیین في لجنة الطاقة الذریة. وعلى رغم ھذا
الحیاة الھادئة إلى عمل شاق تعتریھ عقبات  األجواء العلمیة المتطورة في جنیف ومن متعة

 ...كنبالمطبات ول كثیرة وإلى حیاة بغداد الحبیبة والملیئة



 
 كرامُ  وقومي وإن ضنوا عليّ        بالدي وإن جارت علي عزیزةٌ 

وفداً حكومیاً  رأس 1974لم تكن لطموحات صدام حدود ففي كانون األول (دیسمبر) من عام 
حطب الطرفة و"السكافة" الذین ھم طائرة محملة بالسمك العراقي وترافق كبیراً إلى باریس

ئیس العراقي آنذاك صدام حسین. الوفد ومحلقاتھ ذھب إلى یتولون شي السمك، بأمر نائب الر
لجنة الطاقة الذریة ضمن  بدعوة من رئیس وزراء فرنسا آنذاك جاك شیراك فتمثلت فرنسا

خالد ابراھیم سعید والمھندس  ھذا الوفد بثالثة أشخاص ھم الدكتور ھمام عبدالخالق والدكتور
ھذه المجموعة من لجنة الطاقة  ھرباء) وطلبتأحمد بشیر النائب (رئیس المؤسسة العامة للك

الكھربائیة من النوع المبّرد  تزوید العراق بمفاعل نووي للقدرة  CEA الذریة الفرنسیة
اعتذر عن ذلك بحجة أن فرنسا قد تخلت  بالغاز والمھدأ بالغرافیت، غیر أن الجانب الفرنسي

ت من صنف مفاعل مبرد بمفاعال عن إنتاج ھذا الصنف من المفاعالت واستعاضت عنھ
فرنسا بتزوید العراق بمفاعالت  واتفق الجانبان على قیام .PWR بالماء الخفیف المضغوط

 .الكھربائیة نوویة لألبحاث وأخرى إلنتاج القدرة
فتولت  1990عام  تمخضت زیارة صدام إلى فرنسا عن توقیع عقد شراكة تجاریة دامت حتى

العراقیة كما أنشأت  المقاتلة لتعزیز إمكانات القوة الجویةفرنسا تصدیر طائرات میراج 
في منطقة الدور قرب  مؤسسة إلنتاج العدد اإللكترونیة ومكونات الرادار التي تم بناؤھا

البصرة وغیر ذلك  تكریت وكذلك أنشأت مجمع الحدید والصلب في منطقة خور الزبیر قرب
 .من المشاریع الكبیرة

ملیون  450بمبلغ  لعقدتوقیع العراق  1976عام  ي (نوفمبر) منتشرین الثان 18وتم في 
لبناء  CEA وبموافقة لجنة الطاقة الذریة الفرنسیة دوالر مع تجمع من الشركات الفرنسیة

وھو من نوع حوض سباحة مخصص لفحص  1-تموز تموز المتكون من مفاعل 17مشروع 
النیوترونات الحراریة (...) وھو فیضاً من  میغاواط حراري ومولد 40بقدرة  MTR المواد

وفیزیاء الحالة الصلبة ولفحص المواد (بما في ذلك  مفاعل یستخدم لبحوث الفیزیاء النوویة
أجزاء محطات الطاقة النوویة. ویمكن استخدام ھذا  الوقود النووي) المستخدمة في تصنیع

ھذا المفاعل ھو من نوع علماً أن الوقود المستخدم لتشغیل  المفاعل إلنتاج النظائر المشعة
 .في المئة 93واأللومنیوم ویحتوي على یورانیوم بتخصیب  سبیكة الیورانیوم

كیلو واط  500وھو مفاعل ذو قدرة  2-أیضاً بناء مفاعل تموز تموز 17ویتضمن مشروع 
 ً -نیوترونیاً حراریاً (...) ویستخدم كنموذج نیوتروني لمفاعل تموز حراري فقط وینتج فیضا

السیطرة وتوزع الفیض النیوتروني ویستخدم أیضاً لدراسة تأثیر التجارب  ییر قضبانولتع 1
 .فاعلیتھ في المفاعل على

أوزیریس وآیزیز  من جھة، وبین مفاعلي 2-وتموز 1-ثمة شبھ كبیر بین مفاعلي تموز
ھذا التشابھ سبب  . وقد یفسر1966الفرنسیین والمستخدمین في ساكلي قرب باریس منذ عام 

في وسائل اإلعالم الدولیة باسم مفاعل أوزیراك (وھي كلمة منحوتھ  1-میة مفاعل تموزتس



أن قدرة  ھو 1-والفوارق بین مفاعل أوزیریس وتموز )RAK و OSIRIS من كلمتین
 1-تموز میغاواط حراري وأن مفاعل 40میغاواط حراري بینما قدرة الثاني  70األول 

 700بسعة  نیوترونات، ویتضمن خزاناً للماء الثقیلیحتوي على قنوات أفقیة الستخراج ال
یحتوي  لیتر ذا مصدر نیوتروني ساخن وآخر بارداً یستخدم للتجارب الفیزیائیة. كما

المــفاعل على أنابیب نقل مسارات النیوترونات الباردة إلى منطقة تحت األرضإلجراء 
 .تجارب فیزیائیة متخصصة

َص إلجراء  المواد تموز مختبراً لفحص 17وتضمن مشروع  سّمي (الما) وقد ُخّصِ
، وتضمن 1-تشعیعھا في مفاعل تموز فحوصات إتالفیة وال إتالفیة على المواد قبل وبعد

المشروع ورشة اختصاص لتجمیع وفحص التجارب التیستجرى في قلب المفاعل كما احتوى 
اإلشعاعي ذات النشاط  مخصصة لمعالجة النفایات السائلة  RWTS على محطة سمیت

لمعالجة نفایات أخرى تنتج عن  الواطئ والمتوسط والناتجة ضمن حلقة تبرید المفاعل وكذلك
 .تموز 17تشغیل وإجراء التجارب في مجمع 

مع زمالئنا بدور كبیر في المناقشات الفنیة مع الجانب الفرنسي لتحدید  وقمنا
ر العام للدائرة القانونیة الفنیة التفصیلیة للعقد وتولى حمید یونس (المدی المواصفات

التخطیط) إجراء المفاوضات ذات الجوانب القانونیة التجاریة مع الجانب الفرنسي،  بوزارة
خبیر في قوانین العقود ویتمتع بذكاء حاد وخبرة واسعة من خالل المفاوضات  وھو

طدت لمعظم العقود التي وقعھا العراق مع شركات عالمیة لمشاریع متعددة. وتو التجاریة
 .الفرنسي واالحترام المتبادل بیننا أثناء مشاركتنا في التفاوض مع الجانب الصداقة

لجنتَي الطاقة الذریة  بین 1976كانون الثاني من عام  13وثمة اتفاقیة أخرى تم توقیعھا في 
االستخدامات السلمیة للطاقة الذریة  للتعاون المشترك في مجال CNEN العراقیة واإلیطالیة

لبناء  CNEN سنیا تكنت اإلیطالیة وبموافقة ة لھذه االتفاقیة تم توقیع عقد مع شركةوكنتیج
الستنباط مخطط سیر العملیات الستخالص  مختبر صغیر ألبحاث الرادیوكیمیاء یستخدم

من أعمدة وقود تشعع لھذا الغرض وثمة  مقادیر بمستوى الغرامات من عنصر البلوتونیوم
ملیون دوالر أمیركي لبناء مشروع سمي  250كة ذاتھا بكلفة عقد آخر تم توقیعھ مع الشر

لمفاعالت إنتاج الطاقة من  تموز یتكون من مختبر لتصنیع وقود 30مشروع 
ویتضمن قاعة تكنولوجیة لبحوث الھندسة الكیماویةومختبر فحص المواد  PWR نوع

عة وُعدد التشخیص المش وورشة میكانیكیة صغیرة وأخرى كھربائیة ومختبراً إلنتاج النظائر
 .الطبیة

 -1975والمعادن قد وقعت عقداً خالل  وبالتوافق مع ھذه المشاریع كانت وزارة الصناعة
الفوسفات من منجم عكاشات إلنتاج  الستغالل Sebetra مع شركة سیبترا البلجیكیة 1976

الطاقة حامض الفوسفوریك فطلبت لجنة  األسمدة الفوسفاتیة وأن العملیات تسیر عبر إنتاج
معالجة حامض الفوسفوریك الستخالص  الذریة من وزارة الصناعة التعاقد إلنشاء وحدة

الفوسفاتیة محققة بذلك توصیة نعمان في  الیورانیوم منھ قبل استغالل الحامض إلنتاج األسمدة



فعالً إنشاء ھذه الوحدة ضمن مجمع القائم  ، والمذكورة آنفاً بذات الموضوع. وتم1972عام 
اطنان من الیورانیوم  103مصممة إلنتاج  وھي وحدة Mebshem ركة مبشم البلجیكیةمن ش

المعروفة باسم (الكعكة الصفراء)  ADU طناً من مادة ثنائي یوراناتاألمونیوم 146سنویاً أي 
عندما دمرتھا قنابل الجیوش  1991لغایة حرب  وتم تشغیلھا 1984واكتملت الوحدة عام 

 169طنان یورانیوم (أي أ 109الفترة ما مجموعھ  أنتجت طیلة تلكالمتحالفة ضد العراق و
یوماً في  214اإلنتاج ھو تشغیل الوحدة بما معدلھ  طن من الكعكة الصفراء) وسبب نقصان

كون النسبة الواقعیة للیورانیوم في حامض الفوسفوریك  یوماً وبسبب 317السنة بدالً من 
في المئة من إجمالي حامض  50وبسبب معالجة  التصمیم كانت ثلثي النسبة المحسوبة في

في المئة من  93أن كفاءة استخالص الیورانیوم كانت  الفوسفوریك لھذا الغرض إضافة إلى
 .التصمیم الكفاءة المحسوبة في

لتخریب المشروع. ففي  تموز یسیر سیراً حثیثاً حتى تبنت اسرائیل عملیات 17كان مشروع 
من میناء سین سورمیر  لب المفاعل جاھزاً للشحن إلى بغدادكان ق 1979نیسان (ابریل)  7

عمالء لمخابرات  (الفرنسي) قرب مدینة تولون (على البحر المتوسط) حین اخترق سبعة
لتنفیذ المشروع)  (إحدى الشركات المتقاولة CNIM اسرائیل باب المخزن العائد لشركة

على المشروع  ھ لغرض القضاءوفتشوا عن ھدفھم ثم وضعوا فیھ المتفجرات بھدف تحطیم
سوى في تأخیر  غیر أن تقویم األضرار أثبت أنھا لم تكن كبیرة فأُصلحت ولم تؤثر الحادثة

 .اكتمال المشروع ألسبوع واحد فقط
وتتغیر في العراق حیث قرر الرئیس العراقي أحمد حسن  أخذت األحداث السیاسیة تتسارع
تموز من عام  17ة وأعلن ذلك في احتفاالت والرسمی البكر التنحي عن سلطاتھ الحزبیة

حسین إلى كرسي الحكم وتولى منصب رئیس  بحجة مرضھ وكبر سنھ فقفز صدام 1979
المسلحة ومنصب األمین العام للقیادة القطریة لحزب  مجلس قیادة الثورة والقائد العام للقوات

ید السلطة سوى أیام الجمھوریة. ولم تمِض على تسلمھ مقال البعث إضافة إلى منصب رئیس
عشرین رجالً من كبار قیادیي الحزب والدولة بتھمة مؤامرة  قالئل حتى اعتقل أكثر من
منھم رمیاً بالرصاص وتولى أعضاء  19صوریة سریعة تم إعدام  اإلطاحة بھ. وبعد محاكمة

لتتوزع مسؤولیة إعدامھم على أكبر مجموعة من الحزبیین وكان من  في الحزب تنفیذ الحكم
حمید یونس المشاور القانوني الذي سبق أن أسھم في التفاوض على عدد  بین المعتقلین السید

 المشاریع المھمة مع الشركات األجنبیة.  كبیر من عقود

المسیّر من المؤسسات الصھیونیة، من حملة  صعَّدت إسرائیل، بإسناد اإلعالم العالمي
قید اإلنشاء مدّعیةً أن  1-اعل تموزمف تموز وعلى 17افتراءاتھا وھجومھا على مشروع 

التسلح النووي، وھي ذات الصفة التي تنطبق  المفاعل سیستغل إلنتاج البلوتونیوم ألغراض
شعار "حالل علیھا... حرام على غیرھا"  على مفاعل دیمونا، وحیث أن إسرائیل تتبنى

ملین بالبرنامج جرائمھم البشعة بحق العا استمرت في غیّھا وارتكب عمالء الموساد أولى
النووي المصري الدكتور یحیى المشد في فندق  النووي العراقي حین اقتحموا غرفة المھندس



-لتفحص بعض التفاصیل الفنیة لمشروع مفاعل تموز میریدیان بباریس حیث كان في فرنـسا
لحسابھم فاغتالوا المرحوم المشد في غرفتھ  وساعدتھم في غدرھم مومس فرنسیة تعمل 1

 .1980  حزیران (یونیو) من عام 13یوم مساء 
بسیارة مسرعة  وكي ال یتركوا أثراً لجریمتھم قتلوا المومس الفرنسیة بعد یومین بدھسھا

لھا افاً زادت  عندما كانت تتسكع في أحد شوارع باریس. وعندما لم تجد إسرائیل من یقول
مقر شركة  منھا فيأربع قنابل: اثنتان  1980آب (أغسطس)  7من غیِّھا ففجرت في 

بإیطالیا والرابعة  سنیاتكنت اإلیطالیة في روما وثالثة في دار مدیر فرع الشركة في میالنو
وزوجتھ بجروح  في بیت خبیر فرنسي متخصص بالمفاعالت النوویة في باریس فأصابتھ

المدني االستشاري  اغتالت في باریس المھندس 1980كانون األول من عام  13بلیغة. وفي 
الفیزیائي العراقي  توفي 1981حزیران من عام  9عراقي األستاذ عبدالرحمن رسول. وفي ال

 .غامضة الدكتور سلمان رشید سلمان الالمي في جنیف في ظروف
 

وبرزان طلب تصنیع سالح نووي قبل قصف  إعتقال جعفر والشھرستاني .... 
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 ...ان: والحكایة مستمرةنعم

وجوھا العذب وطیبة أھلھا فلم  كنُت في تلك األیام السوداء في الجزائر العاصمة أنعم بھدوئھا
من حقیقة البرنامج النووي العراقي  أتمالك نفسي من شدة الغضب مع أنني لم أكن على بیِّنة

ر، فكل ما سبق أن قرأتھ عنھ في وسائل روي تھویالت اآللة الحربیة اإلعالم المضلِّلة ی المدمَّ
معھد البحوث النوویة كان دلیل حب لتلك المؤسسة العلمیة  اإلسرائیلیة، لكن عملي السابق في

أن أعود إلى الوطن وأضع إمكاناتي وحیاتي رھناً لخدمة أي  الرائدة. وأقسمُت على نفسي
وضع مزید من القوة  الطاقة الذریة العراقیة، لیس حباً ورغبة في برنامج جدید تتبناه لجنة

الحاكم، ولكن لقناعتي بأن السبیل الوحید للتطور العلمي والتكنولوجي  بأیدي أركان النظام
من بلدان العالم الثالث ھو أن یعمل ضمن برنامج طموح ومتطور  للعراق وألي بلد

 .النوویة كالبرامج
ارحاً في تأمالتي س جلسُت في أحد مقاھي شارع العربي بن مھیدي في قلب مدینة الجزائر

المجلة العلمیة  في 1980وأنا أرتشف الشاي األخضر وأتذكر ما كنت قد قرأتھ عام 
بریطانیا إلنقاذ كل من  البریطانیة ذات الطابع العلمي واإلعالمي من نداءات العلماء في

نظام صدام وھما  الدكتور جعفر ضیاء جعفر والدكتور حسین الشھرستاني من إرھاب
فھو من خیرة علماء  أحد سجونھ، وتذكرت زمالتي الحمیمة لھما، ال سیما جعفرمعتقالن في 

 .التفكیر العراق لما یمتاز بھ من حب للبحث العلمي وعلم غزیر وحصافة في
 :وأخذُت أحدُث نفسي



 !في بغداد؟ ھل یمكن أن أعاود العمل في معھد نووي -
 !وھل أستطیع العمل وزمیلي جعفر قابع في سجن صدام؟ -

صدمة العدوان اإلسرائیلي أجابتني بنعم وطردت من مخیلتي كل الھواجس، وقررت  ولكن
 .الى الوطن فال شك أنھ بحاجة الى خدمتي ویدعوني العودة

ثُكم جعفر فھو أولى مني بوصف معاناتھ  وأتوقف اآلن عن الكالم فال بد من اإلصغاء إلى محدِّ
 .ابالفصل التالي من ھذا الكت وحكایة اعتقالھ في

 
 جعفر: ھكذا أُعتُِقل وھكذا أُعتُِقلت

قرأت الكثیر من الروایات في الصحف ووسائل اإلعالم المختلفة عن قصة اعتقالي  لقد
وكثیر مما ُكتِب )  1981غسطس / اآب 31وإلى  1980ینایر / الثاني كانون 17 ( من للفترة

فرصة ھذا الكتاب ألروي وقائع تلك الحقبة المظلمة من  للحقیقة بصلة. سأنتھز ال یمت
أنشرھا للمرة األولى. لقد أثرت تلك الحادثة كثیراً في حیاتي الخاصة وحیاة  حیاتي
وعلى توجھاتي العلمیة، وأجد لزاماً علّي أن أذكر الحقیقة كلھا من دون رتوش  عائلتي

 .یشاءتعلیق تاركاً للقارئ الكریم أن یستقرئ منھا ما  وال
، فھو عسكري برتبة رائد 1978إدارة مركز البحوث النوویة في عام  تولى ھمام عبدالخالق
حاصل على شھادة الماجستیر في فیزیاء المفاعالت من كلیة وست فیلد  في الصنف الكیمیائي

وحیث أنھ كان منتمیاً لحزب البعث منذ صباه أصبح ضابط االرتباط بین  .في جامعة لندن
 .نائب رئیس مجلس قیادة الثورة وبین سكرتاریة لجنة الطاقة الذریة حسین،مكتب صدام 

كان مقر ھمام في بنایة صغیرة ضمن موقع التویثة وكنت أشاركھ المبنى  1979 خالل عام
مكتبھ ومكتب حسین الشھرستاني حیث كنُت والشھرستاني بمرتبة مستشار بدرجة  إضافةً إلى
تموز (یولیو) مع الجانب الفرنسي بینما  17فنیة لمشروع وكنت أتولى الشؤون ال .مدیر عام

كانون  4تموز مع الجانب اإلیطالي. وفي یوم  30الشھرستاني یتولى شؤون مشروع  كان
كنت جالساً في غرفة ھمام نناقش شؤون العمل كعادتنا كل یوم، ورن  1979األول (دیسمبر) 

الحدیث والوجوم الذي أصابھ أن  الھاتف فردّ ھمام على المتكلم وفھمُت من فحوى جرس
غیر حمید ینتظرنا. وحال إغالقھ الھاتف طلب مني أن أذھب وأجلس في غرفة  أمراً 

وخرج مسرعاً ثم عاد بعد فترة قصیرة مصطحباً معھ خالد ابراھیم سعید  الشھرستاني
العام  في الغرفة. وفجأة دخل إلینا النقیب جار هللا حاجم وھو ضابط األمن وشاركانا الجلوس

التویثة ومسؤوٌل أمنٌي عن شؤون الطاقة الذریة. وبعد أن أدى التحیة العسكریة  المقیم في
متجھماً من حسین الشھرستاني أن یرافقھ إلى خارج المبنى ما یعني أنھ معتقل. كان  طلب
كالمھ علینا كالصاعقة، ولكن بدا لي أن ھمام وخالد كانا على علم باألمر فلم  وقع
 ھما بالحدث كمفاجأتي والشھرستاني.مفاجأت تكن

  ً بین عنصري أمن في المقعد الخلفي من سیارة  ونظرت من شباك الغرفة ألرى زمیلي جالسا
موقع التویثة. وكانت تلك آخر مرة أرى فیھا  تحمل رقماً مدنیاً انطلقت بھم مسرعة خارج



 .السطور الشھرستاني ولغایة كتابة ھذه
ومصیر برنامجنا  ي في العمل وأخذت أسرح بتفكیري بمصیرهانزعجت كثیراً العتقال زمیل

وال بد لي من إلقاء  .الذي كان أملنا وطموحنا كبیرین إلنجازه واستغاللھ في البحث العلمي
العام أن حدثت ثورة في  الضوء على ظروف العراق في تلك الفترة فلقد سبق في أوائل ذلك

هللا الخمیني ولم یُخفوا منذ الیوم  لدین بقیادة آیةإیران وأطیح بنظام الشاه وخلفھ حكم رجال ا
اإلسالمیة الشیعیة إلى العراق حیث یسكنھ  األول الستالمھم الحكم تطلعاتھم لتصدیر الثورة

یروق للبعثیین ذلك بعد أن استولوا على حكم  عدد كبیر من المسلمین الشیعة. وطبیعي أن ال
 نظام حكمھم العلماني. العراق قبل إحدى عشرة سنة وبعد أن وطدوا

أن حزب الدعوة الشیعي  ولم یكن لصدام حسین أي تحمل للمعارضة مھما قلّت قدرتھا فاقتنع
على تنظیمھ ویجتثھ من  یعمل في العراق بتنسیق مع نظام خمیني وبناًء علیھ قرر أن یقضي

مماثل لما الحكم بانقالب  جذوره خوفاً من أن یثیر ذلك الحزب حرباً أھلیة أو یستولي على
 .عارف ضد حكم عبدالرحمن 1968فعلھ عندما أسھم بانقالب 

أن یكون ذلك قد جعلھ  كان حسین الشھرستاني متمسكاً بشعائر الطائفة الشیعیة ومتدیناً فال بد
الحزب. مع أنني أستبعد  تحت الشبھة في انتمائھ لحزب الدعوة أو على أقل تقدیر دعمھ لذلك

أنني لمست من ھمام أنھ كان یساوره  أبداً ما یثیر الشك في ذلك. غیرذلك تماماً ولم أسمع منھ 
یكون أحد أقطاب قیادتھ لما یتمتع بھ  ظن بأن حسین الشھرستاني ینتمي إلى ذلك الحزب وقد

ولكونھ متزوجاً من كنَدیة مسلمة متزمتة.  من إمكانات علمیة ولما یحملھ من شھادة علیا
یكون قد حظي بموافقة صدام كون األمن العام  ال بد من أن واعتقدت بأن اعتقال الشھرستاني

برامج الطاقة الذریة ویعرف جمیع قیادیي الطاقة  مرتبطاً بمكتبھ مباشرة وكونھ مسؤوالً عن
األمن العام ال یجرؤ على اعتقال مدیر عام في لجنة الطاقة  الذریة العراقیة. كما اعتقدت أن

 من صدام حسین شخصیاً. على إذن  الذریة من دون االستحصال

ھذا الحدث في األیام التي أعقبت  وبدأُت أتحدث مع زمالئي ھمام وخالد ورحیم وظافر عن
وكنت ال أخفي قلقي علیھ واعتقادي بخطورة  .اعتقالھ، ال سیما أثناء تناولنا وجبة الغداء سویةً 

غیر  ،الطاقة الذریة وبالتالي على برامج لجنة مثل ھذا السلوك وأثره السلبي على المنتسبین
 .وكانوا یقابلون حدیثي بصمت أنني لم أجد منھم أي تعاطف مع آرائي

وللتخفیف من روعھا وقلقھا فاتصلت  رأیُت أن من واجبي زیارة عائلتھ لالطمئنان علیھا
التقیت بھا من قبل، ورتبت زیارة صباح  ھاتفیاً بالسیدة برنیز زوجة الشھرستاني ولم أكن قد

تفتح ھي الباب كما كنُت أتوقع بل فتحھ رجالن  لي إلى دارھا، وحین طرقت الباب لمالیوم التا
وطلبا مني أن أطلعھم على ھویتي وقاداني  بمالبس مدنیة شاھرین مسدسیھما في وجھي
فیھ غیرھما ووجدت الكتب واألوراق مبعثرة  وسائقي عمران إلى داخل الدار الذي لم أجد

الھاتف واتصل بجھة أجھلھا وبدأ یسرد  ا إلى جھازعلى أرضیة الدار. ذھب أحدھم
الھاتف... وبعد صمت دام لبضع دقائق حسبتھا  المعلومات عن ھویتي وھویة سائقي ثم أقفل



غیر االستجابة بنعم سیدي... نعم سیدي...  دھراً رّن جرس الھاتف ولم أسمع من المجیب
رتبطة بأحزمتھما وقال أحدھما أغلفتھما الم وعندھا أعاد كل من الشخصین سالحیھما إلى

باٍق ھنا لحین مجيء صاحبة المنزل. وبعد دقائق فقط  لي: یمكنك المغادرة اآلن، فأجبتھ بأنني
ودُِھَشت لوجود الغرباء في منزلھا ثم ذُِعَرت لحالة  دخلت زوجة الشھرستاني مع طفلیھا

أ ھنا أو ھناك. والحق عاث بمحتویاتھ مفتشاً عن شيء مخب موجودات المنزل وكأن سارقاً قد
تتصرف بحشمة وكبریاء. وعندما غادر ضابطا األمن العام  أقول أنني وجدت زوجة زمیلي
أي شيء من محتویات المنزل أیقنُت أنھما لم یعثرا على  المنزل من دون أن یأخذا معھما
 .المتھم بھ زمیلي ضالتھما من وثائق تثبت الجرم

یعثرا على وثیقة إدانة فال بد من أن  ما أن رجلي األمن لمھدأُت من روع السیدة وقلُت لھا طال
هللا. ولم أكن أعرف حینئذ أن نظام الحكم ال  یبرأ زوجھا ویعود إلى عائلتھ سالماً إن شاء

 .النظام أنھ لیس على وئام معھ یحتاج إلى أدلة ثبوتیة لتجریم من یعتقد
في أقبیة األمن العام تجرأت فبعثت  الشھرستاني وبعد أربعة أیام فقط من اختفاء زمیلي
عن الشھرستاني وموضحاً أن اختفاَءه سیؤثر سلباً في  برسالة إلى صدام ذاتھ راجیاً اإلفراج

 .العراقیة برامج الطاقة الذریة
مرٍض ألّم بھا في بغداد  وفي تلك األیام كانت زوجتي البریطانیة فیلیس تُعالج في لندن من

في مدرسة داخلیة في  سنة) للدراسة 13سنة) وأمین ( 14( فقررت أن أرسل ولدي صادق
دراستي الثانویة فیھا قبل  (كلیة سیفورد) البریطانیة وھي الكلیة ذاتھا التي سبق أن أكملت

أمل أن یحضرا احتفال زوجتي  عقدین من الزمن. ودّعت ولدي قبل عید المیالد المجید على
. 1980االلتحاق بالكلیة مطلع العام  بعد ذلك من كانون األول ولیتمكنا 26بعید میالدھا في 

وزوجتھ أم داؤد وھما الرفیقان الوفیان  وبقیت لوحدي في داري بصحبة مدیر الدار أبو داؤد
 .لعائلتي لسنین خلت

لرسالتي إلى صدام حسین فبدأت أتحدث متذمراً مع زمالئي في العمل  لم أحصل على جواب
وضحاً أن ھذه األسالیب لن تخدم برامج اللجنة... ولم أكتِف عبد الُكتَل م ھمام وخالد ورحیم

 .1980من الحدیث بل بعثت برسالة ثانیة إلى صدام في مطلع العام  بھذا القدر
 

 القاسیة المفاجأة
ینایرمن عام / الثاني كانون 16الخمیس (جاءني الجواب بأسلوب غیر ما كنت آمل، ففي یوم 

العراقیة لتبلغني أن أبقى في  رئیس لجنة الطاقة الذریة اتَصلَت بي سكرتیرة نائب)  1980
عبدالرزاق الھاشمي في مكتبھ في موقع  موقعي بعد انتھاء الدوام الرسمي لیجتمع بي الدكتور
من المخابرات العامة طلب مني  التویثة، وحین ذھبت إلى غرفتھ وجدت عنده رجالً 

یقرروا اعتقالھ. وفعالً أخذني  قال منمصاحبتھ لبضع دقائق، وھو أسلوب المخابرات في اعت
وسط بغداد قرب القصر األبیض  بسیارتھ إلى مبنى حاكمیة المخابرات في شارع النضال

 .الملكي الذي كان داراً لضیافة زوار العراق الكبار منذ العھد



فأعطوني مالبس  دخلت مبنى الحاكمیة الكئیب (وھو بنایة محورة من كنیس یھودي سابق)
التھویة... افترشت األرض  وفراشاً وقادوني إلى غرفة صغیرة خالیة من النوافذ ومنافذالنوم 

المقرفة بدأ كل منا یحدث اآلخرین عن  محتجزین آخرین. وبعد تناولنا وجبة العشاء 4بجوار 
بتاتاً بتھمة اعتقالھما، واإلثنان اآلخران كانا  قصة احتجازه فأباح إثنان منھما بعدم معرفتھما

الحالق الخاص لصدام، یظن أنھ تأخر عن موعد دوامھ  ن بسبب اعتقالھما، فأحدھما كانیشكا
جریمة ال تُغتفر إذ كیف سیحلق صدام ذقنھ قبل تناولھ  الصباحي لبضع دقائق فكانت تلك

أن یغسل وجھھ ویحلق ذقنھ ویصبغ شعره قبل مجيء  وجبة اإلفطار الصباحي فھو معتاد
وأخبرني الزمالء الجدد أنھ لم یتم التحقیق  . أبھى صورة سكرتیره الشخصي كي یراه في

التعذیب فجاء كالمھم مریحاً لي ألنني كنت  معھم منذ اعتقالھم ولم یخضعوا ألي نوع من
 .أزالم المخابرات المشھورین بال أخالقیتھم أمقت أي قدر من التعذیب أو اإلساءة من

أھلي أو من زمالئي وال أجد غیر النزالء  فال خبر یصلني من بدأت األیام في المعتقل تطول
یخرج وذاك یأتي فتتكرر القصص ونسمع أخبار الشارع من الوافدین  یُستبدلون دائماً فھذا
ذلك الوقت أي حادثة تعذیب وال أي أثر للتعذیب على أي من زمالء  الجدد. ولم ألحظ في

  .األیام المعتقل وتوالت
مربع ذات  متر 4×3ي إلى غرفة لوحدي مساحتھا وبعد مضي شھرین على اعتقالي تم نقل

للمالبس  شباك مطل على الممر ومحكم بقضبان حدید سمیكة، وتحتوي على سریر وخزانة
ومنضدة علیھا مجموعة من األوراق البیضاء مع بعض األقالم وملحوظة تقول 

اتي باستطاعتك الكتابة لمن ترغب ومتى ترغب. كانت ھذه الحال نقلة كبیرة في حی إن
في ھذا المعتقل الذي ال علم لي لماذا كنت فیھ وما ھو الذنب الذي اقترفتھ.  الرتیبة
بمقدوري االتصال ھاتفیاً بأخي یحیى في بغداد مرة واحدة كل أسبوعین وتحسن نوع  وكان
 .فكان یأتیني من المطاعم المجاورة وغالبیتھ عبارة عن لحم مشوي وكباب األكل

نُِقلنا جمیعاً إلى مبنى الحاكمیة الجدید في شارع  1980(یونیو)  من أیام حزیران وفي یوم
قرب دائرة السفر والجنسیة فأُودعت في غرفة جدیدة مطلة على باحة المعتقل. وبعد  52
قالئل جاء مدیر المعتقل النقیب وضاح الشیخ إلّي واصطحبني بسیارتھ لمواجھة مدیر  أیام

وحین  -األخ غیر الشقیق لصدام حسین  -تكریتي المخابرات برزان ابراھیم حسن ال جھاز
غرفتھ وجدت نائب رئیس لجنة الطاقة الذریة العراقیة الدكتور عبدالرزاق  دخلت

 .جالساً قرب مكتب برزان الھاشمي
 :برزان حاورني

 كیف حالك؟
 .ال بأس - 

 ؟إلساءة ھل تعرضتَ 
 .اعتقالي في المعاملة ولكنني أجھل سبب إلساءةلم أتعرض  -

 .نحن حریصون فقط على سالمتك ونخشى علیك من األذى



 .صحتي البدنیة والنفسیة تردّت بسبب اعتقالي من غیر سبب ولكن -
 .سآمر بنقلك إلى بیت مریح في بغداد وستجد فیھ ما یخفف عنك ...ال بأس علیك

 .داري أفضل العودة إلى -
  .الرئیس یرید منك أن تعمل على إنتاج سالح نووي للعراق إنّ 
 .ولكنني باحث فیزیائي وال تجربة لي في ھذا المجال -

 .العمل بھذا التكلیف إنھ واثق أّن بمقدورك
 .(لم أجب) -
 

فسیحة في منطقة المسبح الراقیة قرب نھر دجلة، احتوت  وبعد أیام قالئل تم نقلي إلى دار
قبتي بقیادة وحدیقة واسعة ووجدت خمسة حراس في الدار لمرا على جھازي تلفزیون وتلفون

وكان الطباخ ولید مھدي من مدینة الموصل بینما كان حسن  عبدالغني مدحي فیصل الدوري
 .من منطقة محافظة صالح الدین ومركزھا تكریت صالح وجمیل عیّاش وشویش حسین

الدار زارني مانع عبد رشید مدیر أمن جھاز المخابرات حیث  وبعد أیام من انتقالي إلى ھذه
 .وعدداً من الكتب من مكتبة الطاقة الذریة في التویثة من مالبسيجلب لي بعضاً 

الجدیدة على دراسة الكتب بدءاً بالكتاب الموسوم "الوصف النظري لفصل  وساعدتني أحوالي
لمؤلفھ كارل كوھین،  235وتطبیقاتھا إلنتاج كمیات كبیرة من الیورانیوم  النظائر
مذكورة في ھذا الكتاب والذي منحني فھماً اشتقاق جمیع العالقات الریاضیة ال فتولیت
 ً إالّ  للمبادئ األساسیة لھذا العلم كما دونت قائمة باألخطاء المطبعیة في الكتاب ال لسبب معمقا

 الستغالل الوقت الرتیب الطویل. 

في دار ثانیة قریبة من داري ھذه  وأخبرني حراسي بأن زمیلي حسین الشھرستاني موجود
 1980سبتمبر من عام / شھر أیلول  ي عن أحوالھ أي شيء. وعند قدومغیر أنھم لم یخبرون

فكنت أسمع صوت قاذفات  احتدم نظام صدام مع الجارة المسلمة إیران بحرب ضروس
مآسي الحرب على شاشة  القنابل واصوات المدافع المضادة للطائرات من غرفتي وأشاھد

یحلو للشعراء "الغاوین"  النادرة كما التلفزیون وألحظ أغاني تمجید صدام ألفكاره وشجاعتھ
 .أن ینعتوه بھا لیل نھار

الشاكلة، وكان یزورني بین الحین واآلخر مانع عبد رشید، وذات  استمرت حالي على ھذه
عبدالرزاق الھاشمي فأغاظتني رؤیتھ وجعلتھ یشعر بأنھ غیر مرحب  مرة زارني وبصحبتھ
الدور" األكبر في اعتقالي، ولیس باستطاعة كنت على قناعة أن لھ " بھ في معتقلي ھذا إذ
 .بأن أحادیثي ال تنم عن حبي للنظام غیره أن یخبر صدام

المخابرات أكثر من مرة بأنني غیر مستعد للعمل مرة  ولقد أبلغت زائري مدیر أمن جھاز
 .العراقیة طالما بقي عبدالرزاق الھاشمي أحد مسؤولیھا أخرى مع لجنة الطاقة الذریة

ھذه الدار من ممارسة بعض الحركات الریاضیة المحدودة تحت  خالل مكوثي في واستطعت
 .األبواب المؤدیة إلى خارج الدار مراقبة الحراس وإحكام اقفال



 
 البناء ضربة غادرة وإصرار على

اإلسرائیلي على  علمُت بنبأ العدوان 1981حزیران (یونیو) 7خالل وجودي في المعتقل في 
وكنت قبل  .ب إلى قلبي حیث عملت جاھداً على وضع مواصفاتھالقری 1-مفاعل تموز

إمكاناتھ، واآلن  اعتقالي أتطلع الكتمالھ وأعد العدة وأضع الخطط لبحوث علمیة تستند إلى
وتطلعاتي العلمیة،  جاءت آلة العدوان اإلسرائیلیة لتحیلھ إلى حطام وتقضي على كل آمالي

العراق آمالھ وتطلعاتھ لمستقبل  برنامج بدیل یعید إلىفآلیت على نفسي أن أَُجنِّد كل خبرتي ل
ویعید أمجاد تاریخھ الذي یمتد إلى آالف  یرفد فیھ الحضارة اإلنسانیة بعطاء أبنائھ الغیارى

 .السنین
العالم الفیزیائي العراقي الدكتور سلمان رشید سلمان الالمي في  في صیف ذلك العام توفي

وساد جھاز المخابرات اإلسرائیلي المتمرس باألعمال عالقة الم جنیف بمرض غامض یؤشر
الكبیر لكل إشعاعة علمیة وحضاریة تبزغ في أرض العرب. وكنُت  الدنیئة والمعروف بحقده
في إیفاد المرحوم الدكتور سلمان الالمي إلى جنیف لیطلع على  قبل اعتقالي قد أسھمتُ 

ھ وتصنیعھ محلیاً بھدف استغاللھ كھرومغناطیسي یمكننا تصمیم البرامج التصمیمیة لجھاز
النظائر المستقرة لعدد من فلزات األتربة النادرة (المعروفة  للحصول على بضع غرامات من

الالنثانات) الستخدامھا في تجارب لدراسة مستویات الطاقة النحالل ھذه  أیضاً باسم عناصر
وھي دراسات علمیة ذات أھمیة أكادیمیة كبیرة في  1-في مــفاعل تموز تشعیعھا النظائر بعد

 .الفیزیاء النوویة مجال
سبتمبر من العام نفسھ /مطلع أیلول وبعد أسابیع قلیلة من ھذه األخبار المحزنة وتحدیداً في

الجمھوري حیث كان برزان التكریتي  جاءني مانع عبد رشید فأخذني بسیارتھ إلى القصر
ننتظر سوى دقائق قلیلة حتى  ي في مكتب السكرتیر الشخصي لصدام حسین. ولمبانتظار

إلى غرفة الرئیس العراقي  أدخلنا المقدم صباح مرزا محمود كبیر مرافقي صدام آنذاك
مني ومن برزان أن نجلس  السابق فوجدتھ جالساً خلف مكتبھ الفخم فنھض وصافحني وطلب

وقدح الشاي العراقي بادر  عصیر البرتقال الطازج على كرسیین أمام مكتبھ وبعد تناولنا
صدام بالقول أنھ مھتم بسالمتي (ولم أكن أتوقع أكثر من ذلك) إذ لیس من طبیعتھ أن یعتذر 

بمرارة عن االعتداء  عن قراٍر سبق أن اتخذه بحقي أو بحق أي شخص آخر. ثم تحدث
السالح النووي وال  ن تمتلكوقال: "كیف یجوز إلسرائیل أ 1-اإلسرائیلي على مفاعل تموز

العلمي والسلمي الصرف" ثم  یحق للعرب أن یمتلكوا برنامجاً لألبحاث النوویة ذات الطابع
وال بدّ من  -برنامجاً نوویاً بدیالً  قال: "ال بدّ لنا من أن نبني بسواعد وعقول العراقیین

 ً ات من یحمي دولة إسرائیل العتداءات إسرائیل واعتداء امتالكنا للسالح النووي لیكون رادعا
المتواصل"، ثم ختم حدیثھ بالقول: "علینا أن نعمل منذ الیوم  ویقدم لھا الدعم واإلسناد

التكنولوجیا النوویة". ثم وّجھ كالمھ لبرزان: "إمنح ھذا الرجل كل ما یطلبھ  المتالك ناصیة
 ."القائد وسعي یا سیديالعراق ومستقبل العراق" فلم أشأ إالّ أن أقول: "سأحاول ما ب من أجل



یحیى. وبعد یومین أو  وفي الیوم ذاتھ أطلق سراحي فعدت إلى بیتي واحتفلُت مع عائلة أخي
الذریة، وشعرُت  ثالثة عدت إلى عملي بدرجة مستشار وعضو متفرغ في لجنة الطاقة

م وزیراً للتعلی بالراحة حین علمُت بأن عبدالرزاق الھاشمي قد غادر ھذه المؤسسة وأصبح
برزان) لم یكن  العالي وتذكرت ما قالھ لي برزان قبیل دخولنا مكتب الرئیس من أنھ (أي

عراقي من المستوى  مرتاحاً لتصرفات عبدالرزاق الھاشمي وأنھ غیر مقتنع بكفاءتھ كعالم
 .الرفیع كما كان یحاول أن یوحي لآلخرین

 
 فوریة وخط أحمر نعمان : بدایة

ببرنامج بدیل للبرنامج  عفر واضحاً جداً وھو البدء الفوريكان أمر صدام في لقائھ مع ج
تضمن خطاً أحمر ال ینبغي  السابق الذي توقف وانتھى بالعدوان اإلسرائیلي. غیر أن أمره

وبمعنى آخر علینا تنفیذه بالجھد ، تجاوزه ھو أال نستعین في برنامجنا الجدید بأیة جھة أجنبیة
والمواد من األسواق المفتوحة  األجھزة والمعداتالوطني الخالص وأن نحرص على شراء 

محلیاً. وعلى رغم ھذه الشروط المحددة  للجمیع وفي حالة عدم تمكننا من ذلك علینا تصنیعھا
األمر فطلبت من جعفر أن یتقدم بمقترحھ وكان  انطلقت لجنة الطاقة الذریة العراقیة لتنفیذ

أتاحت لھ فرصة التفكیر في جمیع الخیارات،  المعتقل جاھزاً لذلك فلقد أمضى فترة طویلة في
 :اثنین فتقدم بخیارین

غرامات بغیة استخدامھ كمادة  بكمیات تُقدر بالكیلو 239أولھما: یستند إلى إنتاج البلوتونیوم 
میكاواط یستخدم  20بقدرة نحو  انشطاریة للسالح النووي وھذا یستوجب بناء مفاعل نووي

یستخدم الیورانیوم المخصب لدرجة  الماء الثقیل مھدئاً أوالیورانیوم الطبیعي وقوداً و
ً  وقوداً والماء االعتیادي LEU واطئة  .مھدئا

الیورانیوم المخصب بدرجة  ثانیھما: یستند إلى إنتاج كمیات تُقدر بالكیلو غرامات من عنصر
ذلك  المئة أو ما یزید على في 93تصل إلى  235عالیة أي یحتوي على نسبة من الیورانیوم 

للسالح النووي. وواضح أن  بغیة استخدامھ مادة انشطاریة )HEU  (وھو ما یسمى اختصاراً 
 .للسالح النووي أیاً من ھذین المسارین یوفر المادة االنشطاریة األساسیة

تخصیب الیورانیوم وعدم  وبعد مناقشة مستفیضة قررت لجنة الطاقة الذریة تبني خیار
جھد بحثي وتصمیمي وتصنیعي  ونیوم لكونھ لیس فقط یحتاج إلىالتفكیر بخیار إنتاج البلوت

 ً تصلح إلنشاء مفاعل نووي وسیكون  كبیر، ولكنھ أیضاً یستوجب بناءه في مساحة كبیرة نسبیا
النائیة التي یمتلكھا العدو  الموقع في ھذه الحال عرضة للكشف من أجھزة التجسس

 ً  .جدید لعدوان اإلسرائیلي وقد یكون ھذا الموقع ھدفاً مكشوفا
 

 جعفر: اإلجراء األول
ھمام التعجیل بدعوة نعمان للعمل بمعیتنا ویتولى  حال استالمنا قیادة البرنامج طلبنا من

للبرنامج لما یتمتع بھ من كفاءة علمیة وقدرة إداریة وخلق  اإلشراف على الجوانب الكیماویة



مان بااللتحاق بھذا البرنامج ھمام ببذل قصارى جھده إلقناع نع رفیع وإخالص للعمل فوعد
 .الجمھوریة تعیینھ بمنصب مستشار بدرجة مدیر عام الوطني والطلب من رئیس

عندما كان نائباً لرئیس مجلس قیادة الثورة  1974صدام حسین عام  واستناداً إلى قرار اتخذه
كماً ھو ھو ذاتھ نائب رئیس مجلس قیادة الثورة أصبح رئیس اللجنة ح بأن یكون رئیس اللجنة
عندما  1979الذي أصبح نائباً لرئیس مجلس قیادة الثورة منذ تموز  عزت ابراھیم الدوري

 .جمیع المناصب األولى الرسمیة والحزبیة اعتلى صدام حسین
یھتم ببرامج الطاقة الذریة العراقیة سواء االعتیادیة  غیر أن عزت ابراھیم الدوري لم یكن

البرنامج النووي الوطني. وكان نائب رئیس اللجنة یعلمھ بتطورات  منھا أو تلك المتفرعة من
غیر أن المتابعة الحثیثة والقرارات األساسیة كانت تصدر من صدام  البرنامج أوالً بأول
سكرتیره الشخصي حامد یوسف حمادي. وال بدّ من قول الحقیقة ھنا أن  حسین ومن خالل
نائب رئیس اللجنة وأحیاناً بأعضاء آخرین وحتى باھتمام كبیر عند لقائھ ب صدام كان یستمع

لیعلق على تقدم العمل فقد كان یجعل المجتمعین بھ على قناعة كبیرة من إدراكھ  إن لم یكن
عرض علیھ إذ كان یأمر أثناء اللقاء بھ أن ینفذ ھذا اإلجراء أو ذاك أو كان  لكل ما
یلجأ إلى تغییر موضوع الحدیث  إصدار القرار إلى یوم آخر، أما عزت ابراھیم فكان یؤجل
یصبح علمیاً أو تكنولوجیاً لیتحدث بمواضیع أخرى مثل تجربتھ في إدارة الحزب أو  عندما
الدینیة أو تجربتھ في قیادة شؤون الزراعة في العراق وذات مرة عندما عرضت  آرائھ
 تخجلون من الموافقة على مشروع بكلفة أربعة مالیین دوالر بالعملة الصعبة قال أال علیھ

أمر تافھ كھذا علینا؟ فنحن دفعنا مبلغاً مقداره عشرة مالیین دوالر لكل مدفع  عرض
  .المدى بعید

وقبلھم تعرفنا الى  ...بعد عودتنا وفي األسبوع األول من عملنا التقینا بزمالئنا الدكاترة
یبة والمقدرة والسریرة الط الدكتور ھمام عبد الخالق نائب رئیس اللجنة ذي الخلق الرفیع

بیننا قال لنا ھمام "علیك أن ال تفكر بأي  اإلداریة الممتازة واالبتسامة المخلصة. ففي أول لقاء
الجامعة فنحن في الطاقة نتحفظ على إیفاد  إیفاد خارج العراق كما كنت تحصل علیھ في

وعللنا المناصب العلیا" فتقبلنا ذلك على مضض  منتسبینا إلى خارج العراق وال سیما ذوي
 .جمیع اإلیفادات النفس بمتعة إنجاز البرنامج تفوق فوائد
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 د ریاض من النمسا (اعالنات)

 مارات (مكتب طیران في المطار)صبحي السادن من اإل

 للتجھیزات العسكریة  Global Expressجیم ماكورني من شركة 

 التركیة في أربیل BEMAبسمة، مدیرة مكتب شركة 

بندر، بدرجة سفیر متقاعد. مدیر مكتب العالقات األوروبیة السابق في رئاسة  ماھر
 المخابرات العراقیة بجنیف.

شرطة عسكریة"  372ریتا یوسف الدباغ ، متعاقدة أمنیة عراقیة عملت مع ""السریة 
372nd Military Police Company .في قضایا أبو غریب وفضائحھ 



دولیتل وھو ضابط في الجیش األمریكي عمل في "مركز  رایان  Rayan Dolittelالمقدم 
 Coalition Press Informationالمعلومات الصحفیة لقوات التحالف" في العراق 

Center ) والمعروف اختصارا على نطاق واسعCPIC( 

 اللواء المتقاعد زیاد الھاشمي، ضابط سابق في سالح المخابرة (اإلشارة)

. ق.، وكان ضابطاً في االستخبارات العسكریة العراقیة في مجیداللواء الركن المتقاعد 
  .ثمانیات القرن العشرین

صادق الطائي كان مھندساً ضمن كادر منظمة الطاقة الذریة العراقیة العمالق في نھایة 
 .ثمانینیات وبدایة تسعینیات القرن العشرین

قد سمح بإجراء لقاء معھ، على أن العقید اإلسرائیلي المتقاعد ناحوم إ. (وھو اسم مستعار) و
 ال یكشف اسمھ الحقیقي. 

 سرائیلي.ا، من سالح الجو اإلنرال طیار المتقاعد دیفید كتانیالج
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