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 قادسیتنا ودفاعھم المقدس  –حرب الجیران 

انط���وت عق���ود عل���ى ح���رب الع���راقیین واإلی���رانیین الت���ي ل���م تنت���ِھ بنص���ر سیاس���ي ألي م���ن 
دفع ال�ثمن ھ�م القتل�ى ف�ي الج�انبین (وأعت�رض بش�دة عل�ى التس�میة المش�وھة  المتقاتلین، ومن

"الشھداء" ألّن الشھید ھو المجاھد في س�بیل االس�الم ال�ذي یتل�و الش�ھادتین وأغل�ب م�ن قتل�وا 
في تلك الحرب الملعونة في الجانبین ھم مسلمون)، كما دفع الثمن أرامل القتلى ف�ي الج�انبین 

في عز شبابھن، والخاس�ر الثال�ث ھ�م األیت�ام م�ن أبن�اء القتل�ى، ال�ذین  وقد فقدن رجالھّن وھنّ 
كبروا وحدھم بال آباء، وتتدرج نسب الخسائر لتشمل المعاقین ف�ي ك�ال الج�انبین وق�د حرم�وا 

 من الحیاة الطبیعیة، والمفلسین بسبب الحربین وقد فقدوا وسائل معیشتھم.

ل�ى الخس�ائر عل�ى مس�توى ال�دول، فس�وف وحین نغادر خسائر الحرب على مستوى األفراد إ
یصبح الحساب صعباً، فك�ال المتح�اربین یك�ذب وم�ا ب�رح یك�ذب بش�أن خس�ائر تل�ك الح�رب، 
لكن بالنسبة لي كعراقي، قاتلت في صف الجیش العراقي حتى یوم المعركة األخی�ر، وعش�ت 

ظ�ام ص�دام ما بعدھا بالتفصیل، أرى أن الخاس�ر الكبی�ر ھ�و الع�راق، خاص�ة بع�د أن أط�یح بن
 حسین، واختلفت المعادالت الجیوسیاسیة.

تیمن��اً بقادس��یة س��عد ب��ن أب��ي  "قادس��یة ص��دام"ف��ي الع��راق ُس��میت س��نوات الح��رب الملعون��ة 
س�الم بق�وة وقاص الذي اسقط سلطة امبراطوریة فارس على العراق والخلیج وأدخلھا ف�ي اإل

السیف، وھو اسم یمّجد بطوالت شخص واحد ھو صدام حسین ویحاول أن یص�نع من�ھ بط�الً 
 تاریخیاً دون االلتفات إلى الجانب القانوني لتلك الحرب. 

وھ��و اس��م یحم��ل دالل��ة سیاس��یة  "ال��دفاع المق��دس"أم��ا ف��ي إی��ران فق��د ُس��میت تل��ك الح��رب 
لدھم إزاء عدوان خارجي غاشم، وھ�ذا م�ا خ�دمھم محنكة، ألنّھ یعلن اإلیرانیین مدافعین عن ب

 .8.8.1988سیاسیاً في المفاوضات بعد انتھاء الحرب في 

تأسیساً على ھذا التوصیف المتباین الذي انتج مواقف سیاسیة مفترقة إل�ى ح�د كبی�ر، كرس�ت 
إیران على مدى سنوات الحرب وص�والً إل�ى ھ�ذا الی�وم، ثقاف�ة وأدبی�ات ال�دفاع ع�ن ال�وطن، 

طت فیھا السیاس�ي بالعقائ�دي ب�القومي، متج�اوزة مش�كالت كب�رى تتعل�ق بموق�ف الف�رس وخل
من الثقاف�ة االس�المیة الت�ي ت�روج لھ�ا دول�ة المعمم�ین "الجمھوری�ة اإلس�المیة"، وھ�و موق�ف 
یخل�ص دائم�اً إل��ى أن الحكوم�ة اإلس��المیة تمح�و الھوی�ة الفارس��یة إلی�ران وتنح��و ال�ى الم��نھج 

 العربي.

ق فقد كّرست سنوات الحرب الحزینة ثقافة الرجل الواحد الذي ح�ّول ك�ل رج�ال أما في العرا
العراق إلى آالت تحارب دفاعاً عن مجده وعن مجد عائلتھ وبذخھم. إنھا صورة تخلص إل�ى 

وك�رس ھ�ذا التص�ور ’" أّن كل رجال العراق ھم "جنود ف�ي خدم�ة بط�ل األم�ة، ف�ارس األم�ة
الن "النص�ر" ممتطی�اً حص�اناً أب�یض ف�ي س�احة المفروض ظھ�ور ص�دام حس�ین ف�ي ی�وم إع�



االحتف��االت وھ��و یتبخت��ر مزھ��واً بنص��ره الم��ؤزر، ال��ذي ل��م یب��ذل فی��ھ ھ��و أو أھل��ھ قط��رة دم 
 واحدة! 

كانت رسالة "فارس األمة" بحصانھ األبیض ھي الت�ي أوجزھ�ا ن�زار قب�اني بأبیات�ھ الموجع�ة 
 : عربي""السیرة الذاتیة لسیاف في القصیدة التي ال تنسى 

 :أیھا الناس

 أنا مجنون لیلى

 ..منى فابعثوا زوجاتكم یحملنَ 

   وابعثوا أزواجكم كى یشكرونى

 شرف أن تأكلوا حنطة جسمى

 شرف أن تقطفوا لوزى وتینى

 ..شرف أن تشبھونى

 فأنا حادثة ما حدثت

 منذ آالف القرون..

األب��یض ف��ي س��احة ك��أني أرى ص��دام ی��ردد م��ع نفس��ھ ھ��ذه األبی��ات وھ��و یتمخت��ر بحص��انھ 
الرجل الوحید،  ھاالحتفاالت التي انشأھا خصیصاً لھذا الیوم. صدام في تلك اللحظة یرى نفس

 وكل رجال العراق عبیداً لھ وكل نساء العراق جواري لھ أوالً ولبنیھ وأخوتھ بعده.

راقیین ھذا االحتقار لدماء آالف العراقیین وآلالم آالف النس�وة واألیت�ام والمع�اقین أوص�ل الع�
عق��ود عل��ى نھایتھ��ا، یم��ّزق  3إل��ى انقس��ام كبی��ر ح��ول تل��ك الح��رب، والی��وم وبع��د أكث��ر م��ن 

العراقیین موقفُھم من تلك الحرب، فكثیر منھم یؤمن أنھ�ا ح�رب ص�دام وقبیلت�ھ وعائلت�ھ الت�ي 
أراد بھا مجداً یخل�ده، وی�رون بھ�ذا أنفس�ھم ف�ي الجان�ب الخاس�ر ف�ي تل�ك الح�رب، وقل�ة م�نھم 

 تلك الحرب مجداً لبلدھم وتاریخھم.یرون في 

أما في الجانب اإلیراني، فنجح المعممون في أن یجلعوا م�ن "ح�رب ال�دفاع المق�دس" ملحم�ة 
تخدم أھدافھم السیاسیة، وترّوج لعقیدتھم القائمة على مظلومی�ة الش�یعة، وانتج�وا بھ�ذا التوج�ھ 

ی�دة بطریق�ة ف�ذة تقن�ع المتلق�ي مئات األفالم والصور والمسلسالت واألدبی�ات الت�ي ت�رّوج للعق
وال ترمي بھ في مجاھل القرف كما كان�ت تفع�ل أدبی�ات ص�دام وحزب�ھ ع�ن ح�رب القادس�یة. 
في الجانب العراقي، انتجت أفالٌم بائسة رثة، وأشھرھا فل�م القادس�یة ال�ذي حش�دت ل�ھ ك�وادر 

وح�ة عربیة كبرى وتصدى إلخراجھ الفنان المصري الف�ذ ص�الح أب�و س�یف لیص�بح مج�رد ل



دعایة رخیصة للغ�زو العرب�ي اإلس�المي ال تقن�ع حت�ى الع�املین فی�ھ، ع�الوة عل�ى مسلس�الت 
تلفزیونیة غثة مزریة الحبكة فقیرة السیناریو متدنیة على مستویات األداء واإلخ�راج، إض�افة 
إلى سالسل من اإلصدارات ومنھا "قص�ص ف�ي لھی�ب المعرك�ة"، "یومی�ات قادس�یة ص�دام"، 

لشرقیة"، و"حارس البوابة الشرقیة" وكتبتھا وانتجتھ�ا جمیع�اً أق�الم م�أجورة "حراس البوابة ا
ل��وزارة االع��الم كان��ت تخ��دم "ف��ارس األم��ة" وتتجاھ��ل أف��راد تل��ك األم��ة الت��ي س��حقتھا مآس��ي 

 الحرب.

، ال یمل�ك العراقی�ون أي من�تج فن�ي وأدب�ي وال أّي توثی�ق محای�د 2020الیوم ونحن ف�ي ع�ام 
ری��رة، فیم��ا یمل��ك الجان��ب اآلخ��ر خزین��اً ھ��ائالً م��ن التوثی��ق. النتیج��ة تل��ك الس��نوات الم ؤرخی��

النھائیة لكل ھ�ذا اإلس�فاف ھ�ي أن الع�راقیین یخجل�ون الی�وم م�ن القادس�یة، ویح�اولون التب�رؤ 
منھا، خاصة أولئك المقربون من السلطة عالوة على المتصدین م�نھم للعملی�ة السیاس�یة، فھ�م 

یش ص�دام، ب�ل یفخ�رون أنھ�م ق�اتلوا إل�ى جان�ب دول�ة اإلس�الم یفخرون بأنھم لم یقاتلوا ف�ي ج�
 "ایران" ضد دولة الكفر "العراق"!

إنھ��ا مفارق��ة رھیب��ة، ف��العراقیون یخجل��ون الی��وم م��ن تل��ك الح��رب رغ��م أّن م��ن فرض��ھا ھ��و 
 مواقف الحكومة االسالمیة اإلیرانیة، باستفزازاتھا الكبرى لحكومة البعث وصدام.

رب "ال�دفاع المق�دس" رغ�م أنھ�ا ص�ناعة والئی�ة بامتی�از، فیم�ا یخج�ل اإلیرانیون یفخرون بح
 العراقیون من "قادسیة صدام" التي أذلتھم وحقّرت رجولتھم.

في الفصول التي سوف تقرأھا في ھذا الكتاب، ستجد مواقف ال تتعلق بفخر الجن�راالت وھ�م 
الس�وداء واكت�ووا  النخبة التي تحیط بصدام حس�ین، ب�ل تتقص�ى ن�بض م�ن عاش�وا تل�ك األی�ام

 وأھلھم واحبتھم بمآسیھا التي ما برحت نتائجھا تتناسل حتى الیوم.

                             *** 

 

 

 

 

 

 

 



 أول لیلة وأول قربان

رتال الفرقة الثامنة مشاة جبلي إل�ى مدین�ة أبما یشبھھ المعجزة وصلت                          
مجموع�ة م�ن  احتش�دته، فق�د اأنس� نمشھد ل صدمنيبعقوبة، وكنا نجتاز مدینة البرتقال حین 

یرش�قن الجن�ود ب�الحلوى، س�وى ھ�ن بأكالیل الزھور و ملّوحاتعلى الطریق  الفتیاتالنساء و
زاحف�ة. عیناھ�ا الالجم�وع فتاة جمیلة جداً، ما برحت تبكي وتذرف ال�دمع بحس�رة وھ�ي ت�رى 

 نبوءة! الدامعتان الخضراوان كانتا

 

 لى وادي دراوشكھ الواق�ع جن�وب خ�انقین. كن�تُ إ، وصلنا لیالً 1980أیلول/ سبتمبر  20في 
تل��ك النقط��ة م��ا یع��رف بمنطق��ة اجتم��اع  بات��تض��ابطا ح��دثاً برتب��ة م��الزم مجن��د مخ��ابرة. 

 لى المعركة.لى خط الشروع للصولة عإالقطعات، قبل االنتقال 

بلغن��ا م��ن قب��ل القی��ادة العس��كریة، بع��دم تفری��غ الس��یارات م��ن حموالتھ��ا، واالكتف��اء ببس��ط أو
أفرشتنا على األرض (مد الیطاغ) بانتظار األوامر. لكّن المرتفعات شرق ھذا الوادي، كان�ت 

ذ أی�ام ھ�ا المدفعی�ة اإلیرانی�ة الت�ي تقص�ف بش�دة من�مشتعلة بنیران المدفعیة، وفھم�ت الحق�اً، أنّ 
مناطق خانقین، زین الق�وس، س�یف س�عد، ق�ره ت�و، می�دان والقص�بات والق�رى القریب�ة منھ�ا. 

 وكان مقّدراً لنا أن نتوغل في ھذه المناطق، لكن حتى قائد الفرقة ما كان یعلم أین وكیف؟

 أیل�ول/ س�بتمبر 22ما رأیتھ بعیني كان قصفا مدفعیاً إیرانیاً كثیفاً على مدن عراقی�ة قب�ل ی�وم 
الذي یسمیھ العراق یوم ال�رد الش�امل، وتس�میھ إی�ران ی�وم الع�دوان عل�ى الجمھوری�ة  1980

اإلسالمیة في إیران. والكالم ھنا مفصلي حاسم، ألّن الع�راق ك�ان یق�ول إن إی�ران ب�دأت من�ذ 
أیل�ول  22أیلول بقصف المدن العراقیة، وإّن الھجوم العراقي الشامل الذي جرى ی�وم  4یوم 

 تلك االعتداءات المستمرة.  ھو الرد على

وما إن استقر بنا المقام عل�ى أرض وادي دراوش�كھ الص�خریة ال�وعرة، حت�ى وص�لتنا وجب�ة 
طعام ساخنة، كان مطبخ الوحدة قد اس�تبق وص�ولنا وأع�دھا للمق�اتلین. تناولن�ا الطع�ام، ونمن�ا 

بض��ع  لش��دة التع��ب، ف��نحن ق��ادمون م��ن "راون��دوز" برحل��ة متص��لة حت��ى ھ��ذا المك��ان. بع��د
، ح��دث انفج��ار ھائ��ل م��ن جھ��ة خ��انقین، وفھمن��ا أن مص��فى الون��د س��اعات، ونح��و الثانی��ة ل��یالً 

اصابتھ مباشرة قذیفة مدفع فانفجرت خزاناتھ، واندلع حریق كبی�ر بق�ي مش�تعال، حت�ى طل�وع 
 الفجر، ولم أعرف بعده متى انطفأ.

ص�راخ، وت�راكض ومع الحری�ق تع�الى ف�ي ط�رف ال�وادي المترام�ي الفس�یح ال�ذي نح�ن فی�ھ 
الجند ینظرون على ضوء مصابیح الشاحنات حقیقة ما جرى. وبعد دقائق عرف الجمی�ع، أّن 

لتع�دیل مكانھ�ا عل�ى الھض�بة، بح�دیث تنح�در لتش�تغل  حركھ�ا س�ائقھاشاحنة من نوع كاز ق�د 
عند الطلب منھا أن تتح�رك، ألن جھ�از تش�غیل الس�یارة" الس�لف" عاط�ل ع�ن العم�ل، وأثن�اء 



اس�مھ ك�ان جلی�ل، ك�ان نائم�اً تح�ت الش�احنة!  نّ أھست رأس نائب ض�ابط، واعتق�د حركتھا، د
 ومات المنكوب لتوه، فكان أول خسائر الفرقة الثامنة عشیة معركة السنوات الثمان.

أیلول وص�لنا فط�ور الص�باح، خب�ز العس�كر الش�ھیر وقط�ع  21بعد ساعات وفي ضحى یوم 
 باریق شاي فافون عمالقة.أجبن صفراء من انتاج مصلحة األلبان و

 لغى خالل أجزاء الساعة:األوامر وتُ  تتدفق

ویعتل���ي أع���داد مدفعی���ة  !"ط���ائرة معادی���ة بارتف���اع م���نخفض"ت���ردد المیكروفون���ات الیدوی���ة: 
ورشاشات مقاوم�ة الط�ائرة أس�لحتھم المحمول�ة ف�ي الش�احنات، ویبق�ون ینظ�رون ف�ي الس�ماء 

 ً  ال الخطر.عن طائرة، وبعد نصف ساعة، یعلن زو بحثا

فرش�تھم، ورزمھ�ا ف�ي الش�احنات، أ"تھیأ للحركة، ولف الیطغات"، فیسارع الجمیع إلى جم�ع 
ب��ال نتیج��ة. وانقض��ى الی��وم ك��امالً بھ��ذه الطریق��ة، فیم��ا كان��ت المدفعی��ة  ویلبث��ون منتظ��رین

یرانی��ة مس��تمرة بالقص��ف عل��ى الم��دن العراقی��ة. وأك��اد أج��زم بأنھ��ا إیرانی��ة، ألّن القطع��ات اإل
 اقیة المتجھة إل�ى الق�اطع األوس�ط، ل�م تك�ن ق�د ترجل�ت م�ن الس�یارات بع�د، وبالت�الي ف�إنّ العر

 مدفعیتھا كانت غیر مستعدة إلطالق النار ألنھا مكلبة بساحبات المدافع.

امتط��اء العج��الت، وم��ا لبث��ت ب ایل��ول/ ص��درت األوام��ر أخی��راً  21م��ع حل��ول غ��روب ی��وم 
ن�ا جن�وب غ�رب المدین�ة الت�ي كان�ت تلتھمھ�ا حرائ�ق األرتال أن تقدمت باتجاه خ�انقین، واتجھ

كبی�رة م�ن س�كانھا ق�د  دھا المدفعیة اإلیرانیة بش�كل مس�تمر، حت�ى أن أع�دامصفى الوند، وتدكّ 
غادروھا وینتظ�رون ف�ي س�یاراتھم جنوبھ�ا للتوج�ھ إل�ى مك�ان آخ�ر، أو ینتظ�رون م�ا سیس�فر 

رت�ال تتح�رك جبھة بأكملھ، حی�ث األلى الإعنھ تدخل الجیش العراقي الذي بدا وكأنھ قد توجھ 
 بال انقطاع على مدى عشرات الكیلومترات.

بقین��ا نس��یر ف��ي حق��ول، وف��ي طری��ق م��بلط، ث��م أمرن��ا بإطف��اء أن��وار الس��یارات، وخرجن��ا ع��ن 
الطریق المبلط متجھین في عمق الجبال نحو السالسل الجبلیة الكبیرة الواقعة عل�ى الح�د ب�ین 

الثانیة لیالً، وصل لواؤن�ا إل�ى وادي "ب�ردي عل�ي"، وُطل�ب م�ن العراق وإیران. نحو الساعة 
الجمیع أن یلبثوا في سیاراتھم، بانتظار األوامر، ومنعت السیارات من إض�اءة األن�وار ومن�ع 
إیقاد النیران. نظ�رت ف�ي الخارط�ة الت�ي ب�ین ی�دي ألع�رف موقعن�ا عل�ى ض�وء ت�ورج قلم�ي 

قلم في جیب ذراع البدلة العس�كریة، فوج�دت أّن حفظ كالصغیر شاع تداولھ في تلك األیام، ویُ 
كیلومترات جنوب شرق مخف�ر ق�ره ت�و، وھ�و مخف�ر ت�ابع  5بردي علي حیث نقف تبعد نحو 

 لقضاء میدان التابع لمحافظة السلیمانیة.

 سنوات. 8اً لن نخرج منھ حتى تمر مرنا بالحركة، فدخلنا جحیمأمع خیط الفجر األول، 

                   *** 



 الدم األول   

أول معركة خضتھا طیلة عمري حتى تلك اللحظة العاصفة ج�رت ف�ي مخف�ر موس�ى الك�اظم 
 العراقي على الحدود اإلیرانیة متقدماً عشرة كیلومترات عن منطقة قره تو.

 

تسیر بي سیارة الواز على طری�ق یمت�د عل�ى ط�ول الح�دود الش�رقیة الش�مالیة، وتنتش�ر علی�ھ 
مخفر موسى الكاظم وھو النقطة التي شرع منھ�ا لواؤن�ا قب�ل س�اعات مخافر عدة، أبحث عن 

الھجوم على القوات اإلیرانی�ة. وألّن التق�دم ت�م بش�كل مف�اجئ، وفُ�رض علین�ا ص�مت الس�لكي 
مطب��ق، فك��ان عل��ّي أن أبح��ث بنفس��ي ع��ن ھ��ذه النقط��ة، ب��ین ارت��ال م��ن الس��یارات والق��وات 

 ھنا وھناك بشكل متفرق. الراجلة وبعض الدبابات، فیما تتساقط القذائف

 جثث على الطریق

معي في السیارة سائق شدید السواد من أھل البصرة، ومخابر شدید البی�اض م�ن أھ�ل بغ�داد. 
وصلنا إلى مفرق نیسمي (النیسم وھو الطریق الترابي) في أعاله مخفر ش�رطة یبع�د بص�ریاً 

لطریق بنا إلى مفرق نیاس�م نحو كیلومتر واحد. دخلنا النیسم للوصول إلى المخفر، فانعطف ا
غامض محجوب عما حولھ، استقرت عنده على رابی�ة مس�تترة س�یارة ك�از روس�یة، تكدس�ت 
ف��ي ح��وض حمولتھ��ا جث��ث لجن��ود یرت��دون ب��دالت مغ��اویر، وم��ن غی��ر الواض��ح إن ك��انوا 
ع���راقیین أم ای���رانیین ألّن وج���وھھم منكفئ���ة إل���ى األرض. المنظ���ر ص���ادم ومرع���ب، ق���رب 

ق ی��دخن بعص��بیة وق��د ن��زع خوذت��ھ، توقفن��ا عن��ده وق��د خی��ل ل��ي أن رائح��ة الس��یارة یق��ف س��ائ
الم��وتى تع��ّم المك��ان، وس��ألتھ م��ا ھ��ذا، م��اذا ج��رى؟ ل��م یجبن��ي ب��ل تلع��ثم بعص��بیة وق��ال: نح��ن 

 مغاویر قوات القعاع.

 لماذا ال تُخلیھم إلى وحدة المیدان الطبیة؟  -سألتھ 

فوج مغ�اویر القعق�اع، الفرق�ة الرابع�ة (مش�اة أنھم إیرانیون، وانتظر المزید منھم، نحن قوات 
 جبلي مقرھا في الموصل). 

 ھل ھذا المخفر فوق الرابیة ھو مخفر موسى الكاظم؟

 ال أعرف.

 ؟ 23ھل فیھ مقر لواء 

 ال أدري.

فقال السائق الذي معي: لواؤنا لیس ھنا س�یدي، علین�ا أن نبح�ث باتج�اه الش�مال. ونبھن�ي إل�ى 
 جداً.أن المخابر معنا مریض 



وفعال كان متعرقاً، ویكاد یغم�ى علی�ھ، وأدرك�ت أن القص�ف ومنظ�ر القتل�ى ق�د أرعب�ھ، وھ�و 
لعم��ري منظ��ر مرع��ب. تحركن��ا بحث��اً ع��ن مق��ر لوائن��ا، فب��دأ المخ��ابر یتھ��وع، فأس��رعنا إل��ى 

 التوقف، وانزلناه لیتقیأ، نزل یتقیأ ومعھ السائق یساعده بزمزمیة ماء.

نیة ثم سقطت في مكان ما حولنا، خلف التالل. تمددنا على وصفرت صارخة بشدة قذیفة إیرا
 األرض فیما تصاعد غبار من موقع سقوطھا. 

 بسرعة!صرخت بھما، لنتحرك من ھنا، نحن مكشوفون، 

 جرعة أمل مع عصیر من عریف "عاد"

سحب السائق المخابر المتداعي من ذراعھ، وأركبھ السیارة، ومضینا في طریقن�ا نبح�ث ع�ن 
حتى وصلنا مفرق ینزل إلى نیس�م، كان�ت تق�ف عن�ده ش�احنة ایف�ا ألمانی�ة. ص�رخ  ،نامقر لوائ

  السائق، ھذا حانوتنا سیدي، لنسألھم.

ونزلت معھ لنحاور العری�ف "ع�اد" م�أمور ح�انوت مق�ر الل�واء، واجھن�ا وھ�و مبتس�م كعادت�ھ 
النیس�م ، دائم�ا وقال: أھال بكم وسالمتكم. مقر اللواء في مخفر موسى الكاظم، سیروا مع ھذا 

وس�یروا  ك�م. ح�ین تص�لون القنط�رة المھدوم�ة اعبروھ�ا 2، وستص�لوه بع�د نح�و خذوا یس�اراً 
لى النیسم األیمن. كنت عن�دھم قب�ل قلی�ل ول�م یس�محوا ل�ي ب�التوقف بخط مستقیم، ال تنحرفوا إ

 300لضیق المكان. علیكم أن تتركوا السیارة أس�فل المخف�ر وتص�عدوا عل�ى أرجلك�م، تقریب�ا 
 تر. ولكن لحظة واحدة! م

دج��اج، و عل��ب عص��یر راوخ مثلج��ة،  اتیف��ا، وع��اد لك��ل من��ا بسندویتش��ص��عد ال��ى ظھ��ر اإل
أودعھا عند السائق وھو یقول: كلوا ھنیئاً، نتحاسب فیما بعد، امضوا في طریقكم عل�ى برك�ة 

 هللا وبالسالمة!

ط ھ�ذا الجح�یم، أخ�ذت كانت جرعة معنویات ھائلة. تماسُك العریف عاد كان باھراً فع�الً وس�
المتاع ووضعتھ عل�ى أرض�یة الس�یارة بج�انبي. م�ا إن س�رنا ف�ي النیس�م، حت�ى س�قطت قذیف�ة 

 متر تقریبا، فتوقف السائق مرعوباً یسألني :ھل نواصل الطریق؟ 200أمامنا على بعد 

أن أق��رر بس��رعة ھ��ل نس��تمر ف��ي الطری��ق ال��ذي تس��قط علی��ھ الق��ذائف، أم نتراج��ع  ك��ان عل��يّ 
ن طریق آخر. وحسمت األمر وقلت ل�ھ: اس�رع بعب�ور الطری�ق، ال یمك�ن التراج�ع، لنبحث ع

 یجب أن نصل مقر اللواء!

 القنطرة المھدومة أول الطریق!

سرنا بسرعة، وبین حین وآخر تساقط حولن�ا قذیف�ة، وص�وت الرم�ي ال ینقط�ع. حت�ى وص�لنا 
الق���ذائف. م���ن حج���م  القنط���رة المھدوم���ة، فأخ���ذنا جانبھ���ا األیس���ر، وعبرن���ا، فاش���تد تس���اقط



االنفجارات ك�ان واض�حاً أنھ�ا قن�ابر ھ�اون متوس�ط العی�ار. أس�رعنا فیم�ا ك�ان المخ�ابر یق�ول 
 متاوھا "راح أموت، ال استطیع، سیدي اتركني ھنا ألموت".

: ابق معنا فنعیش معاً أو نموت معاً، ھیا، س�نعبر ھ�ذه القطع�ة شجعتھ على المضي معنا قائالً 
 لنصل مقر اللواء.الخطرة خالل دقائق، 

 ً ، فیما كان السائق یناور حول الطریق النیس�مي ال�ذي مزقت�ھ الق�ذائف، ص�ادفتنا وسرنا سریعا
شاحنة زیل خرجت عن الطریق، وتبدو عاطلة عن العم�ل، ث�م ص�ادفتنا س�یارة واز مھج�ورة 
عل��ى كت��ف الطری��ق، ووص��لنا فج��أة إل��ى ص��عدة مرتفع��ة متعالی��ة عم��ا حولھ��ا، وم��ن خلفھ��ا 

دخان أسود كثیف مصحوب بانفجارات، تردد الس�ائق، فقل�ت ل�ھ: س�ر بس�رعة، الب�د یتصاعد 
 أن نعبر!

ق�ذائف، م�ا یعن�ي أن الراص�د المع�ادي اتخ�ذ  4أو  3حین ارتقینا قمة الصعدة، سقطت حولن�ا 
من ھذه الصعدة ھدفاً ثابت�ا یقص�فھ كلم�ا ظھ�ر علی�ھ ش�يء. ونزلن�ا منح�درین عنھ�ا، لتص�ادفنا 

 رق، ھل ظللنا الطریق؟شاحنة إیرانیة تحت

فیما ك�ان عت�اد یتفج�ر ف�ي مك�ان م�ا قریب�اً منھ�ا ولك�ن ل�یس ف�ي الش�احنة. ت�ردد الس�ائق م�رة  
 أخرى، فقلت لھ: سر قدماً!

 ً وھو یرى أننا نسیر إلى حتوفنا بال شك !! ولكن لم یكن لنا أن نتراج�ع.  وسار السائق مسرعا
لل�واء، ف�ال ب�د أن نص�لھ نح�ن بس�یارتنا إذا كان العریف عاد بش�احنة ح�انوت ق�د وص�ل مق�ر ا

 الصغیرة مھما كان الثمن.

 مخابرنا فقد الوعي، ھل یموت؟

وفیما كنا نسیر أعلن الس�ائق أن المخ�ابر ق�د فق�د ال�وعي، وھ�و م�ا أربكن�ي فع�الً، إذ الب�د م�ن 
اسعافھ، ولك�ن كی�ف!؟ الس�یر ق�دماً ھ�و الح�ل الوحی�د، فقل�ت ل�ھ: س�ر بس�رعة، ل�م یب�ق ش�يء، 

 یبا.سنصل قر

وفعال وصلنا إلى بدایة نیسم على یمین�ھ انتص�بت الفت�ة كت�ب علیھ�ا "مخف�ر موس�ى الك�اظم". 
سرنا بضعة أمتار، فوصلنا نقطة الترجل، حیث تكدس�ت الس�یارات، یم�ین ویس�ار النیس�م ب�ال 

ن لني م��اذا نفع��ل بش��أموض��ع. أوق��ف الس��ائق الس��یارة بش��كل عبث��ي، وترج��ل منھ��ا وھ��و یس��أ
 المخابر؟

ھ�و  ل�ھ بعناص�ر م�ن مف�رزة الطباب�ة، ھ�ذاأنا ص�اعد لمق�ر الل�واء، تع�ال مع�ي وع�د ققلت لھ: 
 الحل الوحید.

أخذ السائق بندقیتھ، وسرنا سراعاً نتسلق الرابیة، كان صوت الق�ذائف والرم�ي الكثی�ف یش�تد 
 خلفھا في الجانب اإلیراني، ما یعني اشتداد المعركة.



ق بج��دار ص��خري، وف��ي وس��طھ مرص��د المط��وّ وص��لنا القم��ة، ودخلن��ا مخف��ر موس��ى الك��اظم 
محك�م، ترتف��ع من��ھ ع�دة ھوائی��ات، وإل��ى جانب�ھ تق��ف دباب��ة. س�رنا بض��ع خط��وات، فص��رخت 
قذیفة معادیة بشدة وانفجرت قربنا داخل ساتر المخفر الدائري، تمددنا على األرض، فتط�ایر 

أخ�رى، لكنھ�ا الحصى والشظایا حولنا. بعد أن ھدأ الضجیج ، نھضنا فسقطت صارخة قذیفة 
خارج ساتر المخفر. شعرت بأن أمع�ائي بات�ت ف�ي فم�ي، ونظ�رت إل�ى الس�ائق فك�ان ش�احب 

بی�أس وھ�و یق�ول: ال أدري. أظ�ن أنن�ي بخی�ر  الوجھ كأنھ جثة، سألتھ: ھل أصبت؟ نظ�ر إل�يّ 
   حتى اآلن؟

ملج��أ تق��ف فی��ھ ناقل��ة اش��خاص أس��فلھ تحرك��ت باتج��اه المرص��د حی��ث الھوائی��ات، ث��م اكتش��فت 
تكدس جنود وعناص�ر حمای�ة مس�لحین.  مدخل الملجأة ترتفع منھا عدة ھوائیات وعلى مدرع

   ن أدخل المكان، فاعترضني أحد الحمایات، وھو یقول: ممنوع سیدي!أأردت 

 قلت لھ، بعد أن عرفت نفسي: أنا من منتسبي اللواء، وعلي أن التقي بقیادتي.

 لقائد في الداخل!قال بوجھ نصف مرتبك وخائف: ممنوع سیدي، السید ا

 جریٌح دون أن أدري؟ 

ً تحركت بضع خطوات إ عرفت�ھ، إن�ھ  لى ملجأ مجاور مفتوح من الجوانب، ورأی�ت فی�ھ وجھ�ا
ضابط حركات لوائنا، الرائد الركن ح.، دخلت عنده فق�ال ل�ي وھ�و مرتب�ك وم�ا زل�ت أخط�و 

 ً حت�اج بدال�ة می�دان عن�د الم�دخل: م�الزم ملھ�م، أی�ن أن�تم، ای�ن اس�تقرت س�ریة المق�ر؟ ن منحنیا
 فوراً ھنا، على أن تؤمن خطوطاً مع الفوج األول المتقدم ومع مرصد اللواء المتقدمین!

لى المكان وأدیت لھ التحیة، محاوالً الكالم، حتى فتح عینی�ھ وھ�و وما إن دلفت بكامل قامتي إ
ا یق��ول: أنتب��ھ، أن��ت مص��اب! وأش��ار إل��ى ص��دري، نظ��رت، ف��إذا ال��دم ق��د ل��وث ب��دلتي مختلط��

 بالغبار والوحل!

دسست ی�دي داخ�ل قم�یص البدل�ة أتلم�س ص�دري فوج�دت انتفاخ�ا ف�وق الث�دي األیم�ن ین�زف 
 دما، لكنھ لیس نزف غزیر، ولم أشعر بأي ألم.

 قال وھو ینظر في وجھي مرتبكا: سالمات، إن شاء هللا بالریش؟

 اجبتھ: ال أدري، ال أشعر بألم، لكن الجرح ینزف. 

 الحركة، أم أدعو المفرزة ھنا؟قال ھل تستطیع 

 ً بض��باط م��ن مختل��ف الرت��ب،  نظ��رت ح��ولي فوج��دت المك��ان ذي الس��قف الم��نخفض مكتظ��ا
 عالوة على محطات مخابرة وجنود مخابرین. حتى لو أردت أن اتمدد، ال مكان لي. 



قال رائ�د رك�ن ح. لیحس�م حیرت�ي: األفض�ل أن تخ�رج بنفس�ك، وت�ذھب إل�ى مف�رزة الطباب�ة، 
 سید آمر اللواء أنك مصاب، علیھم أن یخلوك إذا تطلب الجرح إخالء.وسأبلغ ال

خرجت أبحث عن مفرزة الطبابة، فسقطت قذیفة في مكان ما خارج الساتر، واستترت خل�ف 
الدبابة الواقفة، فرأیت أمامي ن. ض غازي، مسؤول قلم حركات اللواء، وسألتھ ع�ن مف�رزة 

كمانی�ة "لس��ت متأك�داً، لك�ن ربم�ا یكون�ون ف�ي بھ��و الطباب�ة، فأج�اب بلھجت�ھ المش�وبة بلكن�ة تر
المخفر، ھناك في الجانب اآلخر" مشیرا إلى النھایة الغربیة للمخفر المطلة على ما یش�بھ واٍد 

 تزاحمت فیھ االشجار.

 دبابتنا الروسیة التي أطاحت بي!

 نھضت متجھاً إلى حیث أشار، وما إن سرت خط�وة أو خط�وتین، حت�ى دوى انفج�ار ھائ�ل، 
رفعني عن األرض وألقى ب�ي عل�ى بع�د أمت�ار خل�ف ظھ�ر الدباب�ة! ل�م أدرك م�ا ح�دث، وف�ي 
أذن�ي دوي رھی��ب، والغب��ار یتص��اعد ورائح�ة الب��ارود تم��أل المك��ان، فیم�ا كان��ت الدباب��ة تھت��ر 
متراقصة لشدة الضربة. ظننت لوھلة أّن قذیفة ق�د أص�ابت الدباب�ة، ث�م تنبھ�ت إل�ى أن الدباب�ة 

باتجاھي، فابتعدت راكضاً متجاھالً كل شيء، فسائق الدباب�ة ال یران�ي وق�د ترجع إلى الخلف 
 یسحقني. 

ال�ى مرتف�ع أرض وفعال تراجعت الدبابة إلى الخلف، ثم عّدلت مسارھا إلى الیمین، واتجھ�ت 
یسمى دكة الرمي) وصعدت إلیھ، وعّدلت وضعھا، فأدركت أنھا تستعد إلطالق قذیف�ة ممھد (

خ��الل ث��واٍن حقیق��ة م��ا ج��رى، اذ أن الدباب��ة نف��ذت قب��ل ھنیھ��ة رمی��ة  باتج��اه ھ��دف، ث��م فھم��ت
 عنھا.  مباشرة، فقذفني العصف بعیداً 

وانتھى المشھد، بأن داوتن�ي مف�رزة الطباب�ة، وق�د ق�ال المض�مد ال�ذي فیھ�ا أن�ھ ال یس�تطیع أن 
یلم��س الج��رح، وعلین��ا أن ن��ذھب إل��ى وح��دة المی��دان الخاص��ة بالفرق��ة. وج��دت س��ائقي جالس��اً 

قلت لھ، ھی�ا ف ،عندھم وھو یحتسي ماء من زمزمیتھ ویلتقط أنفاسھ من الرعب الذي ال ینتھي
 نذھب إلى السیارة، أین المخابر؟

 إنھ في السیارة سیدي، ما زال فاقداً لوعیھ!

بج��رح س��طحي ف��ي الص��در، وقض��ینا عص��ر ذل��ك الی��وم  22.9.1980وانتھ��ى ی��ومي األول 
عل��ى  بع��د أن اس��تخرجوا الش��ظیة، ووض��عوا ض��ماداً  مس��تریحین ف��ي وح��دة المی��دان الطبی��ة،

الجرح. رفضُت اإلخالء ولیتني لم أفع�ل فق�د ض�اع حق�ي ألّن رائ�د رك�ن ح. ل�م ی�درجني ف�ي 
الموقف المسائي والصباحي، ألنھ ببساطة لم یكن یعرف أن كتابة الموقف كان�ت وظیفت�ھ ف�ي 

  ذلك الظرف!؟ 



ض�من مق�ر الفرق�ة الثامن�ة  18می�دان الطبی�ة بین ھنیھة وأخرى كان على الجمیع في وح�دة ال
مع��ادي م��نخفض"  نأن یس��تتروا تحس��باً م��ن ھجم��ات جوی��ة یُعل��ن عنھ��ا باس��تمرار "طی��را

 و"تشكیل جوي معادي على ارتفاع عال" وما إلى ذلك. 

وعدنا لیالً، بدون مخابرنا الذي كان مصابا ب"صدمة المعركة" وبقي عل�ى أثرھ�ا ف�ي وح�دة 
دنا إلى حیث تنتظرن�ا س�ریة مق�ر الل�واء، محمول�ة بقل�ق عل�ى قافل�ة عرب�ات المیدان الطبیة. ع

 في سفوح بردي علي، على بعد بضع كیلومترات خلف جحیم موسى الكاظم. 

                         *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عذراء قصر شیرین 

نف��ذھا مق�اتلون م��ن ل�م تُس�جل ف��ي س�نوات الح�رب العراقی��ة اإلیرانی�ة ح��االت اغتص�اب نس�اء 
 الجانبین، وربما كان لھذا عالقة باإلیم�ان ال�دیني ل�دى المح�اربین، لك�ن مدین�ة قص�ر ش�یرین

 شھدت حالة كانت نتائجھا مروعة.

 

سرُت في شوارع قصر شیرین بعد ساعات م�ن انتھ�اء المعرك�ة، كان�ت ق�واریر ش�اي رب�ات 
كانھا مذھولون م�ن ھ�ول الص�دمة، البیوت ما تزال تنفث بخارھا استعداداً لفطور الصباح، س

ال��بعض ل��م یش��أ مغ��ادرة المدین��ة، رغ��م احت��دام القت��ال حولھ��ا لم��دة أس��بوعین، فداھم��ھ س��قوط 
 قة دون قتال. المدینة التي كانت مطوّ 

دخلُت مع القطعات العراقیة إلى المدینة الواقعة على الحدود مقابل خ�انقین، ص�بیحة الس�ادس 
. الص�حافة واإلع�الم دخل�ت المدین�ة بع�د ی�ومین، وبعض�ھا 1980من أكتوبر / تش�رین األول 

 ً  كامالً. تأخر اسبوعا

 ً ، وك�ل البی�وت كان�ت كامل�ة س�المة، ول�م أر عملی�ات في الشوارع، ول�م أر جرح�ىً  لم أر جثثا
 ج��الء س��كان أو فض��ائع م��ن أي ن��وع. بع��ض الم��دنیین رج��االً و إإع��دام أو تھجی��ر أو تروی��ع أ
یس�یرون كاألش�باح ب�ین الم�درعات والش�احنات والجن�د الغرب�اء. ونساء تقدم بھ�م الس�ن ك�انوا 

ترجلت من سیارتي الواز الروسیة، ورافقني السائق وجندي المخابرة وھما یحمالن بنادقھم�ا 
الكالش��نكوف. تجولن��ا ف��ي ش��ارع یس��یر عل��ى امت��داد نھ��ر الون��د (وھ��و النھ��ر ال��ذي یص��ل إل��ى 

ت�ي وق�ائع نص�ر س�ریع، وك�ان یخ�ال ل�ي أنّ�ھ خانقین ویتجھ جنوباً). أردت أن أسجل في ذاكر
مقدم��ة النھی��ار الجمھوری��ة اإلس��المیة ف��ي إی��ران كم��ا ك��ان تُش��یع تحل��یالت الخب��راء الغ��ربین 

 والعرب.

بعض السیارات تُركت سالمة في الشوارع لنفاذ وقودھا، ورأیُت جندیاً، یستولي عل�ى س�یارة 
دمات ح�انوت وح�دة المی�دان الطبی�ة الت�ي برتقالیة اللون. فیما بعد تحولت الس�یارة لخ� 4رینو 

 ً ً  ینتسب إلیھا الجندي، وبات منظر تنقلھا بین قصر شیرین وخانقین یومیا  لنقل البضائع مألوفا
 للجمیع.

وجدُت دكاناً قد فتح بابھ، فاقتربُت منھ، وطلبت زجاجة كوال، ودفع�ت ثمنھ�ا دراھ�م عراقی�ة، 
ل��م أفھمھ��ا، إال أنّ��ھ وض�ع النق��ود ف��ي النھای��ة ف��ي  ظ�ل الب��ائع الكھ��ل یقلّبھ��ا بی��ده، ویق�ول أش��یاء

 صندوق الدخل، ومضى یجیب طلبات المقاتلین الذین تكاثروا حولھ. 



 الروسي المیداني 10اجھزة وبكرات مد السلك د 



لفت نظ�ري بی�ت ق�د أقف�ل باب�ھ، والب�د أن أھل�ھ غ�ادروه، وُربط�ت ح�ول الب�اب ض�فیرة ش�عر 
ن نس��ائیة یمی��ل لونھ��ا للحم��رة، وتحتھ��ا ق��رآن مس��ند عل��ى قطعت��ي آج��ر. المنظ��ر یثی��ر الح��ز

 واألسى، بل ینبئ بنتائج ستكون كارثیة.

عل��ى حاف��ة نھ��ر الون��د، جلس��ت ام��رأة طاعن��ة ف��ي الس��ن اتش��حت بلب��اس ك��ردي أزرق وفوق��ھ 
كنزة، وإلى جانبھا جل�س ش�یخ بس�روال أس�ود وكن�زة ملون�ة، یتطلع�ان ف�ي الم�اء، ویمض�غان 

أرویھ�ا ف�ي  وأمست لھما قصة قدخبز العسكر الصلب أسمر اللون الخاص بالجیش العراقي. 
 مناسبة أخرى.

وغادرُت المدینة على عجل ملتحقاً بأرت�ال القطع�ات الزاحف�ة عل�ى مدین�ة ك�یالن غ�رب الت�ي 
 تقع شرق القضاء المنكوب.

بعد أیام شاعت قصة بین القطعات، وأؤكد ھنا أني لسُت شاھداً علیھا بل رواھا لي أكث�ر م�ن 
 العصیبة.مصدر، وھي قصة تواترت بشدة في تلك األیام 

م�أمور ح�انوت وحدت�ھ، اعت�اد أن یعط�ي بعض�اً ھ�و نائب ضابط من منتسبي الفرق�ة الثامن�ة و
 ً إل�ى أح�د  من بضاعة الحانوت إل�ى بی�وت ف�ي قص�ر ش�یرین. ف�ي إح�دى اللی�الي، ع�اد متخفی�ا

عام�اً. ق�رع ب�اب  15البیوت، حیث كانت تعیش امرأة كھلة، ومعھ�ا ابنتھ�ا البالغ�ة م�ن العم�ر 
م ألھلھ ھدایا من طعام وصابون وما شاكل، ثم طلب ش�ایاً م�ن األم، وح�ین ذھب�ت البیت، وقد

إلعداده ، ھاجم ابنتھا، واغتصبھا بقوة السالح. وحین عادت األم، عاد واغتصب البن�ت أم�ام 
 أمھا بقوة السالح.

في الیوم الت�الي، م�ر قائ�د الفرق�ة الثامن�ة بس�یارتھ المرس�یدس الت�ي تحم�ل عل�م الع�راق وعل�م 
لفرقة، وتوق�ف أم�ام بی�ت تبك�ي عل�ى باب�ھ ام�رأة وض�عت عل�ى رأس�ھا ووجھ�ا وح�الً وط�ین ا

وھ��ي تن��دب بص��وت ع��ال. ترج��ل الجن��رال م��ن س��یارتھ، واقت��رب منھ��ا یس��ألھا عم��ا ج��رى، 
فروت لھ ما فعلھ بابنتھا العسكري العراق�ي، وت�ولى مت�رجم یرافق�ھ ترجم�ة ك�ل م�ا قال�ت. ث�م 

(...)، وال تع�رف عن�ھ غی�ر أن�ھ ی�دیر دكان�اً ف�ي الفرق�ة  سألھا ع�ن اس�م العس�كري، فقال�ت ل�ھ
 الثامنة!

عاد القائد، وكلّف فصیل أمن الفرقة بجلب كل م�أموري حوانی�ت الفرق�ة للتحقی�ق ال�ذي تابع�ھ 
شخص��یاً. وس��رعان م��ا ُع��رف الج��اني وج��رى توقیف��ھ. فرف��ع الجن��رال الھ��اتف، وكلّ��م ص��دام 
حسین شخصیاً وروى لھ القصة، طالباً منھ الب�ت فیم�ا ارتكب�ھ ھ�ذا العس�كري بح�ق المراھق�ة 

 ة صمت أمر صدام حسین بإعدام المعتدي، أمام باب بیت الضحیة. اإلیرانیة. بعد دقیق

عصر ذلك الیوم، قامت حضیرة من انضباط الفرقة بإعدام نائب الضابط المذكور بعد ربط�ھ 
على شجرة تواجھ بیت الضحیة، وبحضورھا وحضور أمھا مع جمع من منتسبي الفرقة بع�د 

 تالوة التفاصیل علیھم.



حة، وق�د تك�ون ك�ذلك فھ�ي مت�واترة، ولك�ن یمك�ن أن تك�ون الحقیق�ة ال أّدعي أّن القصة ص�حی
 باالحتماالت التالیة:

 *كل القصة مصنوعة لتأكید عدالة صدام حسین وسیفھ البتّار بحق المعتدین.

*نائب الضابط المذكور، قد طّور عالقة من نوع ما مع البنت أو م�ع أس�رتھا، وق�د وش�ت ب�ھ 
 موه لیكون عبرة لآلخرین.أجھزة األمن وأجھزة الحزب، فأعد

*قص��ة ُص��نعت ب��أمر أجھ��زة اع��الم وأم��ن ص��دام حس��ین، بقص��د ردع م��ن تس��ول ل��ھ نفس��ھ 
 االعتداء على المدنیین.

   *قد تكون القصة صحیحة وحقیقیة.

اء الفرنس��یة ع��ن دخ��ول الق��وات العراقی��ة إل��ى قص��ر نب��مالحظ��ة: ھ��ذا فی��دیو وزعت��ھ وكال��ة األ
. إن لم یشتغل، خذه كوبي، وضعھ عل�ى الن�ت أو 1980بر اكتوتشرین الثاني/  8شیرین یوم 

 على یوتیوب للمشاھدة:

4-https://www.youtube.com/watch?v=TU4zOEEeQ 

 

                           *** 
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 !خلف علیانقادسیة مقدم ركن 

. 23آمر لواء المش�اة  خلف علیانفي تلك اللحظة انتھت حرب القادسیة بالنسبة للمقدم الركن 
 لم یكن قد مّر على اندالع معارك قادسیة صدام سوى ثالثة أسابیع.

 

في حوض سربل زھاب الخص�یب الجمی�ل، س�وى  خلففي أوج المعركة، لم یجد مقدم ركن 
قنطرة حجریة تح�ت الش�ارع الم�ؤدي إل�ى الطری�ق ال�دولي المس�افر إل�ى مفت�رق الط�رق ب�ین 

 نشاه تحمیھ من جحیم القذائف والصواریخ التي تستھدف مقره.اكیالن غرب وكرم

 كان�ت خ��رائط ھیئ�ة األرك��ان العام��ة، ق�د رس��مت للق�وة المھاجم��ة م��ن مح�وري س��ربل زھ��اب
وكیالن غرب ھدفاً نھائی�اً تمث�ل ف�ي اح�تالل مض�یق بایط�اق، وع�زل ك�ل م�ا خلف�ھ غرب�اً ع�ن 

 سائر إیران. 

 70أس�م مض�یق مرص�اد) ك�ان یبع�د  1987لكن مضیق بایط�اق (ال�ذي أطل�ق علی�ھ ف�ي ع�ام 
كیل��ومتراً ع��ن تن��ك حم��ام ف��ي عن��ق ح��وض س��ربل زھ��اب، وعج��زت القطع��ات العراقی��ة بع��ز 

 نك حمام، فكیف الحال مع بایطاق؟ زخمھا عن الوصول الى ت

بمق�ره الج�وال تح�ت القنط��رة الحجری�ة أن یق�ود جحف�ل معرك��ة  خل��فك�ان عل�ى المق�دم رك�ن 
مش�اة، وب��دعم كتائ��ب مدفعی��ة مح��ددة بص��رفیات قناب�ل معین��ة، لك��ي یتس��لق س��فوح جب��ل زرده 

ة كرن�د، ث�م الغربیة، ویعتلي األكتاف الشاھقة للجبل والسلسلة المتصلة بھ بما یصل إلى ھضب
 یھبط بھذه القوة لیحتل مضیق بایطاق.

وأرسلت لھ تعزیزات بألف مقاتل مسلح بالبنادق من األفواج الخفیفة یق�ودھم س�ردار الج�اف، 
وكان علّي أن أذھب باألخیر وسط ظالم حال�ك عب�ر نیاس�م جبلی�ة تتس�اقط الق�ذائف علیھ�ا ب�ال 

اللواء، وھذه فحوى الحدیث الذي دار بین توقف إلى مقر اللواء الجوال، الذي یستقر فیھ آمر 
 القائدین:

 : أھال بك كاكھ (سردار)، ما ھي القوة التي معك؟خلفمقدم ركن 

)، مع��ي أل��ف مقات��ل مس��لحین بالبن��ادق ومعھ��م عت��اد الخ��ط األول فحس��ب ( ل��فخأھ��ال كاك��ھ (
 رشاش��ات ب��ي ك��ي 10ھاون��ات س��تین مل��م دون عت��اد، و 10إطالق��ة لك��ل مقات��ل). ل��دینا  120

 طلقة. 380سي، ومع كل رشاشة شریط عتاد 

بمرارة، وضوء الفوانیس في القنطرة یسقط على وجھ�ھ الش�احب ال�ذي  خلفتبّسم مقدم ركن 
ذھب جھد وعرق المعركة بوسامتھ، وقال : كاكھ، عندي لك�م واج�ب واح�د، اح�تالل الس�فوح 

 الغربیة لجبل زرده، وتأمینھا لنا لنتقدم باتجاه تنك حمام.



مقاتل العتیق سردار الجاف (أو قائد كان ینوب عنھ ولس�ت متأك�داً م�ن اس�مھ)، ونظ�ر بُھت ال
برعب إلى محدثھ وقال: ھذا غیر ممكن كاكھ، الجبل كلھ مدافع ودبابات وقوات كثیفة، كی�ف 
نقاتلھم بالبنادق؟! یجب أن تتخطى قواتكم الجبل باحتالل حوض سربل زھاب ث�م العب�ور إل�ى 

 بل خلفكم وتسقطھ الطائرات والمدفعیة والدبابات! تنك حمام، فیكون الج

 شكرا لك كاكھ، ھذا ال یساعدنا، ال أحتاج قواتكم ھنا إذن.

 وعدت بالقائد الكردي إلى مقر اللواء، لیرحل بمقاتلیھ عائداً من حیث أتى.  

ل��یال، ش��رعت الق��وات العراقی��ة بھج��وم جدی��د یت��وخى الوص��ول إل��ى مض��یق  12ف��ي الس��اعة 
م  الذي یمسك عنق حوض سربل زھاب. كان على القطعات تخّطي سلسلة ال�تالل (تنك) حما

والقمم الصغیرة الممھدة لجبل زرده، في الطن�ف المع�روف باس�م المھ�د، لتص�عد بع�دھا عب�ر 
كھ��وف ومس��الك جبلی��ة قَطع��ا ح��اداً یمث��ل س��فوح جب��ل زرده الش��اھق. وخ��الل اس��بوعین م��ن 

المھد، وھي طنف الجبل فحدث وال ح�رج ع�ن المعارك، فشلت القطعات في تخطي عارضة 
 سفوح الجبل الشامخ المكللة قممھ بجلیٍد باٍق من شتاء العام الماضي.

م��ا إن تق��دمت القطع��ات، حت��ى انفتح��ت علیھ��ا فوھ��ات الجح��یم، فق��د حش��د اإلیرانی��ون فوھ��ات 
الث�اني  ناریة كثیرة فاقت إل�ى ح�د كبی�ر الق�درة الناری�ة للق�وة المھاجم�ة. وتس�اقط جن�ود الف�وج

والثال��ث ض��حیة انفت��احھم ف��وق ھض��بة المھ��د، كم��ا ت��داعت س��ریة مغ��اویر الل��واء الت��ي كان��ت 
مكلفة بالتوغل من جن�وب المض�یق عب�ر فتح�ة الش�ارع عن�د خ�ط ش�روعھا، فق�د دخل�ت حق�ل 

 ألغام وتساقط عدد كبیر من منتسبیھا وجرح اثنان من ضباطھا.

أجس��اد القتل��ى عل��ى الھض��بة الص��خریة وب��ات عل��ى القطع��ات ف��ي ظھ��رة المھ��د االحتم��اء ب 
المكشوفة الخالیة من أي عارضة ق�د تس�تتر خلفھ�ا القطع�ات. ل�م یك�ن إخ�الء الض�حایا ممكن�اً 

 بسبب كثافة النار، سقطت القوات في كماشة.

نداءات االستغاثة ظلت تتص�اعد عب�ر أجھ�زة االتص�ال الالس�لكي بع�د أن توقف�ت االتص�االت 
رزنا السلكیة في أخادید ح�وض س�ربل زھ�اب بس�بب كثاف�ة الن�ار. السلكیة تماما، استترت مفا

واضطرت قیادة الفرقة إلى زج فوج قوات خاصة، لدعم القطعات المنھارة، وم�ا لب�ث الف�وج 
أن انھار بعد أن قتل آمره الرائد الركن أحمد العبیدي، إثر تطوی�ق اإلیرانی�ون لمق�ره، فخ�رج 

الھضبة الص�خریة أیام�اً طویل�ة حت�ى ج�رى اخالؤھ�ا  یقاتلھم بالقاذفة، وقتل وبقیت جثتھ على
 بعمیلة خاصة. 

الساعة الرابعة صباحاً، كسر اإلیرانیون الجناح الجنوبي للقطعات، وتخط�وا س�ریة المغ�اویر 
مقت��ربین م��ن مواض��ع الف��وج األول م��ن الل��واء الخ��امس ال��ذي ك��ان ممس��كاً بجب��ل سیس��ر، 

كان سیعني تھدید القطع�ات العراقی�ة وق�د یق�ود وتوجھوا الحتالل السفح الشرقي للجبل، وھذا 
إلى إجبارھا على االنسحاب إلى ما وراء خ�ط الش�روع، وعل�ى ش�بكة القی�ادة الالس�لكیة ات�ش 



، وب�دأ بش�تم قائ�د علیان خلفاف التي تصل إلى اإلیرانیین أیضا، تفّجر غضب المقدم الركن 
 الفرقة، مستھالً عبارتھ بالجملة المفصلیة القاتلة:

ً ألن�� ، وض��عتموني ف��ي ھ��ذا الموق��ف القات��ل، الل��واء ق��د ُدم��ر، وف��وج الق��وات ي لس��ت تكریتی��ا
الخاصة الرابع ق�د أبی�د وقت�ل آم�ره، والق�وة غی�ر كافی�ة، وم�ع ذل�ك تص�رون عل�ى أن واجب�ي 
احتالل سفوح جب�ل زرده. ھ�ذا الواج�ب یحت�اج إل�ى ق�وة بمس�توى فرق�ة! لم�اذا ال ت�أتي بف�الن 

وال تری�د ) لدعمنا؟ سأقول لك لماذا، ألنھ�م تكارت�ة 22ن (آمر اللواء (أمر اللواء الثالث) وفال
. نحن ذاھبون للموت، وخطیتن�ا برقبت�ك، واللعن�ة عل�ى أبی�ك وعل�ى أن تزجھم في ھذا الجحیم

 بال غیرة مثلك!  من ھوكل 

سمعت ھذا الكالم كل محطات القیادة الداخلة على شبكة اتش اف، وسمعتھ محطات التنصت 
واإلیرانیة، وكان یعني عملی�اً النھای�ة للمق�دم ال�ركن خض�ر العل�وان، الس�یما أّن قائ�د  العراقیة

 الفرقة كان العمید الركن عبد الرحیم طھ األحمد، وھو أبن عمة صدام حسین.

م��ن  رالس��اعة العاش��رة ص��باح الی��وم الت��الي، دخل��ت مق��ر الل��واء س��یارتان تویوت��ا الن��د ك��روز
العامة، في إحداھما ضابط برتبة رائ�د، وأخ�ذتا المق�دم ال�ركن مدیریة االستخبارات العسكریة 

س�نوات بتھم�ة  7إل�ى مص�یر مظل�م. وانتھ�ت القص�ة ب�الحكم علی�ھ بالس�جن لم�دة  علی�ان خلف
، ال�ذي ك�ان علیان خلففوق وعدم تنفیذ األوامر. والفضل في تخفیف الحكم، لوالد  إھانة الما

ب�ھ بع�د محاولت�ھ اغتی�ال ال�زعیم عب�د الك�ریم قد استضاف صدام حسین لبضعة أیام أثن�اء ھرو
م�ن الس�جن  علی�ان خل�ف، (حسب ما كان یتردد في أوساط العسكر). خ�رج 1959قاسم عام 

بعف��و رئاس��ي بع��د أن قاب��ل ص��دام حس��ین فكّرم��ھ بس��یارة تویوت��ا س��وبر ص��الون،  1982ع��ام 
 وأحیل إلى التقاعد وانتھت بالنسبة لھ بسالم قادسیة صدام. 

                                       *** 

 

 

 

 

 

 

 



 أبو علي بوجھ الدبابات

كارثة، سواء جاءت من ط�رف الع�دو المھ�اجم، أم نحن وحدات المخابرة الدبابات بالنسبة لنا 
كان�ت دباباتن�ا، فف�ي الح�الین ھ�ي تس��حق خط�وط مواص�التنا الس�لكیة. وھ�ذه كارث�ة ال یفھمھ��ا 

 الحروب. سوى أبطال المخابرة عبر

 

مضى أسبوع، لم أنم فیھ سوى بض�ع س�اعات، ب�دلتي الت�ي أخ�ذتھا م�ن وح�دة المی�دان الطبی�ة 
 بعد جرحي، التصقت ببدني مثل قطعة جنفاص متصلبة بسبب العرق والوسخ. 

وصل بي اإلعیاء أشده، ثم بُلغنا بأّن كتیبة دباب�ات المثن�ى، س�تقوم بھج�وم ل�دعم أفواجن�ا الت�ي 
أن أنشر مفارز تصلیح الخط�وط الس�لكیة، عل�ى ط�ول  د، وھكذا فإّن عليّ تھاجم عارضة المھ

محاور الھجوم، وھي تبدا عادة بنفس المسالك والط�رق النیس�میة الت�ي نس�تخدمھا ألّن الق�اطع 
ل زھ�اب الخص�یب الرمزي للدبابات، ف�ي ح�وض س�رب جبلي، ثم تنتشر "الحداید" وھو االسم

ث تنتش��ر ش��بكتنا الس��لكیة الواص��لة إل��ى مواق��ع ال��دامي المش��تعل، وھ��ذه طام��ة أخ��رى، حی��
األفواج، وأكثرھا خطورة موضع الفوج الثاني فوق عارضة المھد الذي تسقط علی�ھ الق�ذائف 

 بسبب شدة الرمي. والرصاص بال انقطاع، وال یخلي جرحاه وقتاله إال لیالً 

تف�رش ب�ھ  كیف سأفعل ذلك؟ جلست على حافة حفرتي "الخن�دق الش�قي"، وفیھ�ا كل�یم (مش�مع
أرضیات الخنادق لحجب رطوبة األرض عن فراش الجندي)، وفیھ حقیبت�ي الس�وداء المعب�أة 

ن وبدل�ة عس�كریة ثانی�ة، ع�الوة عل�ى ابعلب السكائر، والج�وارب واأللبس�ة الداخلی�ة، ومنش�فت
زمزمیة ماء، وحقیبة ظھ�ر عس�كریة موروث�ة م�ن تقالی�د الج�یش البریط�اني ال یس�تعملھا أح�د 

ة وش��وكة، وحرب��ة. ھ��ذا ك��ل أث��اثي ف��ي المعرك��ة. واعت��دت أن أغف��و ف��ي حفرت��ي ق��ط، و ملعق��
بضع دقائق ب�ین الك�وارث، وبقی�ت جالس�اً عل�ى الحاف�ة وأن�ا أدخ�ن مح�اوال اس�تیعاب الفاجع�ة 

 المقبلة. 

الب��د أن أخ��رج ألش��رف عل��ى مف��ارز الخط��وط وھ��ي ترف��ع األس��الك أم��ام ُس��َرف (سالس��ل) 
یش�تعل القص�ف، وإن ل�م أرافقھ�م، یتلك�أ الجن�ود. وج�ود  الدبابات وخاص�ة ف�ي المف�ارق حی�ث

بالمائ�ة.  20بالمائ�ة، وحقیق�ي بنس�بة  80الضابط مع القطعة الت�ي یقودھ�ا ھ�و معن�وي بنس�بة 
الجنود وض�باط الص�ف یتقن�ون عملھ�م خی�راً م�ن أي ض�ابط، لك�ن وج�وده المعن�وي یش�جعھم 

ً  لتحمل فكرة أننا قد نموت  !معا

وسط ھذه التأمالت الیائسة جاءني معاوني نائب ضابط "و" وندعوه جمیعاً أبو عل�ي احترام�اً 
لھ ولسنھ، فخدمتھ في الجیش بقدر عمري، وابنھ عل�ي تلمی�ذ ف�ي الكلی�ة العس�كریة ویؤم�ل أن 
یتخرج قبل أقل من عام. أدى التحی�ة بوجھ�ھ الطی�ب الممتل�ئ القری�ب إل�ى ال�نفس وق�ال: م�اذا 



دي بشان انفتاح كتیبة دبابات المثنى، "عساھا ال أجت وال ردت، دبابات الكشرة ستفعل یا سی
 علینا وعلى أمة دمحم"؟!

أضحكني دعاؤه، فقلت لھ: ال أعرف یا أبو علي، أنا وصلت الى خ�ط النھای�ة، ال أس�تطیع أن 
 أحرك ساقي، ولو تركتني لحظة واحدة سأنام، منذ أسبوع أنا بال نوم.

 ً موقف�ھ: كلن�ا ب�ال ن�وم ی�ا س�یدي، لك�ن أن�ت أكثرن�ا تعب�اً، دعن�ي أذھ�ب أن�ا م�ع عن  فقال مدافعا
 الجنود بدالً عنك، لرفع الشبكة!

وھل تستطیع وأنت بھذا الوزن والعمر، وماذا عن ركبتك التي ال تقوى على حملك لمس�افات 
 طویلة؟

ث�م ق�ال: س�أذھب ابتسم وھو متألم فعالً لركبت�ھ الت�ي انس�حقت بم�رور األی�ام وب�الوزن الثقی�ل، 
 ً  .معھم بالدراجة، وھذا یتیح لي أن اتجول حولھم، وأبقى راكبا

 ھل تجید استخدام الدراجة الناریة أبو علي؟

 ضحك وقال: جا شلون! عشر سنوات أنا معتمد، وأنقل برید الوحدات بالدراجة.

 ولكن تلك دراجة إنكلیزیة قدیمة، وھذه دراجة أم زد ألمانیة، ھل تعرف قیادتھا؟

ال فرق یا سیدي، ص�دقني ال ف�رق، اذھ�ب أن�ت إل�ى الن�وم ف�ي مك�ان ھ�ادئ واس�ترح، ونح�ن 
 سنقوم بالواجب، وال تقلق، سیكون كل شيء على ما یرام.

  ضحكت بیأس وسألتھ: أین المكان الھادئ مثال، الركن الھادئ؟

في ھ�ذا  ضحك أبو علي مأل شدقیھ وقال بعین تطایر مكرھا: من أین لي بالركن الھادئ اآلن
الجحیم؟ (الركن الھادئ اسم حانة شھیرة في شارع سینما الخیام ببغ�داد، وك�ان أب�و عل�ي م�ن 

من ھنا، ال ت�دع أح�داً ی�راك، وس�یظنونك ق�د  مرة وشاربیھا). على كل حال، اختفِ عشاق الخ
خرجت إلى الواجب، أبلغ مقدم اللواء أنك ستقوم بالواج�ب، واذھ�ب لتن�ام ف�ي مك�ان م�ا، وأن�ا 

 ع المفارز، وأوزعھا على الواجبات، وسآخذ سیارة األسالك وجھاز اتصال معي.سأجم

كتائب مدفعیة عراقیة تتناوب القصف عل�ى مواق�ع الع�دو لمنع�ھ  3دار ھذا الحوار فیما كانت 
من دفع تعزیزات، في المقابل تتساقط قناب�ل مدفعی�ة الع�دو بعی�دة الم�دى عل�ى أط�راف مقرن�ا 

ئ�ب المدفعی�ة ومراص�دھا. وتخیل�ت نفس�ي ذاھب�اً إل�ى الن�وم ف�ي ھ�ذا بسبب البث الالسلكي لكتا
 الحفل المدفعي الصاخب. 

ذھبت إلى مقدم اللواء وأبلغتھ بخطتنا، وأخفیت عنھ أني ذاھ�ب للن�وم وسأرس�ل مع�اوني ب�دالً 
عني. ثم اصطحبت سیارتي وسائقي البصري، وذھبت إلى واحة تبعد خمسة كیلومترات ف�ي 

واء المس��تقر ف��ي س��فح جب��ل "سیس��ر" الش��مالي، كان��ت الق��ذائف تص��لھا العم��ق خل��ف مق��ر الل��



لوقوعھا في طیة أرضیة مخفیة بین ال�تالل، وھ�ذا یجعلھ�ا  وتعبرھا في فترات متباعدة، نظراً 
 واحة آمنة بحق. 

ترجلنا عند الواحة، وانزلت من السیارة فراش الجندي المخ�ابر ال�ذي ذھ�ب ف�ي إج�ازة طبی�ة 
المعرك��ة"! مھ��دت الف�راش عن��د الواح��ة، واخب�رت س��ائقي أن ی��دبر بس�بب اص��ابتھ ب"ص�دمة 

حالھ في نومة ھانئة لبضع ساعات. فتم�دد عل�ى مقع�د الس�یارة الخلف�ي ووض�ع ص�دریة عت�اد 
 تحت رأسھ، ونام تاركاً باب السیارة مفتوحاً. ة وساداً قیبند

وح��ین م��ا إن وض��عت رأس��ي عل��ى الوس��ادة حت��ى ذھب��ت ف��ي غف��وة اس��تمرت لفت��رة طویل��ة، 
صحوت فجأة كانت الشمس قد تدنّت إلى المغیب، ونظرت إلى ساعتي وھالني أنني ق�د نم�ت 

 ساعات، وھذا مكسب كبیر سیمكنني من العمل باستمرار لبضعة أیام. 4

عدت إلى مقر اللواء، ففوجئت أن الدبابات تتقدم على الطریق الجبلي الحجري ال�ذي تتس�اقط 
 ، واصابتني نوبة یأس قاتلة. ماذا جرى؟علیھ القذائف، والضجیج على أشده

ح�ین وص��لت مق��ري (خن��دقي وم��ا حول��ھ م�ن خن��ادق الجن��ود)، اس��تقبلني بوج��ھ ض��احك نائ��ب 
 تمام، ال تقلق! ءبك، حمد هللا على السالمة، كل شي ھالً : أالضابط أبو علي بالتحیة

 وادي؟؟كیف ال أقلق، والدبابات تتقدم اآلن، وسوف تنفتح بعد عبورھا المضیق في ال

ال ال ال، ھ��ذه دباب��ة أو دبابت��ان متأخرت��ان فق��ط، ك��ل ال��دبابات عب��رت، ورفعن��ا الش��بكة، وك��ل 
 شيء تمام التمام.

 في ھذه اللحظة، قال لي عامل البدالة: سیدي، مقدم اللواء طالبك!

 ً كلمھ، فتفجر الرائد ركن ن یخبرني أّن الخطوط كلھا عاطلة، وأین أن�تم وم�اذا أل تناولت ھاتفا
لتم وھذه مخالفة عقوبتھا اإلعدام وأنّھ لن یتحمل المسؤولیة وسیبلغ أم�ر الل�واء...إلى نھای�ة فع

 السمفونیة الغاضبة !

وفاق�اً ل�ي ألن�ي  وكان علّي أن أبدأ م�ن الص�فر بإص�الح الخط�وط ف�ي وس�ط المعرك�ة، ج�زاءً 
  أخذت بنصیحة أبو علي!  

                                    *** 

 

 

 

 



 ضربات نقیب شمالن

كل ما في النقیب شمالن كبیر، رأسھ أكبر من جسده، كتفھ أكبر من وس�طھ، ق�دماه أكب�ر م�ن 
س�اقیھ، أس�نانھ أنی�اب كبی�رة، ش�اربھ غل�یظ لكن�ھ متف�رق. یأك�ل بش�راھة بأص�ابعھ وھ�و ی�نفخ، 

 ویتكلم بصوت عاٍل، ویّدعي نسباً لشیخ عشیرة كبرى، وھو رفیق من حیث ال ندري.

 

م��ن قادس��یة  1981ب ش��مالن (إس��م رم��زي) ك��ان آم��ر بطری��ة مدفعی��ة می��دان ف��ي ع��ام النقی��
صدام، وقد التقیتھ بضع مرات وھو ینفخ على مائدة الطعام والزبد یتدفق من فمھ مدراراً. ل�م 

 یكن بدیناً، لكّن بدنھ كان مشوھاً. 

ق�ي الجم�یالت، زارنا وفد من "حرائر العراق" قادمات برفقة إح�دى م�ذیعات التلفزی�ون العرا
واس��تقبل الوف��د بترح��اب كبی��ر، واستض��یف ف��ي مالج��ئ القی��ادة، وُك��ّرم بذبیح��ة، وبع��د الغ��ذاء 
أعلن��ت كب��رى الزائ��رات ع��ن رغبتھ��ا وس��ائر الحرائ��ر ف��ي مش��اھدة "بط��والت جیش��نا وھ��و 
یتصدى للعدوان الفارسي المجوسي"، فصدر األمر بأخذھن إلى مرصد المدفعیة ال�ذي ی�دیره 

 ، لیشاھدن من المرصد حركات العدو وما یفعلھ بھ "جنود صدام النشامى".النقیب شمالن

جرى تقسیم الوفد عل�ى ث�الث عج�الت واز، تحرك�ت بتوقیت�ات متفرق�ة لتف�ادي رص�د الع�دو، 
 ورافقُت أنا إحدى العجالت. 

في مرصد "السنجاب" في قاطع العملیات األوسط، استقبلنا النقی�ب ش�مالن، وق�د ارت�دى ع�دة 
كامل��ة، والخ��وذة الحدی��دة الروس��یة الثقیل��ة ق��د طوق��ت رأس��ھ، وإل��ى یمین��ھ ت��دلى قنب��اص القت��ال 

روسي، وإلى یساره تدلى مسدس مكاروف روسي، وف�ي ی�ده مل�ف خ�رائط مغلف�ة بالف�ابلون، 
 وقد أّشرت علیھا موضع قطعاتنا، ومواضع العدو على مستوى فوج مشاة متقابل.

مت�ر، وأخ�ذ یش�رح عب�ر الن�واظیر  400ی�ل ارتفاع�ھ قادنا عبر خندق متلٍو یصعد إلى قمة جب
ونواظم المدفعیة المثبتة في المرصد، م�ا یص�یب الع�دو م�ن ض�ربات المدفعی�ة. س�ألت إح�دى 

 ً ً الحرائر إن كان یمكن رؤیة جن�ود الع�دو، فق�ال لھ�ا ش�مالن، نع�م أحیان�ا یخ�افون  ، ھ�م عموم�ا
 رض لكم بعض حركاتھم.بسبب ضرباتنا الدقیقة. لكن سنحاول أن نع الحركة نھاراً 

ودعا الجمع إلى التحلق حول الن�واظیر والن�واظم وب�دأ یص�ف لھ�ّن م�ا یش�اھدون، ھ�ل ت�رون 
الحدی��دة الس��وداء؟ إنھ��ا دباب��ة م��دمرة للع��دو، قربھ��ا مواض��ع جن��ود، ھ��ل ترونھم...ھ��ذا أح��دھم 

 یتحرك وبیده أبریق.

یفة أو كتاب كم�ا یب�دو. انظروا اقصى یسار الدبابة، ھذا جندي جالس في الشمس، وبیده صح
، یبدو أنھم رجعوا من اإلج�ازة، انظ�روا انظروا إلى الیمین، ھذه شاحنة تنقل جنوداً  ..انظروا

  أنھم یترجلون من السیارة.



 قالت كبیرة الوفد: لماذا ال ترمیھم، فتقتل كثیراً منھم، إنّھ ھدف سھل؟

ً ض��حك النقی��ب ش��مالن وق��ال: إنھ��م مث��ل ال��دود، ونقت��ل م��نھم  لك��ّن  عش��رات ومئ��ات، وإكرام��ا
ولزیارتكّن سننفذ ضربة علیھم. وطلب عبر الھاتف من رعیل مدفعیة (مدفعین) أن یتھی�أ. ث�م 
بدأ بتمری�ر إح�داثیات الھ�دف لھ�م، وع�یّن النق�اط الدال�ة، ث�م أص�در أم�ر إط�الق الن�ار، ف�دوت 

 أصوات مدفعیة المیدان الروسیة لتدك الھدف.

ً وانتظ��ر الجم��ع أن ی��رى  إل��ى  الق��ذائف، انتظرن��ا، ث��م س��معنا ص��وت االنفج��ارین. نظرن��ا مع��ا
الھدف، فلم نجد أثرا لالنفجارین، ال دخان، والجنود مازالوا یتحلق�ون ح�ول ش�احنة یب�دو أنھ�ا 

 جلبت لھم أرزاقا.

تس��اءلت الحرائ��ر م��ن النقی��ب ش��مالن ع��ن مص��یر القنبلت��ین، فأج��اب أنھم��ا أص��ابتا الھ��دف 
 ودمرتاه.

ألنّھ لم یر سقوط القنبلتین؟ فقال النقیب شمالن: القذائف سقطت خل�ف خط�وط وتعجب الجمع 
من جنود الفرس المجوس! وھذا یحدث ك�ل ی�وم خاص�ة ف�ي  10العدو، وقتلت ما ال یقل عن 

  أوقات توزیع األرزاق.

 ً لقص�ة النقی�ب، وبع�د دق�ائق، انطلقن�ا ف�ي طری�ق الع�ودة،  سكتت الحرائر عن السؤال احترام�ا
 ن مقر اللواء إلى الفرقة ثم یعدن إلى العاصمة قبل حلول الظالم.لیذھبن ع

 في الموقف المسائي للفوج لذلك الیوم جاء ما یلي:

م��ن ی��وم  1700" حت��ى الس��اعة 2، ف��ل 8، ف��ق م��ش 5، ل م��ش 3الموق��ف المس��ائي ل "ف 
مت��ر غ��رب الدباب��ة  500." اص��ابة جن��دیین م��ن فص��یل حج��اب الف��وج عل��ى بع��د 1981...

بنی��ران ص��دیقة، إص��ابة أح��دھما خفیف��ة وت��م إخ��الؤه ال��ى المنطق��ة اإلداری��ة للف��وج، المحترق��ة 
 ".144وإصابة اآلخر متوسطة وجرى اخالؤه إلى و. م. ط 

وكانت ضربات النقیب شمالن "الصدیقة" الت�ي أص�ابت "جن�ود ص�دام النش�امى" ح�دیث بھ�و 
بة كبرى ق�د تص�ل للس�جن الضباط في مقر اللواء ذلك الیوم، وتوقع كثیرون أن تلحق بھ عقو

 لھذا الخطأ الشنیع!

قبل نھایة العام، قُبل النقیب ش�مالن ف�ي كلی�ة األرك�ان، وج�رى ایف�اده إل�ى أكادیمی�ة كوت�ا ف�ي 
باكستان إلتم�ام الدراس�ة ونی�ل ش�ھادة ماجس�تیر عل�وم عس�كریة یحم�ل بموجبھ�ا ش�ارة ال�ركن 

 الحمراء.

                                *** 

 



 في قریة!   محاصرٌ فرقة الثامنة قائد ال

خرجنا مكسورین من جحیم ھجمات الشھر األول م�ن قادس�یة ص�دام. ویب�دو أن غض�ب قائ�د 
الفرقة من آمر الل�واء ال�ذي ُط�رد م�ن الج�یش وذھ�ب إل�ى الس�جن أنص�ب عل�ى الل�واء نفس�ھ، 

فك�ي  فزّج بنا مرة أخرى إلى حذاء القرى المحیطة بس�فوح جب�ل زرده. ھ�ذه الم�رة نح�ن ب�ین
 التمساح.

 

سلسلة القرى المھجورة في وادي تنك حمام كانت، القریة العصریة في قره ب�الغ  أھم مالمح
التي اسمیناھا "غابة سھامي" وتشمل مزرعة ألشجار الصنوبر بمبنى إداري ومس�اكن كان�ت 
ف��ي زم��ن قری��ب ج��داً مق��راً إلدری��س ب��ارزاني حی��ث وج��دنا ش��عارات الح��زب ال��دیمقراطي 

وص�ور الب�رزانیین عل�ى ج�دران المب�اني، ث�م قری�ة ب�س ب�س الت�ي اس�تقرت فیھ�ا  الكردستاني
سریة المقر، مع مرصد محلي، ثم قری�ة ك�ریم كوی�ك المتص�لة بق�ره س�عید والت�ي بات�ت مق�راً 

، ث�م قری�ة العقی�د ال�ركن دح�ام راض�ي العس�ل جواالً للواء وقد اس�تقر فیھ�ا آم�ر الل�واء الجدی�د
الثاني، وبعدھا قری�ة لطی�ف كوی�ك وفیھ�ا الس�ریتان الباقیت�ان عباس كویك وفیھا نصف الفوج 

من الفوج الثاني، ثم السفح الجنوبي الشرقي من عارضة المھد، وتشغلھ سرایا الفوج الثال�ث. 
 أما الفوج األول من اللواء فقد خرج من إمرة اللواء إلى قاطع آخر. 

ك�ان بإمك�انھم عملی�اً القض�اء عل�ى كان قاطع لوائن�ا واقع�اً بالكام�ل تح�ت رحم�ة اإلی�رانیین، و
الق��وات برجمھ��ا بالحج��ارة فحس��ب! ولك��ن بس��بب ض��عف اس��تخباراتھم، وفق��ر ق��واتھم، ل��م 

 یستطیعوا أسر اللواء كامال مع أسلحتھ وآلیاتھ.

 ً وش�رقاً، ق�رر آم�ر الل�واء، إمس�اك الق�رى األخ�رى ف�ي  وبسبب انكش�اف أجنح�ة الل�واء جنوب�ا
ب من�ي أن أمس�ك بقری�ة "رش�ید أغ�ا" الت�ي س�میت الس�ترة، الوادي بمفارز وھمیة، وھكذا طل

وأضع فیھ�ا بدال�ة عش�رة خط�وط وس�طیة، م�ع مف�رزة، وبض�ع جن�ود ببض�ع بن�ادق ورشاش�ة 
 خفیفة لمنع أي تسلل مفاجئ.

ومقابل القریة، وضع في مخف�ر مھج�ور عل�ى الش�ارع مف�رزة إخ�الء طب�ي متقدم�ة. طبیب�ان، 
اس��عاف، وبض�ع بن�ادق، وك�ان یُنتظ�ر م�نھم ومنّ��ا أن  وع�دد م�ن المع�اونین الطبی�ین، وس�یارتا

ندافع عن الطریق الذي یغذي القوة الرابضة على سفوح زرده الغربیة !! والدفاع ع�ن أنفس�نا 
لنا الس�كون، وع�دم كش�ف أنفس�نا بحی�ث وبسبب ع�دم واقعی�ة الموض�وع، فّض� ،عند أي ھجوم

أة األن�وار، وھك�ذا نجون�ا م�ن عشنا في بیوت معتمة، وحین نتحرك ل�یال نتح�رك بس�یارة مطف�
 أي عملیة ومن القصف.

قائد فرقة المشاة الجبلي الثامنة آن�ذاك ك�ان العمی�د ال�ركن عب�د ال�رحیم ط�ھ األحم�د التكریت�ي، 
وقد تولى منصبھ بدای�ة الح�رب بع�د أن ك�ان آم�راً للكلی�ة العس�كریة األول�ى. وأص�ّر الجن�رال 



لغربی�ة خالی�ة م�ن الق�وات اإلیرانی�ة، وأّن جب�ل ا هاألحمد على أن القرى المحاذیة لسفوح زرد
زرده لیس فیھ سوى بضع عشرات من قوات البسیج الكرد وھم غی�ر م�والین لحكوم�ة إی�ران 

 حسب معلومات االستخبارات العراقیة. 

ولكي یُثبت ھذا، طلب من آمر الل�واء الجدی�د أن یعم�ل ل�ھ ولیم�ة غ�ذاء نھ�اراً، عل�ى أن یتخ�ذ 
كوی�ك مق�را ج�واالً ل�ھ، للقی�ام بتع�رض عل�ى س�فوح زرده الغربی�ة بق�وة  القائد من قری�ة ك�ریم

 اللواء الممسك باألرض نفسھا !؟

 ، وص�ل قائ�د الفرق�ة بس�یارة تویوت�ا الن�د1980في یوم من شھر تش�رین الث�اني فوھكذا كان، 
ھوائیات، وعلیھا علم العراق وبیرق الفرقة! تتبعھا س�یارات الحمای�ة المحمل�ة  4كروزر فیھا 

 وسیارة ضابط الركن الثاني لحركات الفرقة.  ط،م  دیمتروف برشاشات

 ً مھیباً وصل في نھار مشمس إلى القریة، وترجل القائد وس�ط التحی�ات واالس�تقبال  كان موكبا
الحاف��ل، وق��ام قص��اب الل��واء، ب��ذبح الخ��روف المس��كین تح��ت قدمی��ھ، ث��م انھم��ك ف��ي طھ��ي 

 الخروف لیعد لھم الغذاء.

ً  كل شيء ھادئ في ، وانتاب الجمیع شعور أن سفوح زرده الغربیة، وكأّن العدو ال یرى شیئا
 مفاجأة مزعجة في طریقھا إلینا.

تناول الجمع طعام الولیمة وبدأوا بشرب الشاي، واقترح القائد أن یخ�رج م�ع الغ�روب برفق�ة 
ملی�ة ، الستطالع خط الصولة لعهآمر اللواء العقید الركن دحام راضي العسل إلى سفوح زرد

 سابیع.ھزیمة في معركة ھضبة المھد" قبل أسینفذھا اللواء قریبا لیمحو بھا "عار ال

ثم فاجأت الجمیع زخة قذائف تساقطت على القریة، تالھا قص�ف م�ن فص�یلي ھ�اون متوس�ط 
س�اعات،  3كوی�ك وق�ره س�عید. اس�تمر القص�ف لم�دة ك�ریم ملم) ، بال توقف على قری�ة  81(

ر عن الرت�ل ال�ذي دخ�ل القری�ة أّي حرك�ة. ف�ي تل�ك اللیل�ة، غ�ادر حتى حّل الظالم، ولم تصد
العمید الركن عبد الرحیم طھ األحمد المكان بسیارة قد ثقبتھا الشظایا. ما نقلھ الجند والضباط 
عن حصار القائد ھو اضطراره تحت وطأة القصف المرعب إل�ى أن یتب�ول ف�ي قنین�ة ك�وال، 

 كان یحمیھ في غرفة مدیر المدرسة! لخوفھ من مغادرة الملجأ األرضي الذي

مع حلول منتصف اللیل، بدأت القوات اإلیرانیة بقصف سلسلة القرى بكثاف�ة، م�ا ی�وحي بأن�ھ 
قصف تمھیدي، عزز المخاوف أن معتمد اللواء (س�اعي البری�د ال�ذي ینق�ل بری�د الل�واء عل�ى 

مع�ھ ك�ل  ح�امالً  دراجة ناریة) قد ھرب إلى صفوف القوات اإلیرانیة على س�فوح جب�ل زرده
 محافظ برید ذلك الیوم.



 48كل ھذا دفع مقر اللواء الجوال بضباطھ األربعة وم�رافقیھم وآم�ر كتیب�ة مدفعی�ة المی�دان  
الى مغادرتھ على عجل إلى كھف في نف�س جب�ل زرده ال ی�راه الع�دو ألن�ھ مخف�ي ف�ي طی�ات 

 ، وكأنھم یختبئون من النسر تحت جناحھ.الجبل

لكن مقر اللواء أضطر إل�ى مغ�ادرة القری�ة الت�ي كش�فتھا زی�ارة الجن�رال قائ�د لم یھجم العدو، 
الفرقة ورتلھ المھیب وھروب المعتمد، فانضم مق�دم الل�واء وآم�ر كتیب�ة المدفعی�ة إل�ى قریتن�ا، 
فیم��ا ذھ��ب آم��ر الل��واء وض��ابطي االس��تخبارات والحرك��ات، ال��ى قری��ة عب��اس كوی��ك ك��ي ال 

 یتھمون بالتخاذل!

ذل��ك المش��ھد أن االی��رانیین ل��م یكلف��وا أنفس��ھم مش��قة الھج��وم عل��ى القطع��ات أغ��رب م��ا ف��ي 
عل��ى  23المنتش��رة عل��ى جھت��ي تن��ك حم��ام، الل��واء الخ��امس م��ن جھ��ة جب��ل سیس��ر، والل��واء 

س��فوح جب��ل زرده الغربی��ة. وھ��ذا ی��دل عل��ى تفك��ك قی��ادة الق��وات اإلیرانی��ة وافتقارھ��ا إل��ى 
نطقة كانت من المن�اطق الكردی�ة ف�ي إی�ران، وھ�ي معلومات واستخبارات آنذاك، ألّن تلك الم

 لم تكن تحت قبضة الحكومة اإلسالمیة بالكامل.

العراقیون لم یستفیدوا م�ن ض�عف اإلی�رانیین وھ�زال اس�تخباراتھم، واإلیرانی�ون ل�م یس�تفیدوا 
 من قلة عدید وعدة القوات العراقیة في الوادي الخصیب. 

رك" غیر المعلنة، حافظت عل�ى خ�رائط النف�وذ ف�ي اتفاقیة "الخوف المشترك والضعف المشت
ھذه المنطقة كما ھي حتى انسحاب القطعات العراقیة من العمق االیران�ي وفق�اً لق�رار مجل�س 

  .  1982األمن في تموز/ یولیو عام 

                              *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سعد!قاصة وذمة المالزم 

بل مكروه، وباَن ھذا بشكل فاضح في ح�رب الس�نوات الضابط اإلداري في الحرب محسود، 
الثم���ان ب���ین الع���راق وإی���ران. م���الزم س���عد الض���ابط اإلداري ف���ي وح���دتنا ك���ان أح���د أش���د 
"المحسودین" في الوحدة ومن أسباب ذلك ان مقر الضابط اإلداري عادة في القدم�ة اإلداری�ة 

 عدات عسكریة متناثرة.اآلمنة للواء، عالوة على قاصتھ األلمانیة وما في ذمتھ من م

 

، ول��م یس��تلم منتس��بو مق��ر الل��واء 1980مض��ت س��بعة أی��ام م��ن ش��ھر تش��رین األول/ اكت��وبر 
رواتبھم وھم منھمكون في معارك القادسیة، بسبب مشكلة القاصة والحسابات ویدیر كل ذل�ك 
الضابط اإلداري المالزم س�عد (اس�م رم�زي). عی�َل ص�بر الجمی�ع، ووص�لت الش�كاوى بحق�ھ 

 أعلى المستویات. فكانت أعذاره أسوأ من أسباب التأخیر نفسھا.إلى 

حین بدأت قادسیة صدام، واستعد اللواء للحركة إل�ى الجبھ�ة، كان�ت م�دة خدم�ة الم�الزم س�عد 
أشھر، وظل یقول إّن الل�واء ال یمك�ن أن ی�ذھب إل�ى الجبھ�ة، حت�ى ب�دأت القطع�ات  9برمتھا 

س��اعدونھ ف��ي رزم وتحمی��ل األس��لحة واألعت��دة تتح��رك فع��الً. فل��م یب��ق ف��ي الوح��دة جن��ود ی
والمعدات وكلھا أحمال ثقیلة. وھكذا كان علیھ أن یس�تعین بجن�ود م�ن وح�دات ترك�ت ق�دمات 

 إداریة في المعسكر القدیم، وأغلبھم معاقون، عالوة على سجناء من سجن حامیة راوندوز.

 100دة المقفل�ة ویبل�غ وزنھ�ا وكان آخر ما فكر المالزم سعد بنقلھ ھو القاصة (الخزانة الحدی�
كیل��وغرام) . وتركھ��ا ف��ي مكتب��ھ الطین��ي المھلھ��ل ف��ي راون��دوز، ورح��ل إل��ى الجبھ��ة لیوص��ل 
م�دافع ھ��اون ورشاش��ات متوس��طة ك��ان ق��د اس��تلمھا ت��واً م��ن العین��ة، وت��أخر ف��ي إیص��الھا إل��ى 

ب�أّن  الجبھة، ما سبب في تشكیل مجلس تحقیقي بحقھ. وحال وص�ولھ، تلقت�ھ تھدی�دات الجمی�ع
تأخیر الرواتب، سیرسلھ إلى محكم�ة الث�ورة بتھم�ة العم�ل عل�ى تخری�ب معنوی�ات المق�اتلین، 

   اللواء!كما ھدده مقدم 

عاد المالزم سعد لیجلب القاصة، لكّن نفسھ راودتھ أن یزور بیتھ في بغ�داد قب�ل ال�ذھاب إل�ى 
قیة محموال على بس�اط راوندوز البعیدة، وھكذا استجاب لنداء قلبھ وذھب إلى العاصمة العرا

أیام، ثم رح�ل إل�ى راون�دوز، لیج�د أن مكتب�ھ ق�د اق�تحم  3الشوق الجارف! وأمضى في بغداد 
من قبل مجھولین، وقد أخرجت القاصة منھ، وبعد أن عجز المعتدون عن فتحھا أو عن نقلھ�ا 

 ، تركوھا في العراء بعد أن كسرت قبضتھا بسبب محاوالتھم. 

ع�ل، وم�ا لبث�ت وح�دة البری�د ف�ي راون�دوز أن ابلغت�ھ بوص�ول برقی�ة حار الم�الزم س�عد م�ا یف
مدنیة باسمھ من أحد معارفھ. أسرع الم�الزم س�عد إل�ى بری�د راون�دوز، لیس�تلم البرقی�ة فوج�د 

 انھا تنص على التالي:



المشفرة التي استخدمت في ش�بكات اتص�االت القی�ادة العام�ة للق�وات المس�لحة م�ع الفی�الق 
 ودوائر العملیات



 لف"!"استالم بدالت وأحذیة خدمة عسكریة ومشمعات مطریة فورا من العینة. خ

شخص�یاً، وھ�و ال�ذي س�بق أن ش�ّكل بحق�ھ  خل�ف علی�اندم ال�ركن البرقیة من آم�ر الل�واء المق�
مجلس��ین تحقیقی��ین، أح��دھما بس��بب ت��أخیر إیص��ال األس��لحة، والث��اني بس��بب ت��أخیر روات��ب 

 الوحدة.

یس�اعدونھ ف�ي تحمی�ل القاص�ة المطروح�ة تح�ت المط�ر والری�اح،  حاول س�عد أن یج�د جن�وداً 
لكنھ فش�ل، فلج�أ إل�ى اس�تئجار عم�ال م�دنیین م�ن راون�دوز، أع�انوه ف�ي حم�ل القاص�ة مقاب�ل 
أجر. بعد ذل�ك تح�رك الم�الزم س�عد، والقاص�ة مع�ھ إل�ى بغ�داد لیس�تلم م�ن العین�ة التجھی�زات 

ح��ال وص��ولھ إل��ى العاص��مة، اتص��ل بمق��ر الرومانی��ة الش��تویة الت��ي ت��دخل الع��راق أول م��رة. 
اللواء ھاتفیاً عبر بدالة ال�دفاع، وطل�ب أن تُرس�ل ل�ھ ش�احنتان لیس�تلم الم�واد المطلوب�ة ویق�وم 

 بتحمیلھا من بغداد. 

استجاب اللواء بسرعة خارقة، فأرسلت لھ شاحنتا ایفا عصر ذلك الیوم، وفیما كان نائم�اً ف�ي 
ئق إح��دى الش��احنتین متس��ائال أی��ن س��یلتقیھ ومت��ى حس��ب ل��یالً، اتص��ل ب��ھ س��ا 11بیت��ھ الس��اعة 

أوامر آم�ر الل�واء شخص�یاً، فطل�ب م�نھم س�عد أن یكون�وا ف�ي م�دخل بغ�داد م�ن جھ�ة معس�كر 
 صباح الیوم التالي. 11التاجي تمام الساعة 

وكالعادة، نھض المالزم سعد متثاقالً ص�بیحة الی�وم الت�الي، وتن�اول بھ�دوء طع�ام فط�وره م�ع 
ثم ودعھم ورحل بالشاحنة الت�ي تحم�ل القاص�ة لیلتق�ي بالش�احنتین األخ�ریین. ح�ین أھل بیتھ، 

 وصلھما كانت الساعة قد شارفت على الثانیة عشر ظھرا.

قاد المالزم سعد رتل الشاحنات إلى معسكر التاجي، ودخل إلى العینة، فإذا الدوام ق�د انتھ�ى  
جھی�زات الش�تویة. وف�ي الی�وم الت�الي اس�تلم عندھم، وعلیھ االنتظار حتى الیوم التالي لتسلم الت

التجھیزات وعاد إلى مقر اللواء بعد أن أمضى أسبوعا كامالً لرحلة جل�ب القاص�ة الت�ي ك�ان 
ساعة، جالباً معھ التجھیزات الشتویة، لیخزنھ�ا ف�ي مس�تودعاتھ  48مقررا أن یعود بھا خالل 
 بالمنطقة اإلداریة بخانقین.

مقدم اللواء في مقر اللواء المتقدم، مبیناً لھ أن القاصة قد تعرضت في الیوم التالي، ذھب إلى 
لمحاولة سرقة، وُكسر مقبضھا الذي یدور فیفتح الباب، وبالتالي فھ�ي غی�ر قابل�ة للف�تح اآلن، 

 وال یعرف كیف سیستلم رواتب الوحدة وأین سیخزنھا لحین توزیعھا!؟

ح�ول ت�أخره لم�دة أس�بوع ف�ي الع�ودة تطور األمر إلى تشكیل مجلس تحقیقي حول القاص�ة، و
إل��ى الل��واء بع��د تكلیف��ھ بواج��ب مح��دد. وكان��ت المش��كلة األص��عب ھ��ي كیفی��ة اس��تالم الرات��ب، 
وھكذا أوعز آمر اللواء بتشكیل لجنة مؤقت�ة برئاس�ة ض�ابط رك�ن إدارة الل�واء وعض�ویة ك�ل 

م روات��ب ش��ھر م��ن الض��ابط اإلداري للف��وج األول، والض��ابط اإلداري للف��وج الث��اني، الس��تال



الخاصة بسریة مقر الل�واء بس�بب مش�كالت نجم�ت ع�ن إھم�ال  1980تشرین األول/ اكتوبر 
 یوماً. 20الضابط اإلداري! في النھایة وصل الراتب لمنتسبي مقر اللواء متأخرا 

مجالس تحقیقیة بحق المالزم سعد، وكان كثیرون یرون أن�ھ  5وقد تشكلت  1980انتھى عام 
أم عاجال ًبسبب أخطائھ الممیتة وبروده التاریخي العجی�ب وتقاعس�ھ ال�ذي  ذاھب للسجن آجالً 

 لم یتخل عنھ حتى في أصعب لحظات الحرب! لكّن ھذا لم یحدث، بل جرى شيء عجیب. 

فق��د وص��ل بع��د أش��ھر كت��اب م��ن دی��وان رئاس��ة الجمھوری��ة، وبتوقی��ع رئ��یس مكت��ب دی��وان 
ال��ركن ص��دام حس��ین القائ��د الع��ام للق��وات الرئاس��ة ج��اء فی��ھ: "ب��أمر ال��رئیس القائ��د المھی��ب 

المس���لحة، تنس���ب س���فر الم���الزم س���عد... المنس���وب إل���ى ل���وائكم عل���ى نفق���ة دی���وان رئاس���ة 
الجمھوریة إلى النمسا ألغراض العالج، وسیعاد إلیكم حال انتھاء عالجھ. لترتیب المكاتب�ات 

 والموافقات الالزمة للمراجع العسكریة من قبلكم". 

أشھر، وكانت أطول رحلة كسل ورفاھی�ة عاش�ھا ف�ي  4زم سعد إلى النمسا دامت رحلة المال
 حیاتھ الحرة الكریمة! 

                                    *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الحرب على حیوانات قریة "السترة"

ال ینطبق وصف قریة على بیوت قره بالغ "السترة"، حیث كلفت بمراباة فیھا عل�ى الطری�ق 
إلى مقر اللواء، فھي لم تكن أكثر من ثالث صرائف، وحظیرة حیوان�ات عل�ى ش�كل الصاعد 

 صریفة، وكدس أعالف.

 

یب��دو أن س��كان بی��وت "الس��ترة" أف��راد عائل��ة واح��دة، انتب��ذوا ك��ل ق��رى وادي س��ربل زھ��اب 
الخصیب الجمیل، وأسسوا لحیاتھم على جدول صغیر تغذیھ وتدیمھ األمطار. ھذه الواح�ة م�ا 

برائحة الریف، وبقایا الساكنین في تلك األكواخ ومظاھر حیاتھم م�ا زال�ت ماثل�ة: زالت تعبق 
كلبان، أحدھما أسود واآلخر ملون، حصان أشیقر ھرم، حمار تآكل وبُر ظھره بسبب أحم�ال 

 ر ھرم فاحم السواد بغّرة بیضاء في جبھتھ وتحت فمھ بمسرى عنقھ.فرضتھا البردعة، سنوّ 

"فیس��فس" وج��دنا بقایاھ��ا، (ویص��فھا الع��رب بوص��ف فط��ائس وھ��و ال��دجاج وال��دیك الروم��ي 
وص��ف ال أحب��ھ وال أرغ��ب ف��ي تداول��ھ) وق��د أكلتھ��ا الحیوان��ات ومنھ��ا ذئ��اب وثعال��ب ت��زور 
البیوت لیالً فتتخطف ما تبقى من حیاة فیھا وفي ربوعھا. أقمُت نقط�ة حراس�ة، تواج�ھ ج�دول 

على الشارع، فكانت النقط�ة تبع�د ال�ذئاب السترة لتراقب الشارع من مكمن ال یراه من یسافر 
اً ف�ي تل�ك والثعالب ل�یالً ع�ن ص�یدھا، وھك�ذا بق�ي "قطی�ع" الحیوان�ات غی�ر الموح�د، حی�اً ق�ارّ 

البی��وت ال��دوارس ی��أبى أن یفارقھ��ا وكأن��ھ ی��رفض اإلذع��ان ألھ��وال الح��رب الت��ي غی��رت 
 دیموغرافیا المكان خالل ساعات.

ب�أمرتي ھ�و تأس�یس وإدام�ة المواص�الت الس��لكیة  واجب�ي وواج�ب رعی�ل الجن�ود ال�ذي یعم��ل
لمق��ر الل��واء، لك��ّن ظ��روف المنطق��ة وع��دم وج��ود قطع��ات كافی��ة تمس��ك األراض��ي اإلیرانی��ة 

 4الشاسعة التي أحتلتھا القوات العراقیة فرض�ت علین�ا واجب�اً إض�افیاً، إذ انقس�م الرعی�ل إل�ى 
ق ونص��بت ف��ي الربیئ��ة بدال��ة أج��زاء، وج��رى تعیین��ي ب��أمٍر "ل��وائي" أم��ر ربیئ��ة عل��ى الطری��

خط��وط لتقص��یر خط��وط االتص��ال وتس��ھیل ادامتھ��ا ل��دى القص��ف، إض��افة  10وس��طیة س��عة 
 ً بندقی�ة  لواجباتي المتعلقة باتصاالت اللواء. وھذا یعني أن الجندي یقضي لیل�ھ ونھ�اره ممس�كا

ام وھو یحرس طریق اللواء، وفي نف�س الوق�ت، یت�رك البندقی�ة ویخ�رج باألس�الك عل�ى األق�د
 ً ب�ال أس�باب وب�ال توقیت�ات  إلصالح الش�بكة الس�لكیة عن�دما یح�دث قص�ف، وھ�و یح�دث یومی�ا

 معلومة. 

بالنسبة لي ولھم، خلت تلك المرحلة الصعبة من فقرة "نوم" األساسیة في حیاة اإلنسان. وكنّ�ا 
ف�ي  جمیعاً منھكین لیل نھار بال ھوادة وال فاصلة. الف�رق بینن�ا، وب�ین ب�اقي الرعی�ل الموج�ود

مقر اللواء الرئیس�ي ف�ي قری�ة تب�ھ انوش�روان  ھ�و أن نص�یبنا م�ن القص�ف أق�ل م�ن نص�یبھم 
  بكثیر، ألّن ربیئتنا السترة، تنعدم فیھا الحركة نھاراً.



، كان��ت توقظن��ا م��ن نوم��ة الص��رائف 1980ص��باحات الب��رد ف��ي تش��رین الث��اني / ن��وفمبر 
وان�ات وفض�التھا. والفج�ر ك�ان موع�د الرطبة. المكان م�ا زال یعب�ق بالرطوب�ة وبرائح�ة الحی

 ً  استیقاظ حیوانات السترة، فتبدأ رحلة الحیرة، ماذا ستأكل ھ�ذه المواش�ي ف�ي واٍد ك�ان خص�یبا
لك��ن أفقرت��ھ الح��رب؟ فض��الت حصص��نا الغذائی��ة العس��كریة ال تغن��ي الحیوان��ات وال تش��بعھا، 

 ً ف ع�ن ربی�ع ن كأل تخلّ ع وھكذا كنا مضطرین دائما أن نحثھا على الرحیل عبر الوادي بحثا
 العام المنصرم، أو علٍف اختفى في بیوت ھجرھا أصحابھا في تنك حمام.

ھذا الطرد المستمر جعل الدواب المسكینة، ترحل عن الس�ترة م�ع حل�ول الص�باح، بحث�اً ع�ن 
العشب والعلف، ولن تعود لنا إال عن�د الغ�روب، أم�ا الكلب�ان والس�نور، فیبق�ون معن�ا بانتظ�ار 

رزاق الت��ي تص��لنا م��ع خ��یط الظ��الم األول بع��د غ��روب الش��مس. وھ��ذا یعن��ي بع��د س��یارة األ
 الخامسة عصراً. مواشي السترة كیّفت نفسھا مع الحیاة العسكریة.

ذات ظھیرة، وقفت عندنا عجل�ة إس�عاف عس�كریة م�ن ن�وع مرس�یدس اوتومارس�ان األلمانی�ة 
مع��دني یس��یر عل��ى (وھ��ي عب��ارة ع��ن مستوص��ف می��داني متنق��ل كبی��ر الحج��م بش��كل مكع��ب 

دوالیب عمالقة) ض�لّت طریقھ�ا، ون�زل س�ائقھا یس�ألنا ع�ن الطری�ق إل�ى وحدت�ھ. ودل�ھ الجن�د 
عل��ى طری��ق الوح��دة، لك��ّن منظ��ره وھ��و واق��ف عن��دنا بالس��یارة العس��كریة الكبی��رة لف��ت نظ��ر 
الراص��د اإلیران��ي عل��ى س��فوح جب��ال زرده الغربی��ة، وم��ا إن رحل��ت س��یارة اإلس��عاف ع��ن 

انھالت علینا قذیفتا مدفع میدان، ثم تبعتھما قذائف متفرقة بمعدل قذیفة ك�ل رب�ع سترتنا، حتى 
ساعات، حتى غروب الش�مس. بقین�ا مختبئ�ین ف�ي الخن�ادق الش�قیة،  3ساعة لفترة دامت نحو 

فیما تتساقط القذائف حولنا، وانحشر معنا ف�ي الخن�ادق الكلب�ان والس�نور مس�تترین م�ن جح�یم 
 بولوا في الخنادق لشدة رعبھم.القذائف، بل إنھم قد ت

م��ع ك��ل قذیف��ة كن��ا نقط��ع أنفاس��نا ونق��ول إنھ��ا ستمس��حنا م��ن الحی��اة، فیص��لي ال��بعض وی��دعوا 
آخرون أن ال تسقط عندنا،  فیمر شرھا سالماً علینا. استمر القصف إلى م�ا بع�د الغ�روب ث�م 

ق�اتلین لك�ن انقطع، فخرجنا نتنفس وخرج�ت حیوان�ات الس�ترة م�ن خنادقن�ا. ل�م یص�ب أح�د الم
الحصان الھرم، وھو الباقي من أص�حاب المك�ان الح�زین، أص�ابتھ ش�ظیة ف�ي فخ�ذه األیس�ر، 
وبق��ي ین��زف وی��ئن لش��دة األل��م، فیم��ا أص��ابت ش��ظیة رأس الحم��ار المس��كین ف��ذھبت بأذن��ھ، 

 ً ً  وفتحت جرحا سطحیا  في جبھتھ فما برح ینھق متألماً.  نازفا

والكارث��ة الت��ي حل��ت علین��ا فج��أة، وتق��افزت ل��ذھني وقف��ت أتأم��ل ھ��ذا الح��زن ال��ذي ال یط��اق، 
مشاھد من أفالم الویسترن، حین یصاب حصان البط�ل برصاص�ة، فیترج�ل فارس�ھ، ویعانق�ھ 

 بحنان ثم یعدمھ برصاصة لیعفیھ من ألٍم لن یفھم قط سببھ.

اس��تل مسدس��ي، وأعب��ئ فی��ھ رصاص��ة وأبق��ى أن��ازع نفس��ي أن أزھ��ق روح��ین أم ال، وأن��ین 
لمس��كینة یمزقن��ي ب��ال ش��فقة. تح��رك الجن��دي المش��اكس األش��قر ش��امل الس��امرائي الحیوان��ات ا

 معترضاً "ال سیدي، حرام!"



لكنھم��ا یتألم��ان ی��ا ش��امل ول��ن یس��تطیعا أن یرعی��ا، ول��ن یتمتع��ا بن��ور ش��مس الش��تاء، ول��ن  -
یسعدھما المطر، ولن یسمع الحمار أصوات الطی�ور، ھم�ا س�یموتان ب�ألم یجھ�الن س�ببھ، ھ�ل 

   ؟ھذا عدل

 لقد شاءت إرادة هللا أن یعیشا، فاتركھما یعیشان حیاتھما حتى تحین ساعتھما. -

ال�ذي  كانت فلسفة بسیطة لكن مقنع�ة تمام�ا، خاص�ة وھ�ي تعفین�ي م�ن خی�ار القت�ل اض�طراراً 
كن��ت أفك��ر فی��ھ. أع��دت مسدس��ي إل��ى غالف��ھ، وقل��ت لش��امل: خلیھ��ا إذن عل��ى هللا حت��ى تح��ین 

 ساعتھما.

م الحص��ان والحم��ار، ول��م یرق��دا أرض��اً، وف��ي وق��ت م��ا بع��د منتص��ف اللی��ل، تل��ك اللیل��ة ل��م ی��ن
ایقظن��ي م��ن ن��ومتي الثانی��ة القلق��ة ص��وت ص��ھیل وح��وافر! ظنن��ت نفس��ي أحل��م، ث��م قم��ت م��ن 
غفوتي، وخرج�ت إل�ى باح�ة الص�ریفة الخلفی�ة حی�ث تس�اقطت الق�ذائف. فھ�الني وج�ود قطی�ع 

س��ألت الح��رس م��اذا ج��رى، ف��أخبرني أن كبی��ر م��ن الخی��ل احتش��د ح��ول ال��دابتین الج��ریحتین. 
القطیع جاء فجأة إلى المكان من جنوب الوادي، باتج�اه الش�مال الغرب�ي. كان�ت الخی�ول تح�ك 

 أنوفھا بأنفي الدابتین الجریحتین، في منظر مواساة ال أنساه قط.

للعج�ب حص�اننا ی�ا ومع الفجر، تحرك القطیع، فخرجت م�رة أخ�رى أتأم�ل المش�ھد الح�زین، 
   ا الجریحان یضلعان في السیر مع القطیع الراحل!وحمارن

ان��ت ل��ھ قص��ص ف��ي ھ��ذا الس��فر الح��زین قطی��ع الخی��ول التائھ��ة ف��ي وادي س��ربل زھ��اب، ك
   .المتطاول

                                     *** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 !م عباسعاشوراء المقد

ول بأنھ��ا كان��ت تتح��دى ف��ي ثنای��ا القت��ال مواق��ف یص��عب وص��فھا بأنھ��ا حربی��ة، لك��ن یمك��ن الق��
ثوابت النظام، وثوابت العداء بین الدولتین. وجاء أول عاش�وراء ف�ي ت�اریخ الح�رب العراقی�ة 

 اإلیرانیة بقصة من ھذا النوع.

 

في قریة تبھ رش اإلیرانیة المحتل�ة م�ن قب�ل الج�یش العراق�ي والت�ي تبع�د ع�ن الجبھ�ة مس�افة 
اس��تقر المق��ام بمق��ر لوائن��ا المنھ��ك بع��د مع��ارك أول الح��رب. الف��وج األول م��ن  كیل��ومترا 15

الل��واء خ��رج م��ن إم��رة الفرق��ة من��ذ أش��ھر طویل��ة ویعم��ل ف��ي ق��اطع الش��وش، والف��وج الث��اني 
ونصف الفوج الثال�ث س�حبت إل�ى المحاوی�ل إلع�ادة التنظ�یم وتع�ویض الخسائر(خس�ر الف�وج 

ل وج��ریح وأس��یر، فیم��ا خس��رت الس��ریتان األول��ى بالمائ��ة م��ن موج��وده ب��ین قتی�� 50الث��اني 
بالمائة من مھماتھا ومع�داتھا،  90بالمائة من الموجود، وفقدت  70والثانیة من الفوج الثالث 

وك��ان بق��اء بع��ض جنودھ��ا بأس��لحتھم الشخص��یة أش��بھ بمعج��زة بع��د مع��ارك ھض��بة المھ��د 
 الشرسة).

ق بایط�اق"، فیم�ا ل�م تس�تطع ك�ل الھدف المعلن للقطع�ات ك�ان ال ی�زال "الس�یطرة عل�ى مض�ی
العلمیات القتالیة والتعزیزات وجحافل المعرك�ة أن ت�دفع ب�القوات مت�را واح�دا بعم�ق الس�فوح 

كیل�ومترا م�ن الجب�ال والقطع�ات  70الغربیة لجبل زرده. وبقیت الفاصلة دون الھدف المعلن 
 اإلیرانیة.

ات، ل�ذا ألح�ق ب�ھ ف�وج م�ن ل�واء مقر اللواء الذي ُسحب إلى قریة تبھ رش، لم یكن یملك قطع
مش��اة جبل��ي االحتی��اط، وھ��و ف��وج ال یمل��ك آلی��ات، ول��ذلك ال یس��تطیع الحرك��ة وال ت��أمین  91

س�رایا  3أرزاق جنوده، ولذا فقد تولت سیارات سریة النقل والتموین الثامنة تأمین ذلك ل�ھ، و
اص والمھم��ات مغ��اویر م��ن الفرق��ة الثامن��ة س��حبت إلع��ادة التش��كیل بس��بب خس��ائرھا باألش��خ

واآللیات، وفوج فرسان خفیف م�ن أف�واج األیزیدی�ة، عل�ى أن تق�وم ك�ل ھ�ذه الوح�دات بمھ�ام 
تأمین خطوط امداد القطعات من قره ت�و، وت�أمین حمای�ة الجھ�د الم�دني الھندس�ي ال�ذي باش�ر 

 بمد طریق عبر فتحة كومیشان وصوالً إلى حوض سربل زھاب.

قت��ل حس��یني بص��وت حم��زة الص��غیر تبث��ھ مكب��رات ذات ص��باح، اس��تیقظ مق��ر الل��واء عل��ى م
. وكان�ت مفاج�أة ص�اعقة للجمی�ع، ل�م تفقھ�ا إال 23صوت التوجیھ السیاسي بمقر لواء المش�اة 

قب��ل الظھ��ر وھ��ي تحم��ل قزان��ات (ق��دور)  11مفاج��أة وص��ول س��یارة األرزاق ف��ي الس��اعة 
 الھریسة لجنود مقر اللواء! 

ن واجب��اتي اإلش��راف عل��ى توزی��ع الطع��ام، كن��ت ض��ابط الخف��ر ل��ذلك الی��وم، وك��ان م��ن ض��م
وھك��ذا اعتم��رت الخ��وذة، وخرج��ت إل��ى س��یارة األرزاق حی��ث اص��طف جن��ود مق��ر الل��واء، 



ومعھم جنود من سریة مغاویر اللواء قدموا بسیارة أمر سریتھم الج�ریح م�ع ض�باطھ االثن�ین 
ی��دیرھا رئ��یس لیس��تلموا أرزاقھ��م م��ن مق��ر الل��واء ألن س��ریتھم ال تمل��ك آلی��ات! الس��ریة ك��ان 

 عرفاء السریة!

طباخ الل�واء الموص�لّي العری�ف القص�یر كنع�ان م�ا ب�رح ی�درخ الھریس�ة ب�الكفكیر  النحاس�ي 
العم�الق وھ��و یتم��تم. س��ألتھ م��اذا یق��ول ویتم�تم، فأج��اب بلغت��ھ المتعث��رة المض��حكة، أن المق��دم 

عمل�ون من�ذ عباس آمر السریة قد أمره بوضع خروفین في قزاني الھریسة، وھو م�ع جن�وده ی
 ساعة! 24الساعة الواحدة لیالً على تھیئة القدور، ما حرمھ من النوم لمدة 

أول ال��واقفین بص��فوف الجن��ود ك��ان الجن��دي "العم��الق الجب��ار" كّط��ان م��ن حض��یرة انض��باط 
اللواء، والذي سمع كالم الطباخ فابتسم وق�ال مش�جعاً: ال علی�ك عریف�ي، عمل�ك م�أجور، ھ�ذا 

، وكل من یعمل بثواب الشھید م�أجور، ص�لوا عل�ى دمحم وآل دمحم! وردد بثواب الحسین الشھید
 أغلب الواقفین من الجند صلواتھم بصوت عاٍل.

تسلقت ظھر شاحنة اإلیفا، فنظرت في القدرین، ث�م قل�ت للطب�اخ: أی�ن ال�دھن وأی�ن الدارس�ین 
 وأین السّكر؟ الھریسة ال تؤكل بدون ھذه األشیاء.

 ً : س�یدي أن�ا ل�م أر ھ�ذه الطبخ�ة ف�ي حی�اتي، وق�د عملتھ�ا بمس�اعدة قال العریف كنع�ان مرتبك�ا
 بعض جنود السریة، لكّن المالزم سعد (الضابط اإلداري) لم یجھزنا بما ذكرتھ من مواد؟

تع�الى ص��وت المق��دم عب�اس ف��وق أص��واتنا وھ�و یخاط��ب الجمی��ع: ش�وف ش��وف ش��وف، ھ��ل 
یستلم ھذه المواد من المذخر ویس�لمھا  تقول إّن المالزم سعد مقصر؟ لقد ابلغتھ منذ اسبوع أن

للطباخ، وقد كلمتھ ھاتفیاً عصر یوم أمس وأكدت علیھ، فقال إنھ ق�د تس�لمھا، واعط�اك إیاھ�ا، 
 فأین ھي المواد؟ 

فاج��أني ك��الم آم��ر وح��دتي وأن��ا معل��ق ف��وق ظھ��ر اإلیف��ا، ف��أوعزت إل��ى ال��واقفین باالس��تعداد 
 موقعھ جغرافیا، وھو أمر غیر محبب عسكریاً. وأدیت لھ التحیة وموقعي أكثر ارتفاعاً من 

وم��ا إن رد المق��دم التحی��ة وأوع��ز للجمی��ع باالس��تراحة، حت��ى قف��ز العری��ف الب��دین المض��حك 
كنع�ان ببدلت��ھ الزرق��اء الملوث��ة بالش�حم ورائح��ة الطب��یخ م��ن ظھ�ر س��یارة اإلیف��ا إل��ى األرض، 

یاب��ھ وح��ق أمی��ر الم��ؤمنین ون��زع بیریت��ھ وألق��ى بھ��ا أرض��اً یائس��اً وھ��و ینح��ب بص��وت ع��اٍل: 
الحسین اللي ھذا ی�وم ع�زاءه، ل�م أس�تلم م�ن الم�الزم س�عد ش�یئا، قاب�ل ودیت�ھ إل�ى  ابنالعباس 

 بیتي، بیتي في الموصل، كیف أصل بھذه المواد إلى الموصل!!

وسرت ھمھمة بین الجن�ود، تلتھ�ا ض�حكات متفرق�ة، وابتس�مُت لم�ا قال�ھ، فیم�ا ض�حك المق�دم 
قر (وھو ضابط نجفي یكنّ�ى ب�أبي ك�وثر، وھ�و ض�ابط ق�دیم لكن�ھ ل�م ین�ل عباس آمر سریة الم

الترفی��ع لكون��ھ غی��ر بعث��ي)، ف��انفجر الجن��ود یتض��احكون لجھ��ل العری��ف كنع��ان وخلط��ھ ب��ین 



أسماء األئمة. كل ھذا یجري فیما یردد صوت الرادود حمزة الصغیر عبر مكبرات الص�وت 
 "یا حسین بضمایرنا، أحنا بیك آمنّا" .

 المقدم عباس عبارتھ النجفیة الشھیرة: جا ھسا اشلون؟؟ وأطلق

في ھ�ذه اللحظ�ة تع�الى ص�وت آم�ر الل�واء العقی�د ال�ركن دح�ام راض�ي العس�ل متس�ائال: ش�نو 
 القضیة مقدم عباس؟

أوعز المقدم عباس للجمیع باالستعداد، وفعلت ذلك معھم رغم إن�ي معل�ق ف�وق س�طح ش�احنة 
 اللواء نیابة عن الجمیع. االیفا، وأدى المقدم التحیة آلمر

 استعد آمر اللواء وقال وھو یرد التحیة برشاقة: استرح.

فاتخذ الجمیع وضع االستراحة، وتساءل العقید الركن دحام عما یجري، ف�روى ل�ھ المق�دم م�ا 
 جرى وبلھجتھ نواح من شكوى عزاھا من طرف خفي إلى الضباط اإلداري المالزم سعد.

لھریس��ة كم��ا ھ��ي، عل��ى أن یت��ابع المق��دم عب��اس مص��یر الم��واد أوع��ز آم��ر الل��واء بتوزی��ع ا
 المفقود، ویكتب كشفاً بما جرى ویقدمھ آلمر اللواء.

، حس�ب 1981وھكذا مر یوم عاشوراء األول في قادسیة صدام في ش�ھر آذار/ م�ارس ع�ام 
 ذاكرتي الھرمة.

                           *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معركة الخیول

في مقر اللواء یشغلھا دائما ضابط رك�ن، وین�وب عن�ھ ض�ابط م�ن مق�ر الل�واء  غرفة الحركات
حی�ث وقع�ت معرك�ة  1980یسمى خف�ر حرك�ات، وك�ان ھ�ذا واجب�ي ذات لیل�ة ش�تاء م�ن ع�ام 

 غریبة من نوعھا.

 

رّن ھاتف مرصد سیسر المرتبط بغرفة الحركات نح�و الس�اعة الثانی�ة ل�یالً، وابلغن�ي عناص�ر 
یة عن تح�رك كبی�ر یج�ري ف�ي فتح�ة تن�ك حم�ام (وھ�ي فتح�ة ب�ین جبل�ین االستخبارات والمدفع

تصل مساحتھا إلى نحو كیلومتر وفیھا حطام طائرة مقاتلة س�قطت ف�ي ی�وم المعرك�ة الث�اني أو 
الثالث وما زالت مجھولة الھویة، إذ یراھا البعض روسیة عراقیة، فیما یراھا آخرون أمریكیة 

 إیرانیة). 

الت�ي تكس�و  9كبیر یتكون من مجموعة مالجئ ھندسة حدیدیة ال�رقم  غرفة الحركات ھي ملجأ
جدرانھا ألواح خشبیة ویھ�ال عل�ى س�قفھا حج�ر وص�خور واترب�ة وتبن�ى ع�ادة تح�ت األرض، 
وتختلف مساحتھا بحس�ب جغرافی�ة منطق�ة مق�ر الل�واء واالمكان�ات المتاح�ة ل�ھ. ج�دران غرف�ة 

لھ وانفتاح أفواج�ھ، وأھ�داف المدفعی�ة لق�اطع الحركات علیھا خرائط اللواء وخرائط مساحة قتا
اللواء، وفیھ ھواتف وأجھزة اتصال ومقاعد تلت�ف ح�ول طاول�ة لالجتماع�ات وجھ�از تلفزی�ون 
مل��ون غ��الي ال��ثمن یع��رض اھتم��ام ص��دام حس��ین الی��ومي بقادس��یتھ وبجنودھ��ا وض��باطھا، ث��م 

اس�ي إل�ى ك�ل وح�دات اضیف للتیلفزیون المل�ون جھ�از فی�دیو مھ�دى م�ن مدیری�ة التوجی�ھ السی
 الجیش العراقي وصوال إلى مستوى سریة مستقلة. 

یقابل غرفة الحركات ھ�ذه مثیلتھ�ا ف�ي مق�ر الفرق�ة، ولك�ن بإمكان�ات أكب�ر بكثی�ر، أم�ا ف�ي مق�ر 
الفیل��ق فتس��مى غرف��ة العملی��ات، وتُلح��ق بھ��ا خلی��ة اس��تخبارات وخلی��ة مخ��ابرة وخلی��ة حرك��ات 

 یلق.ومكتب معلومات ومكاتب ضباط ركن الف

غرف الحركات ال تفرغ وكذلك غرفة عملیات الفیلق وتمثل مقرات القیادة الحی�ة القائم�ة عل�ى 
مراقبة جبھات القتال بشكل مستمر. (بعد سنوات طویلة جداً من وقائع حرب القادسیة اكتشفت 
أّن العس��كریة اإلیرانی��ة خ��الل الح��رب م��ع الع��راق، كان��ت تفتق��ر إل��ى مس��تویات ھ��ذا التنظ��یم، 

ت مراقبة الجبھات تقتص�ر عل�ى مق�رات قواط�ع العملی�ات الكب�رى مث�ل، "س�تاد ك�ل خ�اتم وكان
" فیل��ق ب��ات یع��رف باألنبی��اء"، "س��تاد ك��ل حم��زة س��ید الش��ھداء"، "س��تاد ك��ل ق��دس" ال��ذي 

الق��دس").في الع��ادة یق��وم ض��ابط الخف��ر المق��یم ف��ي الحرك��ات بإیق��اظ ض��ابط ال��ركن المكل��ف 
أو معادی�ة أم�ام ق�اطع الل�واء، وف�ي تل�ك اللیل�ة ك�ان ض�ابط بالواجب عند وق�وع فعالی�ة ص�دیقة 

الركن المكلف بالواجب ھو ضابط الركن الثالث استخبارات اللواء، إال أن�ھ ك�ان ق�د خ�رج ف�ي 
واجب استطالع مع قوة من المغاویر، ولم یكن أمامي سوى مقدم اللواء، وقد ذھب قب�ل س�اعة 

ً إل��ى ملجئ��ھ للن��وم، وأخش��ى أن یك��ون ب��الغ المرص�� ، وال یزی��د األم��ر ع��ن دوری��ة د ل��یس دقیق��ا



معادیة تتنق�ل ف�ي ح�وض تن�ك حم�ام، وق�د التص�ل خطوطن�ا األمامی�ة، فارتأی�ت أن أتری�ث ف�ي 
ایقاظھ. وھكذا عدت للمرصد أسالھم وصف ما یرون بن�واظیر الرؤی�ة اللیلی�ة العامل�ة باألش�عة 

معھ�م دواب، ق�د تك�ون تحت الحمراء. فشرحوا ل�ي أنھ�م ی�رون ق�وة یق�درون ع�ددھا بس�ریة، و
محملة بأسلحتھم ومتاعھم، والمجموعة تتحرك جیئة وذھاباً بین الطرف الشرقي للفتح�ة، وھ�و 

مت�ر  300واٍد خاٍل من قطعات العدو، وبین حقول ألغامن�ا الت�ي تغل�ق الفتح�ة بعم�ق یص�ل إل�ى 
 مزروعة بألغام ضد األشخاص وضد الدروع.

الخ�امس العام�ل بأمرتن�ا، والمتق�دم عل�ى مرص�د  سارعت اتص�ل بمرص�د الف�وج الث�اني الل�واء
سیسر، لكنھ یقع على تل أقل ارتفاع�ا م�ن جب�ل سیس�یر. كلم�ت ض�ابط رص�د المدفعی�ة وس�ألتھ 
ماذا یرى من جانبھ. فأجابني أن ھناك حیوانات تتحرك جنوب فتح�ة تن�ك حم�ام، لكن�ھ ال ی�رى 

 مع الحیوانات جنوداً، ربما كانت دواب تائھة.

خفر مق�ر الف�وج الثال�ث ال�ذي یحت�ل الس�فح الغرب�ي م�ن تل�ة المھ�د، وھ�و یط�ل اتصلت بضابط 
على مضیق تنك حمام، لكنھ ال یرى ما خلف الطائرة المحترق�ة. وفاج�أني النقی�ب ع�ادل م�راد 
باإلجاب��ة عل��ى ھ��اتفي المباش��ر ألن��ھ ك��ان یق��وم بواج��ب آم��ر الف��وج بالنیاب��ة، إذ أن��ھ آم��ر س��ریة 

ف��ي لف��وج. ع��ادل ك��ان ص��دیقي، وكنّ��ا زم��الء ف��ي ص��ف واح��د متقدم��ة، ول��م أعھ��ده ف��ي مق��ر ا
، لكن��ھ ذھ��ب للكلی��ة العس��كریة، وأن��ا أخت��رت الجامع��ة فباع��دتنا المھ��ن، 1972ع��ام اإلعدادی��ة 

وجمعتنا الحرب بعجائبھا. قال عادل: ال تقلق یا صدیقي، لینم مقر اللواء ومق�ر الفرق�ة والفیل�ق 
لتیزاب و"ش�حدة الیوص�ل ی�م ح�دنا"، وض�حكنا قریر العین، ف�نحن نرص�د الجبھ�ة ومفتح�ین ب�ا

ألن��ي عرفت��ھ كثی��ر الش��رب، وفھم��ت م��ا ف��ي كالم��ھ م��ن تلمیح��ات. وع��دت أس��ألھ ھ��ل ی��رى 
 ً م�ن ھ�ذه الناحی�ة، فق�ال ل�ي إّن المرص�د من�ذ عص�ر الی�وم، س�جل وج�ود قطی��ع  مرص�دھم ش�یئا

 ً  عبر تنك حمام، وال شيء أكثر من ذلك. خیول یتحرك جیئة وذھابا

أح�اور مرص�د سیس�ر المس�تقر أعل�ى الجب�ل، فأك�د ل�ي الجن�ود فی�ھ أنھ�م ی�رون ش�كرتھ وع�دت 
 ً أثار ھ�ذا ال�رأي الفطی�ر  !دواباً تتحرك، وقد استنتجوا من عندھم أن الدواب یرافقھا جنود حتما

غضبي، وكلمت جندي االستخبارات بخشونة الفتاً نظ�ره إل�ى أن یت�وخى الدق�ة ف�ي وص�ف م�ا 
  مزیداً من الرصد. یراه دون اضافات، وطلبت منھ

بقین��ا عل��ى ھ��ذا الح��ال س��اعة كامل��ة، وع��اد ض��ابط رك��ن االس��تخبارات الرائ��د ال��ركن ح. م��ن 
الدوریة، فأطلعتھ على ما ج�رى، وبقین�ا نراق�ب التط�ورات، حت�ى اقت�رب الفج�ر، ف�دخل قطی�ع 
الخی��ول التائ��ھ حق��ل األلغ��ام راكض��اً، وتس��اقطت بض��عة من��ھ ض��حیة االنفج��ارات، لك��ن الج��زء 

كبر من�ھ عب�ر إل�ى ح�وض س�ربل زھ�اب، وبق�ي یل�وب ف�ي الح�وض حت�ى انس�حاب الق�وات األ
 شرور الحرب طالت الحیوانات والنباتات وحتى المیاه. العراقیة إلى الحدود الدولیة.

                        *** 

                                           



 وجھاً لوجھ مع إیرانیین ألول مرة 

شنت القوات اإلیرانیة ھجوم�اً م�ن ثالث�ة مح�اور عل�ى ق�اطع عملی�ات س�ربل  1981نیسان في 
زھاب، وفیما كان�ت وح�داث الفرق�ة الثانی�ة تتص�دى للھج�وم عل�ى جب�ل كولین�ا، كان�ت قطع�ات 

 الفرقة الثامنة تتصدى لرتل الھجوم على ألویتھا في تنك حمام ووادي آالنة، وكانت لي قصة.

 

راجمات الصواریخ اإلیرانیة الصینیة الخفیفة، ومدافع الھاون المحمول�ة  منذ الفجر، ما برحت
على العجالت وھي من ابتكارات القتال اإلیراني، تدك مواق�ع لوائن�ا، وظل�ت الق�ذائف تتس�اقط 
على خط اإلمداد الواصل بین مقر اللواء وبین الوح�دات المنفتح�ة عل�ى الس�فوح الغربی�ة لجب�ل 

فتح��ة تكت��ك والمقب��رة، وعل��ى فتح��ة تن��ك حم��ام. ھ��دف التع��رض  ، وتل��ك المس��یطرة عل��ىهزرد
اإلیران��ي ك��ان انت��زاع المرتفع��ات الم��ذكورة م��ن قطعاتن��ا. ف��وق ذل��ك ، ظل��ت م��دفعیتھم الثقیل��ة 
تح���اول أن تقص���ف ق���دماتنا اإلداری���ة فتس���قط ق���ذائفھا دون تل���ك المن���اطق المؤمن���ة ف���ي عم���ق 

 الجبھات.  

نح�ن وح�دات المخ�ابرة بش�كل خ�اص، الس�یما رعائ�ل عبء المعركة األكبر یسقط على عاتقنا 
وحضائر المخابرة السلكیة والتي ما إن تبدأ المعركة حتى تنطل�ق إلع�ادة الحی�اة إل�ى الخط�وط 

 التي تمزقھا القذائف فیما یحاول المقاتلون االستتار من القصف والرمي من خنادقھم الشقیة.

اد مستمرا على االتصاالت السلكیة اآلمن�ة كانت المعارك قد استقرت منذ أشھر، وبات االعتم 
من تنص�ت الع�دو، ب�ل أن الوح�دات حت�ى ف�ي ح�ال ت�وفر وس�ائل مواص�الت الس�لكیة مش�فرة، 

 فإنھا تفّضل االعتماد على االتصاالت السلكیة تجنبا ًالستھدافھا من قبل مدفعیة العدو.

ة دباب�ات ف�ي ق�اطع ن بالعمل م�ع انفت�اح س�ریونحن منھمكووبقیت أركض مع مفارز التصلیح 
العملیات تحسباً لخرق یحققھ اإلیرانیون من فتحة تنك حمام التي ال یحرس�ھا س�وى حق�ل ألغ�ام 

 مّر علیھ شتاء مطیر كامل.

 ً  4بع��د رحل��ة راكض��ة دام��ت أكث��ر م��ن  ع��دت إل��ى مق��ر الل��واء نح��و الس��اعة العاش��رة ص��باحا
 ً ومترب�اً م�ن رأس�ي حت�ى ق��دمي. جائع�اً  س�اعات ب�ین القناب�ل وال�دبابات والخط�وط. كن�ت منھك�ا

جلس��ت ف��ي ملج��أي وم��ا إن نزع��ت ع��ن ق��دمي ح��ذاء الخدم��ة "البس��طال"، حت��ى رن ھ��اتفي، 
فأھملتھ محاوال أن أغسل وجھي وارت�اح بض�ع س�اعات، فالمعرك�ة ق�د تس�تمر أیام�اً والب�د م�ن 

عام�ل سرقة س�اعات الن�وم والراح�ة، لك�ن الھ�اتف بق�ي ی�رن، حت�ى أجبت�ھ، وق�ال ل�ي المخ�ابر 
أن مقدم اللواء یطلبني بسرعة ف�ي غرف�ة الحرك�ات. ت�راءى ل�ي ع�الم الراح�ة مھزوم�اً، لبدالة ا

فس��ارعت أل��بس ح��ذائي وخ��وذتي وأذھ��ب إلی��ھ ف��ي غرف��ة حرك��ات الل��واء. وفاج��أني وج��ود 
محمل�ة بمق�اتلین إی�رانیین معص�وبي األع�ین ف�ي  66مسلحین من جنود أفواجنا مع سیارة ك�از 



ت. تلق�اني مق�دم الل�واء الرائ�د ال�ركن نبی�ل بقامت�ھ العمالق�ة المخیف�ة الفسحة أمام غرف�ة الحرك�ا
 مبتسماً بوجھ متعب المالمح لعدم النوم وھو یقول:

ی��ا ملھ��م ك��ن قریب��ا من��ا فق��د نحت��اج لغت��ك االنكلیزی��ة. علین��ا إج��راء تحقی��ق أول��ي م��ع األس��رى  
لم الفارس�یة، ففكرن�ا النتزاع معلومات فوریة عن المعركة وحجم القوات، ول�یس ل�دینا م�ن ی�تك

ب���ك وب���دكتور ع���الء ال���دین (طبی���ب ك���ردي) ربم���ا تس���تطیعان محاورتھم���ا. س���یقوم عناص���ر 
االستخبارات باطالعكما على األسئلة وعلى النموذج المطلوب تعبئتھ. ح�اول أن تحص�ل عل�ى 
أي معلوم�ة م�نھم دون عن�ف أو ض�رب، وھ��ذا واج�ب آن�ي می�داني، ألن اس�تجواب واس��تنطاق 

من واجباتنا ب�ل م�ن واجب�ات فص�ائل االس�تخبارات ف�ي الف�رق والفی�الق أو حت�ى األسرى لیس 
 المدیریة نفسھا.

ش�اباً ص�غیر الس�ن قص�یر القام�ة بمالب�س مدنی�ة ومالب�س  12بدأت أقلب النظر في وج�وھھم، 
نص��ف عس��كریة وبقیاف��ة غی��ر موح��دة، ش��عورھم طویل��ة ولح��اھم كث��ة، وأغل��بھم ینظ��رون ف��ي 

ً  ل مرة في حیاتي ألتقي جنوداً األرض بانكسار. ھذه أو لوجھ، بقیت أحدق ف�یھم،  إیرانیین وجھا
فیما كان جنود االستخبارات یدونون أسماءھم من أق�راص ھ�ویتھم. قلّب�ت مقتن�ایتھم الشخص�یة 

نھ�ا وع�د (عرف�ت فیم�ا بع�د أ الموضوعة على الطاولة، مسابح وترب، مفاتیح نحاس�یة ص�غیرة
كمی��ل أو كراس��ات أدعی��ة، وح��رز لحف��ظ األش��خاص، قط��ع بمفت��اح للجن��ة) م��ع كراس��ات دع��اء 

نقود، أوراق نقدی�ة علیھ�ا ص�ورة خمین�ي، ص�ور شخص�یة لع�ائالت أو ألطف�ال، خ�واتم فض�یة 
رخیصة. المنظر مؤلم جدا، لكّن نشوة النصر ت�زیح مش�اعر األل�م، فھ�ؤالء الجن�ود المس�لحون 

وا ف��ي أی��دینا. إنھ��ا الح��رب، ھاجمون��ا لیقتلون��ا ویطردون��ا ع��ن األرض، لك��نھم انكس��روا ووقع��
 سجال مستمر وتبادل مواقع، وھم الیوم أسرى ونحن المنتصرون.

نظر إلي نائب ضابط االس�تخبارات حس�ین مس�تغیثاً معلن�اً عج�زه (حض�یرة اس�تخبارات لوائن�ا 
جنود، وتنحصر واجباتھم ف�ي االنتش�ار  3كانت مكونة من إثنین من نواب الضباط، وعریف و

الس�یطرة لض�بط المعلوم�ات) وطل��ب من�ي أن أكلمھ�م باإلنكلیزی�ة، فیم�ا ك��ان بالمراص�د ونق�اط 
 دكتور عالء یحاول أن یكلمھم بالكردیة.

حاولت محاورة أي م�نھم باإلنكلیزی�ة، لك�ن ك�ان واض�حاً أنھ�م ال یعرف�ون ھ�ذه اللغ�ة، فھ�م ف�ي 
ن أفھ�م النھایة جنود بسطاء ساقتھم قرارات قادتھم وساستھم إل�ى جبھ�ات الم�وت. وعج�زت ع�

منھم أي شيء، فأعلم�ت مق�دم الل�واء ب�ذلك، وخ�رج الرج�ل ونظ�ر بی�أس إل�ى الوض�ع، ث�م ق�ال 
لي" إذن اذھب بھم إلى مقر الفرقة، وأنت یا نائب ضابط حس�ین نّظ�م لھ�م كت�اب اخ�الء وھات�ھ 

 ."مسلحین، وحافظ على أیدیھم مغلولة بالحبال وعلى أعینھم معصوبة 4ألوقعھ وخذ معك 

 ابط حسین: سیدي سیارة الفوج ترید أن تعود؟أعترض نائب ض

البأس أرسل لھم سیارتھم، وخذ سیارة من س�ریة مق�ر الل�واء، أح�د المس�لحین یج�ب أن یجل�س 
 في الصدر.



ثم التفت لي قائالً: مالزم ملھم رافقھم بسیارة صغیرة وخذ معك جندي مسلح أو أكث�ر. ممن�وع 
 روب أطلقوا علیھ النار.الوقوف مھما كان السبب، واذا حاول أحدھم الھ

الت�ي  تي خل�ف ش�احنة الك�ازبعد دقائق سارت بن�ا القافل�ة الص�غیرة، وحرص�ت أن تس�یر س�یار
تقل األسرى. بالنسبة لي كان ھذا حدثاً جدیداً ولكنّھ یومي وسیصبح معت�اداً ف�الحرب كم�ا یب�دو 

نج��وا م��ن  ل�ن تنتھ��ي قریب�ا، وبالنس��بة لھ�م، انتھ��ت ص��فحة الح�رب وب��دأت ص�فحة األس��ر، وق�د
   الموت، لكنھم ذاھبون إلى أسر ال یعلمون كم سیستمر. نوع جدید من العذاب والمشقة. 

، وع�دنا إل�ى الل�واء لتس�تمر المعرك�ة فاستلموھم مني وصلنا الفرقة، وانتھى األمر خالل دقائق
   حتى عصر ذلك الیوم، وتنتھي باندحار الھجوم المعادي، وعودة الوضع إلى ما كان علیھ.

                                    *** 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حرب المخابرة وحرب االستخبارات

بین المخابرة واالس�تخبارات بع�ض االرتب�اط، الس�یما أن عم�ل الجھت�ین ی�رتبط بالمعلوم�ات، 
المخ��ابرة تھ��تم بنق��ل المعلوم��ات وس��رعة إیص��الھا، واالس��تخبارات تھ��تم بجم��ع المعلوم��ات 

درج�ات كتمانھ�ا. ف�ي قادس�یة ص�دام ك�ان الص�نفان یت�داخالن بش�كل واض�ح وتبویبھا وتحدی�د 
 أحیاناً.

 

مع انطالق الحرب اكتشف العاملون ف�ي ص�نفي المخ�ابرة واالس�تخبارات أن المحافظ�ة عل�ى 
أم��ن البری��د العس��كري الی��ومي وأم��ن االتص��االت تح��ٍد ل��م تحس��ب "القی��ادة السیاس��یة" (وھ��و 

صیاً بغموض وإبھ�ام) حس�اباً ل�ھ، وب�اتوا یواجھ�ون وصف مؤدب یشیر إلى صدام حسین شخ
 مشكلة أكداس من البرید مصنفة سري للغایة.

لواؤن��ا المص��نف مش��اة جبل��ي، ك��ان مس��تقراً قب��ل الح��رب ف��ي مدین��ة راون��دوز، وك��ان بری��ده 
الخاص بالفرقة یرسل على أجھزة تعرف ب "س�ایكرفون" ت�ؤّمن نق�ل البری�د بطریق�ة مش�فرة 

لك عبر محطات رادیو ریلي روسیة، كل واحدة منھ�ا محمول�ة ف�ي ش�احنة إلى الفرقة، ویتم ذ
 زیل كاملة.

م��ع بدای��ة الح��رب، س��قط ھ��ذا النظ��ام، وب��ات عل��ى معتم��دي األلوی��ة واألف��واج إرس��ال بری��دھم 
، خرج��ت مدیری��ة االس��تخبارات 1981یومی��اً عل��ى ال��دراجات والس��یارات. وم��ع اطالل��ة ع��ام 

العس��كریة العام��ة ب��اختراع عتی��ق، وعممت��ھ عل��ى الوح��دات والتش��كیالت ف��ي الجبھ��ة، طالب��ة 
الشفرة العسكریة، وتقوم على برنامج تشفیر ی�دوي باألرق�ام ترس�لھ االلتزام بھ. االختراع ھو 

المدیری���ة إل���ى التش���كیالت والوح���دات ك���ل ش���ھر، لتعم���یم العم���ل ب���ھ. ون���ص أم���ر مدیری���ة 
االستخبارات على تخصیص ضابط للقی�ام بھ�ذا الواج�ب. وألن�ّي الض�ابط األق�ل ق�دماً ولك�ون 

ا األم�ر الك�ارثي. وھك�ذا فق�د خصص�وا ل�ي صنفي مخابرة فقد وقع االختیار علّي في تنفیذ ھذ
غرفة في مقر بلدیة قریة تبھ ریش دراویش السابق الذي أضحى مقر لوائن�ا، وخصص�وا ل�ي 
مكتباً، وجھاز لوكس یعمي نوره األبصار، لیكون واجبي اللیلي المستمر تش�فیر ك�ل الرس�ائل 

العم�ل اتض�ح أن  % م�ن البری�د الی�ومي. وم�ن خ�الل 90المصنفة سري للغای�ة، وھ�ذا یعن�ي 
تش�فیر  أس�تطعس�اعة ل�م  24ھذا التحدي صعب جداً وغیر عملي. فخ�الل عم�ل مس�تمر لم�دة 

 رسائل!! 10أكثر من 

وھكذا كتبت تقریراً بھ�ذا األم�ر إل�ى ض�ابط ال�ركن الثال�ث اس�تخبارات الل�واء، وش�رحت فی�ھ 
ل��ة ص��عوبات ھ��ذا العم��ل ومقترح��اتي لتط��ویر العم��ل. وكن��ت ق��د ق��رأت ف��ي نس��خة م��ن مج

االسترالیة حصلت علیھ�ا م�ن مكتب�ة مدرس�ة المخ�ابرة ف�ي معس�كر الرش�ید ببغ�داد   "دیفینس"
ع��ن أجھ��زة تش��فیر ت��ربط عل��ى وس��ائل االتص��ال الس��لكي والالس��لكي لتض��من ع��دم س��رقة 



 سعة اربیعن خط لمستوى قیادة لواء 194بدالة روسیة 



المعلومات المرسلة على السبل، فض�منت ف�ي تقری�ر مقت�رح اس�تیراد أجھ�زة التش�فیر وتعم�یم 
ذاك لم تكن أجھزة الفاكس وحتى التلكس ق�د ظھ�رت، وك�ان نق�ل استخدامھا على الوحدات. آن

الوثائق والبرید بسرعة المعركة تحٍد یخضع لزی�ادة ع�دد المعتم�دین، وال�ذین ثب�ت ف�ي أحی�ان 
 كثیرة عدم أھیلتھم وكفاءتھم وقلة االعتمادیة علیھم.

یة، غی�ر وحین قرأ ضابط الركن تقریري، سألني ھ�ل یعن�ي ھ�ذا أن اس�تخدام الش�فرة العس�كر
س�نة، ونح�ن  40مجٍد. ضحكت وأجبتھ أن ھذا أسلوب اعتمد في الحرب العالمی�ة الثانی�ة قب�ل 

في زمن آخ�ر، ث�م س�ألتھ بج�د إن ك�ان رف�ع تقری�ر م�ن ھ�ذا الن�وع بھ�ذا المقت�رح إل�ى مدیری�ة 
االستخبارات العسكریة العالمة، یمك�ن أن ی�ذھب ب�ي إل�ى الش�عبة الخامس�ة ف�ي االس�تخبارات 

 ت) سیئة الصیت فیطیر رأسي أو ما شابھ؟؟(التحقیقا

ضحك الرائد الركن ح. وك�ان تكریتی�اً قریب�اً ج�داً م�ن عائل�ة ص�دام حس�ین، ث�م ق�ال ب�الحرف 
الواحد" شلون یعني، إذا واحد یقدم مقترح للعمل یطیر راسھ، خو ھي مو والیة بط�یخ؟ أحن�ا 

 موجودین مالزم ملھم، ما نخلیھم یاذونك "!!

لى ھذا الحال، جالس كل اللیل، أشفّر الرسائل، وبعضھا كانت مس�تعجلة وقضیت أسبوعین ع
جداً، فكنت أعید ترتیب األولویات، وأقدم المس�تعجل م�ن الرس�ائل. ث�م ح�دث انف�راج فرض�تھ 

یوم م�ن الح�رب ب�ال  100الظروف، فقد آن األوان أن أذھب في إجازتي الدوریة األولى بعد 
ت ض��ابط االس��تخبارات بض��رورة ت��أمین ب��دیل یح��ل س��اعة! وھك��ذا أخب��ر 48ھ��وادة، ولم��دة 

محلي في ھذا الواجب، وكان االختیار محصوراً بض�ابط المخ�ابرة األق�دم، م�الزم أول ث�ائر، 
 أّن "ثائر زلمة زین، لكن أخاف ما یدبرھھ"؟ توھمس في أذني ضابط االستخبارا

زة، عل�ى أن أنتظ�ر وبعد أخذ ورد، صار المقترح أن أدربھ لمدة ی�ومین، قب�ل ذھ�ابي ف�ي إج�ا
عودتھ لیتولى عني تل�ك المھم�ة الش�اقة. وھك�ذا ج�رى ت�أخیر إج�ازتي ی�ومین آخ�رین، لیك�ون 

 بین وصولھ وذھابي فاصلة تكفي لتسلیمھ المھمة الجدیدة.

ذھ��ب الرج��ل ف��ي اجازت��ھ وع��اد وبقی��ت أدرب��ھ، والب��د م��ن الق��ول إن مھامن��ا كض��باط مخ��ابرة 
 ھذا الواجب تقریباً لخطورتھ.كانت كثیرة جداً، لكن جرى تفریغي ل

ذھبت في إجازتي األولى، بغداد تخنقھا أزمة المش�تقات النفطی�ة، وق�د عمل�وا بطاق�ات تم�وین 
رقام الفردیة والزوجیة. ولم أفھم من الی�ومین س�وى ال�ركض للعوائل، وفرضوا نظام سیر األ

ل�م أك�ن أمل�ك س�یارة  خلف قنینة الغاز وخلف نفط العائل�ة، أم�ا البن�زین فل�م ی�ؤثر عل�ّي، ألن�ي
 أصالً، وھذه قصة أخرى سأرویھا فیما بعد.

لدى عودتي من اإلجازة، تسلمت مرة أخرى مھام التشفیر، الذي بات ماركة مسجلة باس�مي، 
 وابلغني م. أول ثائر" ھذه أمانتك وهللا ابدالك، أتعس شغلة".



علیھ�ا م�ن جدی�د،  بعد نحو اسبوعین، جاءت نسخة جدیدة من الشفرة، وب�ات عل�ي أن أت�درب
وكان��ت النس��خة أكث��ر تعقی��داً وتعی��ق العم��ل، فتباط��أت أكث��ر س��رعتي ف��ي العم��ل م��رة أخ��رى. 

ب�د م�ن ح�ل س�ریع.  وتواترت األخبار م�ن التش�كیالت، ب�أّن العم�ل ال یس�یر بش�كل س�لس، وال
وج��اء الح��ل ف��ي زی��ادة مفاجئ��ة بع��دد المعتم��دین وال��دراجات، وق��ّل االعتم��اد عل��ى الرس��ائل 

لتنحصر في رسائل یقرر آمر التش�كیل تش�فیرھا فحس�ب، وھ�ذا یعن�ي عملی�اً القض�اء  المشفرة
 على خطة مدیریة االستخبارات العسكریة العامة الخائبة العتیقة. 

ومن مفارقات القضیة، أن مدیریة المخابرة صرفت لرعیل المخابرة الث�اني ال�ذي كن�ت آم�راً 
تعزی�ز نش�اط المف�ارز الس�لكیة، لك�ن، وبمج�رد لھ دراجت�ي أم زد ص�نع ألمانی�ا الدیمقراطی�ة، ل

نّس�بوا إل�ى الل�واء. ف�ّر أح�دھم وھ�و  3وصولھا، أخذھا اللواء للمعتم�دین الج�دد وك�ان ع�ددھم 
نائب ضابط بعد شھرین من التحاقھ بنا، ألنھ لم یطق الخدمة في الجبھة فقد كان معت�اداً عل�ى 

الث�اني بالبری�د والتح�ق بص�فوف الع�دو الخدمة في مدیریة االس�تخبارات ق�رب بیت�ھ، فیم�ا ف�ّر 
 أمام أعین جنود اللواء كما مر في قصة أخرى من ھذا الكتاب. 

                                 *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حرٌب على الكالب

ده وتفّرق األسر، وتھدم الحواضر وتمسخ الت�اریخ الحرب شر ُكلُھا، فھي تقتل اإلنسان وتشرّ 
 ً ً أحیانا ھي حرب على كل شيء حي، فال ینجو منھا حیوان أو نبات وتبتل�ى بھ�ا حت�ى  ، وغالبا

 .  العراق وإیرانالحشرات والفطریات والمكروبات. وھكذا كانت حرب 

 

، حی��ث أن القطع��ات م��ن أص��عب مھ��ام مف��ارز تص��لیح الخط��وط الس��لكیة، تل��ك الت��ي ت��تم ل��یالً 
بمستوى نظر زلفھا الزجاجیة المس�لحة  ال تمیز الناس إال تتحرك بدون أنوار، والدبابات مثالً 

(منافذ موشوریة صغیرة تؤمن للجندي داخل الدبابة أن ینظر إل�ى أم�ام وإل�ى خل�ف، وھ�ي ال 
تغط��ي مس��احة نظ��ر الزوای��ا واألط��راف، ل��ذا یق��ال إّن الدباب��ة عمی��اء). األس��وأ م��ن ذل��ك، أن 

ق���اط الحراس���ة ، ل���ذا تش��تبھ ناالمف��ارز تتق���رب ع��ادة م���ن خل��ف القطع���ات ول��یس م���ن أمامھ��
 ً بوجود تسلل معادي، ویبلغ الخوف ببعض الجن�ود ح�د أنھ�م یطلق�ون  والمراصد الخلفیة أحیانا

الن��ار عل��ى االش��باح الت��ي یرونھ��ا خلفھ��م دون تح��ذیر أو طل��ب استس��الم كم��ا ت��نص ت��دابیر 
 الحراسة والمراباة اللیلیة.

 ً ، قب�ل وي التقرب من خلفھ�ا ل�یالً الوحدات التي نن وتجنبا إلشكاالت من ھذا النوع، نبلّغ ھاتفیا
جن��ود تتق��رب م��نھم،  5أو  3س��اعة أو أكث��ر م��ن انط��الق المف��رزة، ونفھمھ��م أّن مف��رزة م��ن 

وعلیھم تبلیغ الحراس. لكّن ھذا بدوره، یفشل أحیانا، إذ ال یبلغ الشخص المكلف بالتبلیغ نقاط 
ص��ل المفاج��أة غی��ر آخ��ر ال عل��م ل��ھ ب��األمر وتح سالحراس��ة، أو یتب��دل الح��رس المبل��غ بح��ار

 المنتظرة: قطعاتنا تطلق على جنودنا النار !!

، ج��اء غی��ر متوقع��اً 1980ولك��ن م��ا ح��دث ذات لیل��ة مطی��رة ب��اردة ف��ي ش��ھر ك��انون األول 
إطالقاً. فبعد أن أدامت إحدى مفارزنا خطوط الھاتف مع قریة السترة (المرابی�ة عل�ى طری�ق 

مقرنا قراب�ة الس�اعة الواح�دة ل�یالً وأثن�اء امداد القطعات في حوض سربل زھاب) عادت إلى 
اقترابھ��ا م��ن خل��ف مق��ر الل��واء ف��ي قری��ة تب��ھ رش، ھاجمھ��ا قطی��ع ك��الب مت��وحش ج��ائع، 
واض��طر أف��راد المف��رزة إل��ى إط��الق الن��ار عل��ى الك��الب، ف��أطلق الع��دو قنب��رة تن��ویر لتكش��ف 

ع�دو القری�ب المنطقة، واضطر عناصر المف�رزة إل�ى االنبط�اح عل�ى األرض ك�ي ال ی�راھم ال
جداً. فعادت الكالب تھاجمھم وتنبحھم، فأطلق العدو قنبرة تنویر مرة أخ�رى، وھ�و یش�ك ف�ي 
األم��ر، م��ا أجب��ر المف��رزة عل��ى االس��تمرار ب��الكمون، واس��تمرت الك��الب تن��بح. خرج��ت م��ن 
ملجأي الوسخ، اتطلع إلى المشھد المضحك المبكي، وس�ألت عام�ل البدال�ة إن كان�ت مفرزتن�ا 

دفة، فأك��د ل��ي ص��حة ظن��وني، وبقی��ت اتأم��ل المش��ھد والك��الب المس��عورة الت��ي ھ��ي المس��تھ
 ستسبب كارثة لمفارزنا.



ع�ن  ملم سقطتا لیس بعیداً  60وأطلق العدو قنبرة تنویر ثالثة، أتبعھا بعد دقیقة بقنبرتي ھاون 
جنود المفرزة. خرج مقدم اللواء على صوت القصف والنب�اح والرم�ي، وس�ألني عم�ا یج�ري 

لھ القصة، وقال مكتئباً: ھذا یعن�ي أن الع�دو قری�ب لدرج�ة أن�ھ س�مع ص�وت الك�الب،  فرویت
وص�وت طلق��ات البندقی�ة! ال ب��د م�ن القض��اء عل�ى ھ��ذه الك�الب، إنھ��ا خط�ر عل��ى مق�ر الل��واء 

   وعلى جنودكم.

بسبب القصف خافت وابتعدت الكالب، وبعد نحو نصف ساعة، عاد جن�ود المف�رزة وق�د ن�ال 
 بلغوني بقصة الكالب وضرورة القضاء علیھا.منھم اإلرھاق وا

بعد ظھر الیوم التالي، تجمع قطیع الكالب نفسھ أمام المدخل الرئیسي العابر من قنطرة غاب�ة 
"س��ھامي" المؤدی��ة إل��ى تق��اطع الط��رق ال��ذي یفض��ي إلین��ا وإل��ى وح��داتنا، م��ع وص��ول س��یارة 

لقضاء علیھ�ا ف�ي ھ�ذه المناس�بة ضرورة ا األرزاق إلى مقرنا. واتصل بي مقدم اللواء، مؤكداً 
قب��ل حل��ول الظ��الم، لكنّ��ھ نبھن��ي إل��ى ض��رورة التری��ث حت��ى ینتھ��ي توزی��ع األرزاق، ویع��ود 

 الجمیع إلى مالجئھم، وترحل حافلة األرزاق عن مقرنا!

بع��د س��اعة ونص��ف، خرج��ُت لھ��م ببندقی��ة، ورافقن��ي الص��دیق الراح��ل ال��دكتور جن��ان، طبی��ب 
ً اللواء وكان  ، والج�و ب�ارد، والس�ماء بع�د الظھ�ر الس�اعة تقت�رب م�ن الرابع�ة. كان�ت موص�لیا

 صافیة، فیما بردت الشمس، حتى عاد نورھا كأنھ ریاح ثلجیة تسفح الوجھ.

طل�ق الن�ار عل�ى الك�الب المس�كینة، ل�م یك�ن أم�امي خی�ار آخ�ر، فأم�ا أرواحن�ا وأرواح بدأت أ
منھا، فیما أصیب كلبان آخران في جنودنا، وأما حیاة الكالب النابحة المسعورة. وقتلت ثالثة 

 فخذیھما، فجریا إلى الغابة وھما ینبحان متألمین.

تحریت مع دكتور جنان الكالب القتیل�ة، فوج�دت اص�اباتھا ف�ي ال�رأس، ث�م ع�دنا إل�ى مقرن�ا، 
 ً مع��ھ أم��ام ملج��أ البدال��ة المحص��ن، ونح��ن نراق��ب غروب��اً جم��یالً ی��ودع ال��وادي  وبقی��ت واقف��ا

ملم "یتعلم المقات�ل  120قذائف، تلتھا بعد دقائق قذیفتا ھاون  3ینا فجأة الخصیب. وانھالت عل
أن یمیز القنابل واتجاھھا من أص�وات انطالقھ�ا، وم�ن ص�فیرھا، والقنبل�ة الت�ي تقتل�ك تص�لك 

 ً  قبل صوتھا، فال تسمعھا وأنت قتیل". غالبا

راخ م�ن أح�د قن�ابر أخرى...وتع�الى ص� 3ثم ساد ھدوء مریب، لنحو ربع ساعة ت�اله س�قوط 
 120الخنادق داخل قریتنا. انقطع القصف ھنیھة، فركضنا إلى مصدر الصراخ. قذیفة ھاون 

ملم سقطت على حافة ملجأ محصن، فقتلت نائ�ب عری�ف جاس�م فرع�ون، ال�ذین ك�ان محتمی�اً 
عند مدخل الملجأ تحت خشبة غلیظ�ة م�ن خش�ب الس�كة الحدی�د، وق�د ارتفع�ت الخش�بة الثقیل�ة 

نبلة، وعادت وسقطت بثقلھا ومسمارھا المعدني الكبیر على رأس االنضباط  نتیجة عصف الق
جاسم فقتلتھ على الف�ور. فیم�ا أص�ابت ش�ظیة م�ن القنبل�ة، العری�ف المخ�ابر ھ�ادي الح�الوي، 

 وھو أحد منتسبي رعیل، في قدمھ، فبدأ یصرخ مستغیثاً.



حظة، وكان إخالء الجریح تح�ٍد المصیبة األكبر، أنّھ ال توجد سیارة في مقر اللواء في تلك الل
صعب للغایة، حدث وال حرج عن إخالء القتیل، فلم أجد بداً أن أخرج دراجة المعتمد الناریة 

 ھبنفسي محاوالً اخالء ھادي بھا، لك�ن المعتم�د ج�اءني راكض�اً، ی�دافع ع�ن دراجت�ھ وش�جاعت
عری��ف الج��ریح وق��ال ل��ي أنّ��ھ س��یخلي الج��ریح بنفس��ھ، وھك��ذا جل��س المعتم��د، وخلف��ھ جل��س ال

 كیلومترات. 5ھادي، وتحركا إلى مفرزة المیدان المتقدمة، التي تبعد عنا نحو 

وھكذا دفعن�ا ثم�ن قت�ل الك�الب النابح�ة، قت�یالً وجریح�اً، وكان�ت لیل�ة رھیب�ة ل�ف فیھ�ا الجمی�ع 
  حزن ال حدود لھ.  

                               *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 !مكانك راّوح - قادسیة المقدمین

انطلق��ت القادس��یة بع��د ع��ام م��ن ق��رار ص��دام حس��ین إش��عالھا، وكان��ت بدای��ة األزم��ة، البرقی��ة 
 ً للش�عب  الجوابیة التي بعثھا خمیني رداً على أحمد حسن البكر الذي ھن�أه فیھ�ا ب�الثورة متمنی�ا

ى . فخمین��ي وعل��ى الطریق��ة المالئی��ة البذیئ��ة تط��اول عل��1979اإلیران��ي مس��تقبال أفض��ل ع��ام 
السیادة العراقیة وختم برقیتھ باآلیة القرآنیة "والسالُم عل�ى َم�ن أتبّ�َع الھ�دى" وھ�ي آی�ة تطل�ق 

 عادة في وجھ الكافرین.

 

،  39، ك�ان ع�دد كبی�ر م�ن الض�باط م�ن دورات 1980حین أشعل صدام القادسیة في أیل�ول 
ء أو عم�داء أو قد دخلوا رتب القی�ادة واس�تحقوا ترفیع�ات ت�رفعھم ال�ى مرات�ب عق�دا 41، 40

حتى ألویة، لكنھم بقوا یراحون برتبة مقدم، فیما دف�ع ع�دنان خی�ر هللا األق�ل ق�دماً م�نھم بكثی�ر  
رتب م�رة واح�دة لیص�بح فری�ق أول رك�ن ! عل�ة ع�دم ترفی�ع ھ�ؤالء الض�باط ھ�ي أنھ�م ل�م  5

م ف�ي یكونوا بعثیین، ولكنھم لیسوا محسوبین في صف أعداء البعث، لذا كان القرار ف�ي بق�ائھ
الج��یش بمناص��ب ض��عیفة ال تص��نع ق��رارات حاس��مة، وإبع��ادھم ع��ن قی��ادة الوح��دات القتالی��ة 

 الفعالة المؤثرة.

أف�واج  3فرق�ة، ول�واء م�ن الح�رس الجمھوری�ة، و 12قادسیة ص�دام انطلق�ت والع�راق یمل�ك 
 11. وبل�غ ع�دد الف�رق الت�ي زج�ت ف�ي المعرك�ة 33، وف 32، ف 31قوات خاصة ھي ف 

ألف جندي، لكن العدد الحقیقي كان یقل عن ھ�ذا  110قیاس المالك العسكري فرقة فحسب (ب
ألف مقاتل). ھذه الفرق لم تكن كافیة لسد جبھة واحدة في الحرب، ح�دث وال  20الرقم بنحو 

كم، لك�ن اإلی�رانیین ف�ي الحقیق�ة ك�انوا ب�ال  1400حرج عن كل الجبھات الممتدة على مسافة 
 لدیھم سوى بقایا قوة جویة.جیش وبال قیادات، وال توجد 

م��ا إن اس��تمرت الح��رب ألكث��ر م��ن أس��بوع حت��ى ش��عر ص��دام حس��ین ومستش��اروه وأركان��ھ 
بالحاجة إلى تجنید المزید، وھكذا ُصنعت على عجل تشكیالت ووح�دات قلیل�ة الت�دریب س�یئة 
التجھیز، وبرزت الحاجة عن�دھا إل�ى تعی�ین ض�باط ق�ادة بمناص�ب س�یادیة، فع�اد الج�یش إل�ى 

مق��دمین ال��ذین أوقف��ت ترفیع��اتھم لع��دم انتس��ابھم لح��زب البع��ث، ونُّص��بوا آم��رین وق��ادة لتل��ك ال
التشكیالت، كما أطلقت ترفیعات بعضھم. والبد من اإلشارة بوض�وح ھن�ا إل�ى أّن الترفیع�ات 
وتعیین المناصب لھؤالء الضباط كان یجري دون النظر إلى ك�ونھم ش�یعة أو س�نة، وأع�رف 

یت الشیعي ومن أعرق العوائل النجفیة والكربالئی�ة وق�د بلغ�وا مناص�ب ضباطا من صمیم الب
ھامة. المھم في ھذا الوضع كان والء الجن�راالت المطل�ق لص�دام حس�ین، وھ�و المح�ك ال�ذي 

 یحدد أھمیة المناصب المسندة إلیھم.



لكّن كثیراً من المقدمین بق�وا متجم�دین ف�ي رت�بھم، بع�د م�رور س�نوات طویل�ة عل�ى اس�تحقاق 
 رفیعھم، وبقیت تسند إلیھم مناصب ضعیفة.ت

وق�د عمل�ت مع�ھ ف�ي  38من أقدم ھؤالء المقدمین المقدم مخابرة ز.، وھو ضابط م�ن ال�دورة 
األشھر الستة األولى قبل الحرب، وكان ضابطا ال مثیل لھ ف�ي التكاس�ل والتق�اعس والتھ�رب 

مة ف�ي زم�ن الح�رب. عن العمل وھي عناصر تتن�افى تمام�اً م�ع العس�كریة وظروفھ�ا الص�ار
اً عل��ى ك��ل آم�ري األلوی��ة ال�ذین عم��ل معھ��م بص�فتھ س��ابق لھ�م بالق��دم بس��نین ق�دملكن�ھ ك��ان مت

طوال، وم�ن الناحی�ة األدبی�ة والقانونی�ة ال یتلق�ى م�نھم أوام�ر. وح�ین ب�دأت الح�رب، بق�ي (ال 
 ً  عن الحضور وااللتحاق بوحدتھ، ثم أحیل إلى التقاعد. أدري كیف) ممتنعا

ز. م�ن أھ�ل االعظمی�ة، وق�د ترب�ى ف�ي مقاھیھ�ا واخ�تلط ب�البعثیین وكب�ر معھ�م ف�ي كان مق�دم 
المدارس وفي الكلیة العسكریة، لكنھ رفض�ھم، فرفض�وا ترقیت�ھ، وم�ع انط�الق الح�رب ُحس�م 

 ملفھ.

ھ�و المق�دم مش�اة ع. وك�ان م�ن أھ�ل  41وما لب�ث أن نُّس�ب إلین�ا آم�راً مق�دم آخ�ر م�ن ال�دورة 
 ً ، وح�ین ب�دأت الح�رب وألح�وا علی�ھ أن ینتس�ب ف�رفض ذل�ك، فق�د ك�ان النجف، ولم یكن بعثیا

منغمسا في التج�ارة م�ع وال�ده، وص�احب أم�وال وأم�الك كثی�رة، وك�ان یحس�ب األی�ام لیغ�ادر 
العسكریة متقاعداً، ویتفرغ للتجارة، لك�ّن الح�رب ش�ملتھ، وبق�ي فیھ�ا بمناص�ب ض�عیفة حت�ى 

 حیث أحیل إلى التقاعد. 1981نھایة عام 

لتح��ق آم��را لس��ریتنا رائ��د مش��اة ح. م��ن ال��دورة الخاص��ة األول��ى (دورة ن��واب الض��باط ث��م ا
لص�نع ض�باط بعثی�ین ف�ي الج�یش).  1963الموس من البعثیین الذین ُطوعوا على عجل ع�ام 

الرائد ح. ك�ان مث�االً للفس�اد والقس�وة ف�ي وق�ت واح�د، وق�د ُع�ین بمنص�ب آم�ر ف�وج ف�اختلس 
كان بقاؤه في الجیش مرھوناً بماضیھ البعثي، حیث كان م�ن وسرق من الفوج مبالغ طائلة. و

عناصر الحرس القومي سيء الصیت، لكّن شدة فساده حجبت عنھ الترفیع مع زمالئ�ھ ال�ذین 
أش��ھر، واس��تلم  6ب��اتوا مق��دمین وعق��داء ف��ي ص��ف الق��ادة. بق��ي الرائ��د ح. آم��را لس��ریتنا لم��دة 

 جلیلة ! ثم أحیل على التقاعد لعدم كفاءتھ!!سیارة تویوتا سوبر، تقدیرا لخدمتھ العسكریة ال

وم�ن أھ�ل األعظمی�ة وق�د ترب�ى  39ثم التحق آمرا لسریتنا، مقدم المشاة ج. وھو من ال�دورة 
في مق�اھي البع�ث الت�ي م�ألت ھ�ذه المنطق�ة الت�ي طالم�ا اعتب�رت عرین�اً للبعثی�ین والق�ومیین، 
وك��ان قی��ادیو البع��ث م��ن أص��دقائھ، وبی��نھم ص��باح م��رزا المراف��ق الشخص��ي لص��دام حس��ین. 

لم یكن بعثیاً، وھذا كان س�بباً مباش�راً ف�ي حج�ب ترفیع�ھ، لكن�ي معھم ھ صداقات رغمالمقدم ج 
فھمت من جلساتي الخاصة معھ أنھ لم یرغب باالنتس�اب إل�ى البع�ث رغب�ة من�ھ ف�ي الخ�روج 
متقاع��داً ع��ن الج��یش، وھ��ذا م��ا ج��رى، فبع��د قض��ائھ م��ا یق��رب الع��ام آم��را لس��ریتنا، أس��تحق 

 ، فأحیل مع ھذا االستحقاق إلى التقاعد براتب عقید!الترفیع الثاني، أي لرتبة عمید (جنرال)



األمثل��ة الت��ي اوردتھ��ا أع��اله، ج��رت ف��ي وح��دتي فحس��ب، وكان��ت مثیالتھ��ا منتش��رة ف��ي ك��ل 
، ث��م ج��اءت نكب��ة المحم��رة، فأع��ادت 1982الج��یش، وق��د ُحس��مت أغل��ب ھ��ذه الملف��ات ع��ام 

ة بع�د م�نحھم رتب�اً الحسابات ودفعت اضطراراً بضباط ذوي رتب صغیرة إلى مناصب قیادی�
 متقدمة بقرارات رئاسیة خاصة. 

                           *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجبھة ھادئة وكارثة في بغداد!

كل أیام الحرب ھي انتظار ألسبوع اإلجازة الدوریة الب�ائس ك�ل ش�ھر، وح�ین حل�ت إج�ازتي 
خض�رة الربی�ع، واس�تغرقت ، كان وادي سربل زھاب ما زالت ت�دب فی�ھ 1981في حزیران 

رحلتي من  موضعي في جبھة الحرب حتى بیتي في بغداد ساعتین ونص�ف. المفاج�أة كان�ت 
 في بغداد.

 

بعد نحو عام ل�م تع�د الح�رب ھجم�ات ب�ال انقط�اع، ب�ل اس�تقرت قطعاتن�ا وقطع�ات الع�دو ف�ي 
ح��رب  مواض��ع دفاعی��ة متقابل��ة، وبات��ت وس��ائل اإلع��الم الغربی��ة تتح��دث ع��ن "اس��تراتیجیات

األنفاق في الحرب العالمیة األولى" التي تبناھا طرفا الحرب، كما تراجع االھتم�ام اإلعالم�ي 
بھا، باستثناء رادیو مونت كارلو ال�ذي ك�ان یص�وغ أحیان�اً اخب�اراً مثی�رة لكنھ�ا ال تغی�ر واق�ع 

 الحرب ومفردات أیامھا.

وھك��ذا، أمس��ینا نقض��ي أیامن��ا ف��ي الجبھ��ة الھادئ��ة ف��ي لع��ب ال��ورق، واقت��رح طبی��ب الل��واء د. 
اسم رمزي) أن نلعب الورق بمقامرة حقیقیة، ففي الح�رب ال یخش�ى الم�رء س�وى أن (طاھر 

یفقد حیاتھ، وھذه لن یخسرھا بلعبة قمار، فكان شعاره "نقامر الیوم، لنموت غ�داً" مح�ل تن�در 
ن�ھ ف�ي النھای�ة ف�از بالجول�ة، وس�ادت بین�ا أج�واء المق�امرة بلعب�ة ب�الك ج�اك جمیع الضباط لك

 (واحد وعشرین) السریعة الكریھة.

دین�ارا م�ن راتب�ي الب�الغ  30وحین حلت إج�ازتي، كن�ت ق�د خس�رت ف�ي مق�امراتي الس�خیفة، 
دوالر. وح��ین وص��لت بغ��داد، تخیل��ت أن المبل��غ  3دین��ارا، وك��ان ال��دینار حینھ��ا یع��ادل  160

ذي مع��ي س��یحیي ك�ل أی��امي ب��األفراح والس�كر والتج��وال ف��ي فن�ادق وكازینوھ��ات وحان��ات ال�
 العاصمة.

ودعاني صدیقي عادل، خبیر برامج الكومبیوتر ال�ذي یعم�ل ف�ي "المرك�ز الق�ومي للحاس�بات 
اإللكترونیة" وھ�و الكومبی�وتر الوحی�د ف�ي الع�راق حینھ�ا، دع�اني وزوجت�ھ أن�ا وص�دیقتي خ. 

 أنیق بفندق شیراتون الجدید في بغداد. للعشاء في كافیة

العاصمة غارقة ف�ي أفراحھ�ا وأض�وائھا والحی�اة أكث�ر م�ن طبیعی�ة، وال ی�رى الم�رء مظ�اھر 
تسلح أو آلیات عسكریة في شوارع بغداد، بل یجري كل ش�يء بھ�دوء وأناق�ة. كان�ت الح�رب 

الس�اخنة العفن�ة عل�ى قضیة الضباط والجنود العالقین في خنادقھم الموحلة الوسخة ومالج�ئھم 
جبھات الحرب، أما أھل العراق وخاصة سكان العاصمة فلھم عالمھم الذي بات أكثر انفتاح�ا 
وتمدناً. وحین جلسنا في صالة كافتیریا اسبانیة بفندق شیراتون بس�احة الجن�دي المجھ�ول ف�ي 
 منطقة بستان كبة بشارع الس�عدون، نس�یت تمام�ا أن�ي وص�لت ی�وم أم�س م�ن جبھ�ة الح�رب،



ونسیت كل قصص�ھا، وانھمك�ت أق�رع االنخ�اب م�ع أط�راف حفلن�ا الص�غیر، ونح�ن نتج�اذب 
 أحادیث مزركشة بالفرح وعبث الشباب.

ومع تطاول الجلسة، انھمكت ص�دیقتي وزوج�ة ص�دیقي ف�ي ح�وار نس�ائي یخ�ص الموظف�ات 
 في دوائر الدولة، فیما انشغلُت بالحدث مع صدیقي عادل، وھو یسألني عن أوض�اع الح�رب،

 حتى فاجأني بسؤالھ: وكیف استقبلت القطعات العراقیة خبر الغارة؟

تصورت أنھ یتحدث ع�ن غ�ارات إی�ران الجوی�ة الوھمی�ة الت�ي تنتھ�ي غالب�اً بإلق�اء الط�ائرات 
م��ن القناب��ل والص��واریخ بعی��داً ع��ن أھ��دافھا، بس��بب افتق��ارھم لمعلوم��ات  االمغی��رة حموالتھ��

یة التي یغیرون علیھا، فسارعت أجیبھ "یا صدیقي إنھا استخباریة دقیقة حول األھداف العراق
غ���ارات للدعای���ة فحس���ب، طی���رانھم فقی���ر ض���عیف، وط���ائراتھم تفتق���ر إل���ى م���واد احتیاطی���ة 
وإط�ارات، وأغل��ب قن�ابلھم تنقص��ھا ص��مامات تس�لیح، ل��ذا ف�إن م��ا یعلنون��ھ ع�ن قی��ام س��الحھم 

دعایة رخیصة یخ�اطبون  الجوي بغارات ناجحة على أھداف عراقیة مھمة ھو لیس أكثر من
 بھا شعوبھم المتذمرة تماما من تطاول مدة الحرب وعبثیتھا!

سارع عادل یطفئ سیجارتھ ف�ي منفض�ة الكریس�تال الخض�راء األنیق�ة أمامن�ا ویتج�رع كأس�ھ 
 من الویسكي سراعاً، وھو یقاطعني بالقول ھامساً " ال ال ، أنا أتكلم عن الغارة اإلسرائیلیة"!

 ارعت أتساءل: ھل قامت إسرائیل بغارة جویة على العراق؟صعقني كالمھ فس

نظر إلي بذھول، وقال "من حقكم أن ال تعلموا بخبرھا فالحرب تشغلكم ع�ن ك�ل ش�يء، لك�ن 
الحقیقة أن اسرائیل شنت غارة جویة على المنشآت النوویة العراقیة ف�ي بغ�داد، وق�د أحسس�نا 

ني واالذاع��ي العراق��ي لبض��ع دق��ائق، كم��ا بالغ��ارة لحظ��ة وقوعھ��ا، فق��د تش��وش الب��ث التلفزی��و
 ً یح��دث ف��ي  تعطل��ت أجھ��زة الھ��اتف والخط��وط، وش��عر أغل��ب البغ��دادیین ب��أّن ش��یئا جس��یما

العاصمة، ث�م توال�ت أص�وات االنفج�ارات م�ن جھ�ة جن�وب بغ�داد، جس�ر دی�الى وم�ا حولھ�ا، 
ارة إیرانی�ة نھا غارة على مفاعل تموز النووي في التویث�ة، وحس�بتھا غ�أت أنا شخصیاً وخمنّ 

 ولكن اتضح فیما بعد أنھا غارة إسرائیلیة.

ثم قّرب عادل رأسھ من�ي وب�دأ یتح�دث ھمس�اً "الحكوم�ة ل�م تعل�ن ف�ي الی�وم األول أي ش�يء، 
لكن بیاناً صدر في الیوم الثاني ع�ن مجل�س قی�ادة الث�ورة، ت�اله ایض�اح م�ن القی�ادة العس�كریة 

حزی�ران، وم�د  9ثورة التي نشرت البیان یوم جاء فیھ... لحظة واحدة، عندي نسخة جریدة ال
یده إلى حقیبة سامسونایت یدویة سوداء باذخ�ة، ترافق�ھ حیثم�ا ذھ�ب، وأخ�رج منھ�ا ع�دداً م�ن 

 صحیفة الثورة واعطاني ألقرأ فیھا فقرة قد أحاطھا باألقواس بقلمھ وجاء فیھا:

غ��ارة عل��ى مدین��ة ، ق��ام ع��دد م��ن الط��ائرات المعادی��ة باإل1837وم أم��س األول، الس��اعة "ی�� 
بغداد، وعلى المنشآت النوویة. وعلى الفور، أصبح واض�حاً ل�دینا، أن تل�ك الط�ائرات، كان�ت 
صھیونیة. وقد كشفتھا أجھزة الرادار العراقیة، وأجھزة الرادار ف�ي القْط�ر األردن�ي الش�قیق، 



غ�ارة، وبخاصة عند عودتھا إلى األرض المحتل�ة. آثرن�ا ع�دم االس�تعجال ف�ي اإلع�الن ع�ن ال
الستكمال كل المعلومات الفنیة عنھا. وفي الوقت الذي كان یُعَّد فیھ بیان مجلس قیادة الث�ورة، 

 ".عصر أمس، أعلن العدو الصھیوني مسؤولیتھ عن الغارة، فانكشفت الحقیقة كاملة

ص��عقت حق��ا لس��ماع ھ��ذه القص��ة، وس��ألتھ ھامس��اً إن ك��ان یحتم��ل حص��ول تس��رب اش��عاعي 
غ�دادیین، فأج�اب ھامس�اً: أس�تبعد حص�ول ذل�ك، وربم�ا ل�م یك�ن المفاع�ل سیؤثر عل�ى حی�اة الب

 ً  بالوقود النووي حینھا، على كل حال لم تعلن السلطات حصول تسرب شعاعي. محقونا

وأدركت المرأتان اللتان أخذھما حدیث الوظیفة أننا نتحدث في أمر خطیر، فتدخلت ص�دیقتي 
ن حواركما ی�دور ح�ول النس�وان، واال لم�اذا أي خ. وھي تعلق: دخلتما في عالم األسرار، یعن

 تتھامسان!؟

ضحك الجمع، وأدركت من ج�انبي أنھم�ا تروم�ان تغیی�ر مس�ار الح�دیث، لیك�ون مناس�باً لج�و 
البھجة الذي نجالسھ، وللتقلیل من مخاطر الحدیث السیاسي في مكان عام مثل ھذا، فسارعت 

ى بحی��رة الحبانی��ة، حی��ث أن منش��آتھا اقت��رح علیھم��ا أن نق��وم خ��الل إج��ازتي ھ��ذه بس��فرة إل��
السیاحیة جمیلة ویشید الجمی�ع بأجوائھ�ا، وھك�ذا انتق�ل الح�دیث إل�ى تفاص�یل المت�ع الت�ي تمت�د 
وتنتشر بسرعة في الحیاة العراقیة، وھو موضوع آمن، یمكن للمرء أن یثرثر بش�أنھ م�ا ش�اء 

 حتى إذا تعتھ السكر!

                            *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حروب المخابرة وأعداء المخابرین 

لھم قصص بعضھا م�دعاة للفخ�ر وبعض�ھا  تفي معارك القادسیة، أبدع رجال المخابرة وكان
مثیر للضحك. صنف المخابرة یعرف لدى الجی�وش العربی�ة والعالمی�ة بس�الح اإلش�ارة وھ�ي 

رغ�م أن�ھ ف�ي  . ویعد من الصنوف الساندة ف�ي الح�رب،Signalترجمة عن اإلنكلیزیة لكلمة 
 صمیم القتال.

 

ما برح عریف رعیل المخابرة الثاني یشكو من حالة غامض�ة تنت�اب خطوطن�ا المم�دودة إل�ى 
قری��ة الس��ترة ف��ي البدال��ة الوس��طیة، وخطوطن��ا الممت��دة بش��كل مباش��ر إل��ى أف��واج بأمرتن��ا ف��ي 

تخری�ب  مرتفعات كومیشان. وقد بلغ عن�ده الس�یل الزب�ى، فق�ال ل�ي علن�اً أن�ھ یش�ك ف�ي وج�ود
عند منطقة فتحة تكتك، حیث تمر عقد خطوطنا السلكیة! علماً أن فتحة تكتك یحرس�ھا فص�یل 

 ! بیردممشاة معزز بمدرعة 

وھ��الني ھ��ذا الك��الم، فتخری��ب خط��وط االتص��ال جریم��ة ق��د تص��ل عقوبتھ��ا إب��ان الح��رب إل��ى 
االتھ�ام. وھك�ذا اإلعدام، وھكذا فإن علّي توخي الدق�ة قب�ل اإلق�دام عل�ى إج�راء م�ا بش�أن ھ�ذا 

كت��ب ل��ھ كش��فاً الل��واء ح��ول ھ��ذه الش��كوك، فطل��ب أن أتكلم��ت م��ع ض��ابط رك��ن اس��تخبارات 
بالموضوع، لكني أبلغتھ بضرورة قیامنا بإجراء احت�رازي قب�ل اإلق�دام عل�ى كتاب�ة كش�ف ق�د 
یثیر ردود فعل غیر منتظرة. وھكذا كان، فقد اتفقن�ا عل�ى أن نرس�ل كمین�اً ینتظ�ر ف�ي المك�ان 

ل��ول الظ��الم وحت��ى الفج��ر لرص��د م��ن یفع��ل ذل��ك. ولھ��ذا الكم��ین أخت��رت ن.ع عم��اد، قب��ل ح
وثالثة م�ن خی�رة الجن�ود، أك�دت عل�یھم بض�رورة حم�ل بن�ادقھم معھ�م، واالختب�اء ف�ي مكم�ن 
یرون من خاللھ الید التي تتعمد تخریب الخطوط. والبد من اإلشارة ھنا، إلى أن أغلب جنود 

لون أثناء الواجب بنادق، ألنھا تعی�ق عملھ�م وت�ؤخر ح�ركتھم. مفارز الخطوط السلكیة ال یحم
وھذا أمر البد أن تدرس�ھ كلی�ات الح�رب للخ�روج بتغیی�ر لتس�لیح جن�ود رعائ�ل المخ�ابرة ف�ي 
األلوی��ة والف��رق والفی��الق، وتحوی��ل التس��لیح م��ن بندقی��ة إل��ى مس��دس. بن��ادق أغل��ب رعائ��ل 

ح��رب القادس��یة بس��نواتھا الثم��ان دون المخ��ابرة ف��ي الج��یش عل��ى اخ��تالف مس��تویاتھا، أنھ��ت 
 إطالق رصاصة واحدة!

اتخذت القوة الساعة الرابعة بعد الظھر مكمناً قریباً غیر مرئي من النقطة التي تتع�رض عق�د 
المواصالت فیھا إلى التخریب. وبقیُت على اتصال ھاتفي معھم لمتابع�ة ھ�ذا األم�ر الغری�ب، 

ومتر عن الحافة األمامی�ة، واحتم�ال تس�لل عناص�ر كیل 8حیث أن ھذه المنطقة تبعد أكثر من 
 بعید وغیر محتمل. تالعدو إلى ھذا العمق لتخریب المواصالت أو التنصت على المكالما

بحل�ول الس�اعة السادس��ة، اتص�ل ب�ي ن ع عم��اد، وزّف ل�ي خب�ر ح��ل المعض�لة، كاش�فاً وھ��و 
ع�ة تح�ت س�یطرة الج�یش یضحك، أن الرعاة الكرد من سكان القرى اإلیرانی�ة الت�ي بقی�ت واق

العراق��ي، یع��ودون م��ن م��راعیھم بقطع��انھم وق��ت الغ��روب، وھن��اك بع��ض الخ��راف والنع��اج، 



یجذب نظرھا الالص�ق البالس�تیكي المل�ون ال�ذي نض�عھ عل�ى العق�د الس�لكیة، فتق�وم بقض�مھ، 
 وقضم العقدة معھ، فتنقطع العقدة ویتوقف االتصال... جریمة خرفانیة من الدرجة األولى! 

ا یذكرني بواقعة قام بھا الرائد الركن ح. ض�ابط رك�ن می�رة الل�واء، ف�ي إح�دى العملی�ات وھذ
الصغرى التي نفذتھا قوة مش�تركة م�ن وح�دات الل�واء للتع�رض للجھ�د الھندس�ي للع�دو. ك�ان 
الضابط الم�ذكور خف�راً ف�ي غرف�ة الحرك�ات، ح�ین ب�دأت م�دفعیتنا تنف�ذ ض�ربات عل�ى الع�دو 

المتعرضة، فشرع العدو بسرعة یرد عل�ى قص�فنا، وتوقف�ت كالع�ادة  لتھیئة غطاء ناري للقوة
بعض خطوطن�ا الس�لكیة م�ع الوح�دات. وكن�ت ق�د خرج�ت قب�ل العملی�ة، واتخ�ذت موقع�اً عن�د 
المقبرة على رابی�ة عق�دة مواص�الت القطع�ات، ك�ي یت�اح لن�ا متابع�ة العط�الت والقط�وع م�ن 

ركن ح. وھ�و غاض�ب یحّملن�ا مس�ؤولیة منطقة أقرب للعملیات. وج�اءني ھ�اتف م�ن الرائ�د ال�
التخریب المتعمد، ویھدد بأنّھ سیرفع كشفاً بذلك! لم أھتم لتھدیداتھ، ألّن منص�بھ خ�دمي، وھ�و 
ال یعرف المعركة وظروفھا، لكّن ذھاب ضباط الركن في إجازاتھم، والعملی�ة المفاجئ�ة الت�ي 

 یفقھ شیئا! وأنھیت المكالم�ة طلبت الفرقة تنفیذھا، جعلتھ مسؤوال عن غرفة الحركات وھو ال
 بالقول إننا نقوم بواجبنا على أكمل وجھ، وسیستمر تصلیح العوارض حال الوصول إلیھا.

انتھت العملیة بسالم، وجرى تصلیح الخط�وط، وك�ان م�ن غری�ب الص�دف أّن كتیب�ة مخ�ابرة 
م�ا تن�اقض  المواص�الت أثن�اء العملی�ة، وھ�وانس�یاب الفرقة الثامنة وجھ�ت لن�ا ش�كراً لس�یولة 

 تماما مع تھدیدات الرائد الركن ح.!

ول��دى لق��ائي بالض��ابط الم��ذكور ال��ذي ل��م ینف��ذ تھدی��ھ، س��ألني مس��تفھماً: لم��اذا تت��رك القنبل��ة أو 
الصاروخ كل ھذه المس�احات م�ن األراض�ي وت�أتي لتص�یب خط�وطكم الس�لكیة؟ ال یمك�ن أن 

 أصدق ھذا األمر، ھل توضح لي كیف ذلك؟"

الخط�وط الس�لكیة تس�یر بمح�اذاة ط�رق التنق�ل واإلم�داد، وألن ھ�ذه الط�رق  أجبتھ بھدوء: ألنّ 
مسّجلة لدى العدو كأھداف ثابتة، فإنّھ یبدأ بقص�فھا م�ع ك�ل تح�رك أو تع�رض، وھك�ذا تنقط�ع 

 الخطوط!

 رد بلھجة لزجة: بسیطة، ابعدوا الخطوط عن طرق المواصالت والتنقل، مدوھا عبر التالل!

الحال��ة ل��ن ن��تمكن م��ن متابع��ة تص��لیح وإدام��ة الخط��وط بالس��یارة أو  اجبت��ھ مبتس��ما:" ف��ي ھ��ذه
 الدراجة، وھذا سیؤخر إلى حد كبیر من عملیات التصلیح"!

 قال یائسا: البد من وجود حل، ال یجوز أن تنقطع االتصاالت السلكیة مع كل معركة!

قلت لھ متخابثاً: كتیبة مخابرة الفرق�ة وجھ�ت لن�ا كت�اب ش�كر لحس�ن إدارة المواص�الت أثن�اء 
 العملیة، ھل قرأتھ؟ 



 ً ، فھ�م نعم مّر علي الكتاب، وأحلتھ لك�م، لك�ن بین�ي وبین�ك أق�ول ل�ك إّن كالمھ�م ال یعن�ي ش�یئا
 طیارة" ! یدافعون عن صنفھم، وأنتم ممثلوھم عندنا، یعني "عصفور كفل زرزور واثنینھم

ھذا الضابط بالذات، كان من أسوأ العس�كریین تع�امالً م�ع ھوات�ف المی�دان الخاص�ة بن�ا، فھ�و 
یطال��ب باس��تمرار بتغیی��ر ھاتف��ھ، ویكس��ر بع��ض الھوات��ف، ویش��كو دائم��ا أّن الخط��وط المدنی��ة 

 ضعیفة. ولھواتف المیدان قصص ال حصر لھا في حرب القادسیة.

الق�دیم ال�ذي  43ھواتف المیدان، الھ�اتف الروس�ي ت�اي بدأت الحرب وفي الجیش نوعان من 
الروسي ال�ذي اس�تخدمتھ وح�دات  57ینتمي إلى الحرب العالمیة الثانیة، وھاتف المیدان تاي 

معاھدة وارشو، وكان بسیطاً خفیف الوزن بالغ الكف�اءة ف�ي االس�تخدام. م�ع تط�ور المع�ارك، 
، لكن�ھ ك�ان ض�عیفاً 57ن س�ابقھ ال وھ�و روس�ي مط�ّور ع� 85دخل إلى الخدمة الھاتف تاي 

كثیر العطالت. واضطرت مدیری�ة المخ�ابرة إل�ى التعاق�د م�ع ش�ركة كندی�ة الس�تیراد ھوات�ف 
المیدان، وھك�ذا دخ�ل إل�ى الخدم�ة الھ�اتف الكن�دي تلمن�ت أخض�ر الل�ون، وس�رعان م�ا ب�دأت 

ل أق�ل م��ن بطاری��ات كبی�رة، تش��تغ 3تظھ�ر عیوب�ھ، فھ��و ینف�ق كثی��راً م�ن البطاری��ات الجاف�ة (
اس��بوع) وك��ان ض��عیفاً ف��ي مواجھ��ة ظ��روف المعرك��ة، وخ��الل أق��ل م��ن س��نة تعطل��ت ك��ل 

 الھواتف التي ُسلمت إلى الوحدات، وأعیدت إلى معامل المدیریة وباتت خارج الخدمة. 

بعد عامین تعاقدت المدیریة مع شركة أریكسون السویدیة الشھیرة، واستوردت منھ�ا ھوات�ف 
ضراء اللون تستخدمھا جیوش حلف الناتو آنذاك، لك�ّن تل�ك الھوات�ف ل�م خمعدنیة ثقیلة میدان 

تنجح في ظروف المعارك، وسرعان ما بدأت تخرج من الخدمة. والبد من اإلشارة ھن�ا إل�ى 
أّن مشكلة الھواتف المیدانیة في الجیش العراقي یقع القس�م األكب�ر منھ�ا عل�ى ع�اتق الض�باط، 

ن غض��بھم بألق��اء الجھ��از الی��دوي للھ��اتف بق��وة عل��ى وخاص��ة كب��ار الض��باط، اذ یرّوح��ون ع��
الجھاز، ما یؤدي الى كسره، كم�ا أنھ�م ال یعاملون�ھ باعتب�اره جھ�ازاً میكانیكی�اً، ب�ل ینتظ�رون 
من��ھ معج��زات. ول��و تعامل��ت س��لطات الج��یش العراق��ي م��ع أجھ��زة المخ��ابرة كم��ا تتعام��ل م��ع 

ولما عانى م�ن نق�ص مس�تمر ب�أجھزة  السالح وأھمیتھ، لما تكبد الجیش تلك الخسائر الباھظة
 االتصال وخاصة بالھواتف.

                                           *** 

 

 

 

 

 



 العقارب نواة االستطالع العمیق

ولدت فكرة العقارب من اقتراح تقدم بھ أحد ضباط رك�ن الفرق�ة الثامن�ة، بنش�ر مف�ارز خل�ف 
قائ�د الفرق�ة ك�ان اب�ن  ، وألنبعملی�ات فردی�ة نوعی�ةللقی�ام في العمق اإلیراني خطوط التماس 

 عمة صدام حسین، فقد واقفت القیادة العامة للقوات المسلحة على تشكیل فصیل العقارب.

 

فصیل العقارب ال ینتمي لصنف معین في الجیش، فھ�و ل�یس مغ�اویر وال ص�اعقة وال ق�وات 
تعم�یم كت�اب إل�ى ك�ل وح�دات خاصة وال استخبارات، بل خلیط من ك�ل ذل�ك.، ول�ذلك ج�رى 

م ومراتب وضباط على التط�وع لفص�یل العق�ارب، للقی�ا الفرقة الثامنة، بحث المنتسبین جنوداً 
 عمیات نوعیة خلف خطوط التماس.ب

المفاجأة أن ن ع مخابر مطوع عماد وھو أحد منتس�بي رعی�ل المخ�ابرة الث�اني الس�لكي ال�ذي 
ھ��ذا الفص��یل، اس��تدعیتھ وھنأت��ھ عل��ى التط��وع، كن��ت آم��راً ل��ھ، ق��د تق��دم بكت��اب للتط��وع عل��ى 

 ً تك�ریم  "س�یدي أن�ا مط�وع، وأيّ  وسألتھ إن كان یرى نفسھ أھ�ال لھ�ذه المھ�ام، فأج�اب مبتس�ما
 ً تام�اً لدوافع�ھ، ع�الوة عل�ى أن�ھ ك�ان  سینقلني نقلة كبرى في السلك العسكري"، وأبدیت تفھم�ا

 ً  ب من قوة العقارب.مغامراً غیر ھیاب، وھذا ھو عز المطلو جسوراً  مندفعا

بعد نحو شھرین ص�در ام�ر اس�تخدام ن ع عم�اد ف�ي مق�ر الفرق�ة الثامن�ة، فانف�ك ع�ن وح�دتنا 
درجة نائ�ب ض�ابط درج�ة ثالث�ة، أي أشھر، زارنا ن ع عماد، وقد ترفع ل 3وذھب. بعد نحو 

رت��ب إل��ى أعل��ى خ��الل ھ��ذه الم��دة القص��یرة! وس��ألتھ ع��ن ھ��ذا الف��وز العظ��یم  6ھ ق��د قف��ز أنّ��
یع، فأجابني أن القوة قد خطفت سیارة ماء حوضیة إیرانیة مع سائقھا، ومعتمد بری�د م�ع السر

دراجتھ وجاءت بكل ذلك إلى قواتنا، فصدر أمر قائد الفیلق بتكریمھ وباقي القوة بھذا الشكل. 
 ثم رحل عماد عنّا بال خبر.

منتس�ب آخ�ر  بعد نحو س�نة وص�لنا أم�ر بتك�ریم ن ض عم�اد برتب�ة م�الزم أول!! لنجاح�ھ م�ع
بخطف ضابط إیراني برتبة مقدم، وجلبھ سالماً مع سالحھ إلى القوات العراقیة. ثم لحق ذل�ك 

 كتاب نقل المالزم األول عماد إلى مدیریة االستخبارات العسكریة العامة!

، اس�تطالع 999، بأن�ھ ق�د نُس�ب إل�ى مش�روع 1984وانقطعت أخب�اره، ث�م علم�ت ف�ي ع�ام 
ذلك المشروع شیئا، فسألت الض�باط األكث�ر ق�دما، وق�ال أغل�بھم  عمیق، وما كنت أعرف عن

 إنھ مشروع استخباري لكنھم ال یعرفون عنھ شیئاً. 

بعد أعوام التقیت النقیب عماد، في نادي الضباط بمدینة الربیعي ببغداد وكنُت قد ترفّع�ت ت�واً 
المظھ�ر، ریاض�ي إلى رتبة مالزم أول، وھالني كم تغیر الرج�ل، فب�ات مفت�ول العض�ل أنی�ق 

رشیق الحركة. وتبادلنا القبل، وجلسنا نتعشى إلى مائدة واحدة وأصر على أن ی�دفع الحس�ب، 
، ینف�ذان 888وتوأمھ المش�روع  999ثم كشف لي ونحن نحتسي كؤوس الطال أّن المشروع 



ینف��ذ عملی��ات ف��ي إی��ران  888مخ��تص ب��إیران، و 999عملی��ات ف��ي العم��ق اإلیران��ي. لك��ّن 
الع��الم عل��ى طریق��ة الموس��اد! ث��م ب��ین ل��ي أّن ھ��ذین التش��كیلین یعرف��ان بأنھم��ا وغیرھ��ا عب��ر 

 وحدات االستطالع العمیق، ویحظیان بتدریب عاٍل جدا، وتسّخر لھم إمكانات كبرى.

، بات لكل فیلق سریة استطالع عمیق، وكان س�بب التوس�ع أن نھای�ة الح�رب 1988في عام 
فیم��ا ع��رف بالھیكل��ة، وھ��ي تقنی��ة إس��رائیلیة تت��یح  أدت إل��ى ح��ل التش��كیالت واأللوی��ة بالجمل��ة

تعبئة التشكیالت والوحدات عند أي طارئ. ولم یشأ الق�ادة أن یفق�دوا تش�كیالت االس�تخبارات 
الكبرى التي عملت في الفیالق، فعمدوا إلى استحدث وح�دات اس�تطالع عمی�ق ف�ي ك�ل فیل�ق، 

 ة.نُقل إلیھا عناصر من مغاویر واستخبارات الفرق المنحل

مع غزو الكویت، تحركت ھذه الوحدات لدعم مقرات الفیالق ضد عناص�ر االنتفاض�ة جن�وب 
وش��مال الع��راق، ولكنھ��ا ل��م تس��تطع أن تغی��ر المعادل��ة ف��ي كرك��وك، حی��ث س��قط مق��ر الفیل��ق 
الخامس بأیدي البیشمركة، وأسر عناصر سرایا االستطالع العمی�ق وقت�ل بعض�ھم، فیم�ا س�لم 

 سنة. 13في األسر والتحقیق مدة  أغلبھم إلى إیران وبقوا

أم��ا عناص��ر االس��تطالع العمی��ق، م��ن ق��وات النخب��ة التابع��ة لمدیری��ة االس��تخبارات العس��كریة 
، ولھ�ذا قص�ة ق�د أم�ر علیھ�ا 2003العامة، فقد قتل أغلبھم ف�ي عملی�ات تحری�ر الع�راق ع�ام 

 فیما بعد.

یمك��ن أن یُقت��ل الجن��دي بس��ھولة، لقاؤن��ا ف��ي تل��ك اللیل��ة، علمن��ي القاع��دة التالی��ة، إب��ان الح��رب 
ویمكن أیضا أن یصبح جن�راالً بس�ھولة، وھك�ذا ف�إّن عم�اد ق�د ترف�ع ف�ي الرت�ب، ل�و بق�ي ك�ل 

 عمره في الخدمة ما كان سیصل إلیھا، وتفصیل ذلك:

 من نائب عریف إلى عریف سنتان.

 من عریف إلى رئیس عرفاء سنتان.

نوات على أن یكون حاصال على ش�ھادة س 3من رئیس عرفاء إلى نائب ضابط درجة ثامنة  
 الدراسة المتوسطة على األقل.

سنوات في كل  3سنة بواقع  24من نائب ضابط درجة ثامنة إلى نائب ضابط درجة ممتازة 
 رتب������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ة.

 ال یترفع نائب الضابط إلى رتبة ضابط إال بأمر جمھوري خاص!

 زات.معجكل ھذا اختصره النقیب عماد في ثالثة أعوام، الحرب تصنع 

                    *** 

 



  عسلال ياضر دحامحرب العقید الركن 

ف��ي الی��وم الخ��امس للح��رب أعل��ن الع��راق م��ن جان��ب واح��د وقف��اً إلط��الق الن��ار، لك��ّن إی��ران 
رفضتھ، واستمرت بالعملیات، وقد زار مقرنا حینھا عقید ركن قصیر القام�ة م�زرق الس�مرة 

، وبقي في ذاكرتي وصفھ للقص�ف اإلیران�ي العسلي ضام راحریاضي البدن، ھو بال شك  د
 بأنّھ "مطر اللوز".

 

ام من ض�باط رك�ن حرك�ات الفرق�ة، ودئ�ب عل�ى زی�ارة القطع�ات حآنذاك كان العقید الركن د
في أوقات مختلفة، وھو أمر لم یكن ضباط ركن الفرق والفیالق یقومون ب�ھ إال ن�ادراً وبرفق�ة 

 القادة عادة.

ھ�ي ش�تیمة بتھم�ة ش�تم التكارت�ة و خلف علیانحین ألقي القبض على آمر لوائنا المقدم الركن 
ب إلین�ا بع��د أی�ام قالئ��ل ّس��انس�حبت عل��ى ش�خص ال��رئیس نفس�ھ، وخ��ال منص�ب آم��ر الل�واء، نُ 

 رئاسي رغم أنھ لم یكن بعثیاً. للواء بأمرٍ  العقید الركن دحام آمراً 

لك�ن ع�دم انتمائ�ھ الحزب�ي وس�الطة لس�انھ ظل�ت تط�ارده ام ض�ابطاً طموح�اً مغ�امراً، حكان د
م�ن الكلی�ة العس�كریة  1962تخ�رج ف�ي ع�ام  وتحجب عنھ مناصب القی�ادة رغ�م كفاءت�ھ، فق�د

كادیمی��ة العس��كریة الملكی��ة العراقی��ة وعم��ل ض��ابطاً ف��ي ص��نف المش��اة. كم��ا تخ��رج م��ن األ
ولكن���ھ ك���ان مجموع���ة  مریك���ي.لج���یش األاومدرس���ة مغ���اویر " س���اند ھیرس���ت"البریطانی���ة 

تناقضات في آن واحد، فھو من الموصل، لكنھ شیعي وھذا نادر، وھو لیس بعثی�اً لكن�ھ س�لیط 
 اللسان وینتقد بال خوف.

شخصیاً كان ینظر إلى منصبھ كآمر ل�واء ف�ي بدای�ة القادس�یة باعتب�اره بواب�ة لتولی�ھ مناص�ب 
ارك حاس�مة م�ع الع�دو، لك�ّن قیادیة متعاقب�ة أخ�رى، ل�ذا ح�رص عل�ى أن ی�زج الل�واء ف�ي مع�

خالل عام من تولیھ المنصب لم تحصل معارك كبرى، بل تع�رض الل�واء إل�ى انھی�ارات ف�ي 
جبھ��ات س��ربل زھ��اب وم��ا حولھ��ا، ث��م انتھ��ى األم��ر ب��اللواء إل��ى أن تس��حب أفواج��ھ إلع��ادة 

ة مق�ر التنظیم، فیما بقي الفوج األول منھ معاراً للخدمة خ�ارج ق�اطع الفرق�ة. وتل�ى ذل�ك إع�اد
ً  ةاللواء، لیدیر قاطع عملی�ات وھمی� بفتح�ة ت�ك ت�ك الت�ي  ف�ي ح�وض سلس�لة كومیش�ان ممس�كا

لح�اق في ذلك الق�اطع، بإتغذي حوض سربل زھاب من الجانب العراقي، وكان تكلیف اللواء 
مداد القطعات، وھو أمر لم یرق لدحام ق�ط، فق�د ك�ان حمایة خط إ أفواج ضعیفة عاریة بھ ھو

 دي.یتطلع لدور ریا

في تلك المرحلة، التحق باللواء ضابطان، أح�دھما عض�و ش�عبة واآلخ�ر عض�و فرق�ة، وكان�ا 
من نواب الضباط الرف�اق ال�ذین منح�وا رتب�ة م�الزم، وج�رى ت�رفیعھم بع�د ع�امین إل�ى رتب�ة 
مالزم أول، دون تحدید وظائف لھم في الجیش. الرفیقان قدما للواء وھما ی�ّدعیان أّن أح�دھما 



ثاني ضابط توجیھ سیاسي، لكن كتاب تنسیبھما ل�م یش�ر إل�ى منص�بیھما، وھ�ذا ضابط أمن وال
وضع الجمیع في حیرة. وبقي الضابطان یشار لھما بالكنیة، األكبر سناً أب�و منی�ر، واألص�غر 
س��ناً واألض��خم قام��ة ھ��و أب��و بثین��ة، ولح��ظ الجمی��ع أن ك��ل ن��واب ض��باط الل��واء یخاطبونھم��ا 

رفی��ق أب��و بثین��ة، متج��اھلین الع��رف العس��كري ال��ذي یل��زم نائ��ب بالكنی�ة، الرفی��ق أب��و منی��ر وال
الضابط بمخاطبة الضابط بكلمة سیدي. كما دئ�ب االثن�ان عل�ى قض�اء وقتھم�ا ف�ي بھ�و ن�واب 

 ضباط اللواء، وھو یخالف تقالید العسكریة، حیث أن للضباط بھو خاص بھم.

ل�واء كاف�ة، وك�ان ھن�اك كل ھذا، جعل من الضابطین الرفیقین موضع تندر من قب�ل ض�باط ال
ً تفاوت�� ف��ي المواق��ف، فن��واب الض��باط ومرات��ب الل��واء یش��عرون أن ھ��ذین الض��ابطین یم��ثالن  ا

 ً یحتذى بھ ویمكن أن یقتدون بھ فیصلون مثلھم�ا ع�ن طری�ق الح�زب إل�ى الرتب�ة، أم�ا  نموذجا
ض��باط الل���واء ب���اختالف رت���بھم فك��انوا ی���رون فیھم���ا نموذج���ا للخیب��ة والفش���ل، وق���د فُ���رض 

ودھما على الجمیع عن طریق قرار حزبي غیر مدروس رغم جھلھما بقیمة الرتبة ألنھما وج
 لم یمرا بمراحل تدریب الضابط.

ام، كان من ضمن المنتقدین، بل إنّ�ھ اص�در أوام�ر تمن�ع دخولھم�ا حآمر اللواء العقید الركن د
الت�ي تجم�ع ب�ین إلى بھو الضباط م�ا ل�م یت�دربا عل�ى آداب الطع�ام والجل�وس وآداب المحادث�ة 
 ً بوص�فھ تمث�ال  مختلف رتب الجیش في ھذا المكان الحساس. وبات یتن�در عل�ى أكبرھم�ا س�نا

 معروف الرصافي، بسبب كرشھ المتھدل.

مضت األیام ھادئة في قاطع سربل زھاب، وھو ما كان یثیر حنق آمر اللواء، فق�د ك�ان یری�د 
الی�اً دائ�م االذالل لم�ن حول�ھ، ب�ل أن�ھ مناسبة تحقق طموحھ، لكن�ھ مقاب�ل ذل�ك ك�ان متكب�راً متع

ك��ان یب��دي ع��دم احت��رام واض��ح لھیئ��ة ركن��ھ، وكلھ��م م��ن خی��رة الض��باط، وطالم��ا وض��عھم 
مواضع سخریة وتندر ال تلیق بمن ھو في منصبھ، ونج�ح، بش�كل منقط�ع النظی�ر، أن یص�نع 

یة (تویوت�ا لنفسھ أعداء من حیث ال یدري، وتّوج كل ذلك، بأرسالھ س�یارة آم�ر الل�واء الرس�م
كروزر) إلى بیتھ في شارع الربیعي ببغداد لجلب ولدیھ إلى مقر اللواء في جب�ل سیس�ر،  الند

إل�ى  وكان مراھقان أكبرھما اسمھ علي وق�د أمض�یا نھ�اراً ك�امالً ف�ي جبھ�ة الح�رب، وص�عداً 
المرصد، وأمر آم�ر الل�واء ب�أطالق ق�ذائف مدفعی�ة عل�ى الع�دو إكرام�ا لھم�ا. ك�ل ذل�ك س�جلھ 

ام الكثیرون، وذات یوم، لیس بعیداً عن ھذه الزیارة العائلیة، وصلت الل�واء س�یارتا حاء دأعد
كروزر م�ن مدیری�ة االس�تخبارات العام�ة، أخ�ذتا آم�ر الل�واء ول�م یع�د بع�دھا، فق�د  الندتویوتا 

أحیل إلى محكمة عسكریة ألسباب لم تعلن حینھا قط، وصدر بحق�ھ حك�م بالس�جن م�ع إحالت�ھ 
 . إلى التقاعد

 ةس�نوات بتھم�س�بع الس�جن ب 1981ع�ام  ةحكمت علیھ محكم�ھ الث�ور فیما بعد قرأت أنھ قد "
القیادة". وھكذا وبعد عام واح�د عل�ى القادس�یة، ذھ�ب آم�ر وتھجمھ على سیاسة الدولة انتقاده 

 المشؤوم! 23لوائنا الثاني إلى السجن، وبات الجمیع یشیرون بخوف وتھجس إلى لواء 



م��ن الس��جن، وأعی��د للخدم��ة،  عس��لي الض��ام راح��س��راح العقی��د ال��ركن د بع��د س��نتین، أطل��ق
واحتسب لھ القدم الذي فاتھ. وأذكر أنھ زار مقر لوائنا في ق�اطع عملی�ات ش�رق البص�رة بع�د 
سنتین، وأرس�ل ف�ي طلب�ي إل�ى غرف�ة الحرك�ات ألن�ي كن�ت الوحی�د الب�اقي م�ن ض�باط الل�واء 

مثیل�ھ "أری�دك أن تق�ول  أول، ثم سألني بإلح�اح ق�لّ القدامى، وھنأني بترفیعي إلى رتبة مالزم 
كی�ف أجیب�ھ، ألن�ي ل�م أك�ن أع�رف حق�اً م�ن  واحت�رتلي یا ملھم بإخالص، من كتب عن�ي"؟ 

 ً ، ب�ل تج�ري غالب�اً عب�ر األروق�ة الحزبی�ة، كتب عنھ، ومثل ھ�ذه األم�ور ال تج�ري ع�ادة علن�ا
دت ل�ھ جھل��ي بم�ن كت��ب عن��ھ، وطالم�ا كن��ت بعی�داً ع��ن ھ��ذه األروق�ة المظلم��ة. وھك�ذا فق��د أك��

كاشفاً لھ بصراحة أني بعید عن أروقة الحزب، فھي تخص الرفاق حصراً، ولست منھم، ب�ل 
 ً    ضمن اعدائھم! ھم یصنفوني غالبا

 وسألني بلھفة: ھل ھو أبو منیر، عندي شك كبیر فیھ؟

ة غالب�اً، ال أدري یا سیدي وهللا، وھذا الرجل لیس بین�ي وبین�ھ أكث�ر م�ن س�الم ومجامل�ة یابس�
 وقد توفي بعد رحیلك عنا بأسابیع.

 ً ف�ي  وانتھى اللق�اء وھ�و یق�ول ل�ي أن�ھ س�عید بلق�ائي، وسیس�عى جاھ�داً لمعرف�ة م�ن ك�انوا س�ببا
حی�ث ق�رأت أن�ھ ق�د أعی�د إل�ى الخدم�ة  2004سجنھ، ورحل ول�م أس�مع ب�ھ أو من�ھ حت�ى ع�ام 

بس��بب  2017ف��ي ع��ام برتب��ة فری��ق أول رك��ن وع��ین معاون��اً ل��رئیس أرك��ان الج��یش، وت��وفي 
 مرضھ.

                                 *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 من التدریب إلى الجھد الھندسي المدني 

، دخلت مع�ارك القادس�یة فت�رة رك�ود ف�ي الجبھ�ات العراقی�ة اإلیرانی�ة 1981في منتصف عام 
والتنظ�یم، فیم�ا انش�غل على حد سواء، وانھمكت القطع�ات العراقی�ة بالت�دریب وإع�ادة التس�لیح 

العراق في تلك المرحلة بم�د وتعبی�د ط�رق جدی�دة إلدام�ة القطع�ات ف�ي الجبھ�ة، وھك�ذا احتش�د 
الجھد الھندسي لوزارات الري واإلسكان والتعمیر والحك�م ال�ذاتي ف�ي قواط�ع العملی�ات لتعبی�د 

 طرق عراقیة داخل إیران، وكانت لي قصة في ذلك.

 

ت الت�دریب الممل�ة المزعج�ة تط�ل برأس�ھا، لیق�ع ك�ل ذل�ك عل�ى بھدوء العملیات، ع�ادت حم�ال
ع��اتق الض��باط األع��وان (م��الزم، م��الزم أول ونقی��ب)، فعل��یھم وض��ع المن��اھج والتوقیت��ات، 
وتھیئة ساحات العرض والت�دریب، وتھیئ�ة وس�ال االیض�اح والنھ�وض ص�باحاً، وال�ذي یس�بقھ 

مت�ى تن�ام بن�اء عل�ى األوام�ر العلی�ا. ص�باحاً، وال ت�دري  4النھوض لإلنذار الصباحي الس�اعة 
خالصة ما تعلمتھ في تلك الحرب، أن اطاع�ة األوام�ر وتنفی�ذھا بح�ذافیرھا س�تؤدي إل�ى م�وت 
مبكر وعجز في القلب وتخلف عقلي وعشرات األمراض األخرى ! فیومك في المعركة مقّسم 

 بھذا الشكل:

یع بكامل قیافة الحرب وبالبن�ادق صباحا اإلنذار الصباحي، الجم 6إلى الساعة  4*من الساعة 
 في خنادق القتال.

 الفطور الصباحي. 7.30*الساعة 

*طیلة الیوم لیل نھار، نمارس جمیع�ا واجب�ات المعرك�ة، وبالنس�بة لن�ا، تص�لیح الخط�وط وم�د 
الخطوط، وإعداد البداالت والتناوب في الواجبات علیھا، وتغییر الھواتف، وتصلیحھا، وجم�ع 

ودف��ن الش��بكة ف��ي مقترب��ات المق��رات، والعنای��ة بالش��بكات الس��لكیة، وتنس��یق  األس��الك القدیم��ة
 المواص���������������الت م���������������ع األف���������������واج والوح���������������دات وم���������������ع مق���������������ر الفرق���������������ة.

 طعام الغذاء. 13.30وحتى  12.30*الساعة 

 *یعود بعده الجمیع إلى واجباتھم.

ب��ة مس��اء، ان��ذار مس��ائي كم��ا ح��ال اإلن��ذار الص��باحي، ینتھ��ي بوص��ول وج 7إل��ى  5*الس��اعة 
 العشاء.

 *مع حلول الظالم، توزع نقاط الحراسة، ویجب تنظیم الجنود للقیام بھا.

 *ینّسب الضباط من رتبة مالزم إلى نقیب للقیام بواجبات ضباط خفر وحداتھم



*یقوم كل الضباط في مقرات القیادة بواجب معاون ضابط خفر حركات التشكیل، من الس�اعة 
 صباحاً. 9لیالً حتى الساعة  11

ً  28عل��ى م��دار الس��یاق ھ��ذا  ج��ريی یوم��ا للض��باط! وح��ین تح��ل المع��ارك،  24للجن��ود، و یوم��ا
   یتغیر كل ذلك ویتزاید الجھد بشكل جنوني.

أع��وام؟ أعل��ن ھن��ا بك��ل ص��راحة، أن ھ��ذه  8كی��ف یمك��ن إلنس��ان أن یع��یش ذل��ك عل��ى م��دى 
ن�ت مض�نیة ممل�ة حرفی�اً، وم�ع ذل�ك كا التكلیفات كانت ش�كلیة ف�ي الغال�ب، ول�م یلت�زم بھ�ا أح�د

 .شاقة

أما التدریب فھو األسوأ من كل ھذا. ومع قیام موجة الت�دریب، ب�دأت ف�ي قاطعن�ا عملی�ات ف�تح 
 ً ف��ي ح��وض س��ربل  طری��ق اس��تراتیجي لإلم��داد یختف��ي ب��ین السالس��ل الجبلی��ة الممت��دة طولی��ا

ة ف�ي زھاب، بما یؤمن اختفاء عجالت التموین واإلمداد والتعزیزات عن مراصد العدو المعلق�
 أعالي وسفوح جبال زرده الغربیة. 

صباحاً وحتى الساعة  7.30فت شخصیا بكتاب رسمي بمرافقة الجھد الھندسي من الساعة وكلّ 
السادسة مساء لتأمین الحمایة والخدمات اللوجستیة لھ، مع محطت�ي اتص�ال الس�لكي، إح�داھما 

ل األراضي العراقی�ة بس�یارة معي في سیارتي واألخرى مع القدمة الخلفیة للجھد الھندسي داخ
أخرى، كما یرتبط الجھ�ازان بش�بكة الل�واء الرئیس�یة الالس�لكیة م�ع الوح�دات لت�أمین االتص�ال 

رزاق والوجب��ات الس��اخنة ش��رف عل��ى ت��أمین وایص��ال األعن��د الحاج��ة. كم��ا توج��ب عل��ّي أن أ
 ً  عملھم في قاطعنا.وزمن على امتداد مساحة  للعاملین في الجھد الھندسي یومیا

كنت اتنقل بالسیارة كل یوم مع اآللی�ات حس�ب انفتاحھ�ا، وف�ي ذات م�رة، انتب�ھ راص�د إیران�ي 
إلى حركة آلیات الجھد، فأطلق علیھ قذائف من تنك حم�ام، ول�م یكون�وا یملك�ون مدفعی�ة می�دان 

الوعرة، بل مجرد ھاونات وراجمات صینیة محمول�ة عل�ى ش�احنات تویوت�ا  هعلى سفوح زرد
رة م�ن انت�اج إی�ران، وھ�ي أس�لحة قص�یرة الم�دى، وتس�اقطت الق�ذائف دون كروزر صغی الند

أھدافھا، ولم تتضرر آلیات الجھد الھندسي، لكن العاملین علیھا ارتعبوا، واش�تكوا إل�ى قی�ادتھم 
من الخطر القائم، فأوعزت القیادة العسكریة إلى قیادة الفرقة الثامن�ة ب�أن تق�وم بتوظی�ف جن�ود 

ثامنة للعمل على آلیات الجھد الھندسي، وھو ما رفضتھ ال�وزارات المعنی�ة من كتیبة الھندسة ال
 ً ن ن أخ��ذ ورد، ث��م وص��لوا إل��ى تس��ویة، أعل��ى س��المة اآللی��ات، وبق��ي األم��ر ی��راوح ب��ی حرص��ا

تعمل آلیات في المناطق المستورة، وأن تكمل كتیبة ھندسة الفرقة الثامنة الطریق ح�ین یص�بح 
 ً ً  مكش��وفا لع��دو! وھ��ذا م��ا ك��ان بالفع��ل، وبات��ت من��اطق الطری��ق قص��ف الرص��د و ومعرض��ا

   المكشوفة التي نفذھا الجھد العسكري ھي األسوأ تعبیدا!

الصعوبات الملحوظة األخ�رى، كان�ت ض�رورة اس�تعمال أص�ابع ال�دینامیت لف�تح الطری�ق ف�ي 
ف��ي اإلع��داد والنس��یق، ومن��ع م��رور العرب��ات  الخواص��ر الجبلی��ة، وھ��ي عملی��ة تتطل��ب جھ��داً 

 ریة في تلك المناطق، الجزء األكبر من ھذا الجھد وقع على عاتقي. العسك



ش��ھور بش��كل ی��ومي، وكان��ت بالنس��بة ل��ي رغ��م االنش��غاالت  3اس��تغرقت ھ��ذه الَمھم��ة نح��و 
الكثیرة، مناسبة عظیمة للعودة إلى القراءة وعالم الكتب الذي ابتعدت عن�ھ لنح�و  توالمسؤولیا

 سنتین.

ف�ي الجھ�د، كان�ت ترنب�والت وكری�درات وش�فالت وح�ادالت،  اآللیات الھندس�یة الت�ي ش�اركت
 ً  Subبس�ب ب�یس  تلتھا شاحنات تحمل الخابط وھو خلیط من الحصى والرمل ویع�رف عالمی�ا

Baseكس��اء ب��القیر، ث��م ش��احنات تحم��ل القی��ر إل��ى ، ویوض��ع عل��ى الط��رق كطبق��ة تس��بق األ
ال ح�دود، وال أع�رف إن الطریق. كان الجھ�د المب�ذول واإلنف�اق المخص�ص للعم�ل خراف�ي وب�

كانت إیران تستخدم ھذه الطرق الی�وم للتق�رب للح�دود العراقی�ة أو لتمری�ر ص�فقات المش�تقات 
   النفطیة المھربة والعكس، حیث تنشط بینھا وبین كردستان العراق في ھذه المنطقة.

                         *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أنزع كرامتك فأنَت في بیت العسكر!  

وھذا لیس من عندي، ب�ل أول ش�عار س�معتھ م�ن ن ض خلی�ل ح�ین اجتم�ع بن�ا ف�ي مق�ر       
السریة الثالثة كلیة الضباط االحتیاط. وكنا قد سمعنا جمیعاً قبل لقائنا ب�ھ المزح�ة  13الفصیل 

المری��رة "خ��ریج م��ریج یش��رب ب��البریج"، فمس��حنا بی��دنا عل��ى الب��اب النظ��ام، كأنن��ا نتب��رأ م��ن 
 كرامتنا! 

 

ی�ذھب بعض�ھم فسیر ذلك، أّن خریجي الجامعات وبعد س�نوات الت�رف وال�دالل ف�ي كلی�اتھم، ت
اآلخ�ر  بعض�ھم ی�دخلالى مراكز التدریب لیصبحوا ن�واب عرف�اء ف�ي ص�نوف مختلف�ة، فیم�ا 

كلیة الضباط االحتیاط، وعلیھم أن یمضوا فیھ�ا س�نة كامل�ة، لین�الوا بع�دھا دبل�وم ع�الي عل�وم 
بقرار م�ن وزی�ر ال�دفاع ول�یس م�ن رئ�یس الجمھوری�ة، وك�أّن رئ�یس عسكریة، ورتبة مالزم 

 بنفسھ أن یدنس قراراتھ بالضباط المجندین.  ىالجمھوریة ینأ

واعتدنا بعد سنوات الخدم�ة المتطاول�ة أن نس�مي أنفس�نا م�ع بعض�نا "ض�ابط مجم�د"، ألن�ھ ال 
ول س��نوات الخدم��ة یع��ود إل��ى الحی��اة المدنی��ة وال یتمت��ع بمزای��ا الض��ابط ال��دائمي، وح��ین أق��
س�نوات متص�لة،  10المتطاولة فأنا أعني الوصف حرفیاً، فقد خدمُت أنا ومن ھم في دورت�ي 

 وبلغت رتبة نقیب، وفي غزو الكویت نلت رتبة رائد.

ولكن قبل كل ذل�ك، انتقل�ت م�ن ع�الم الكرام�ة والتأھی�ل األك�ادیمي الرفی�ع، إل�ى ع�الم الج�یش 
ة، وكي أكون أمینا، فإّن ھذا الوصف یص�دق عل�ى الجن�دي الذي كانوا یصفونھ بأنھ بال كرام

ول��یس عل��ى الطال��ب المتأھ��ل لیك��ون ض��ابطاً، ف��األخیر ل��ھ كرامت��ھ، لك��ّن خش��ونة العس��كریة 
 تصدمھ عادة، وھذا ما وجدناه.

آم��ر كلی��ة الض��باط االحتی��اط ح��ین دخلتھ��ا ك��ان الل��واء ف��ایق الح��اج أس��ود، ث��م ت��ولى المنص��ب 
الح�الق (الج�ئ سیاس�ي س�وري)،  الك�ادر التعلیم�ي ال�ذي دربن�ا ھ�م  العمید الركن دمحم ریاض

النقیب لیث السامرائي، آمراً للفصیل، ن ض خلیل معاون آمر فصیل، عریف ھ�ادي عری�ف 
الفص��یل وآم��ر الحض��یرة األول��ى، ن ع مع��د آم��ر الحض��یرة الثانی��ة، ن ع عب��د الق��ادر آم��ر 

كلھ��م خریج��و مدرس��ة ض��باط ص��ف  الحض��یرة الثالث��ة، ن ع یوس��ف آم��ر الحض��یرة الرابع��ة.
 المشاة في الموصل، فیما كان آمر السریة الرائد یاسین األعظمي السامرائي.

 ً مریراً غامض�اً، وكن�ُت،  بالنسبة لي كان عالم الجیش واألوامر والعلوم العسكریة غریباً مھیبا
ی�دان ومثلي باقي التالمی�ذ، أنظ�ر بحس�د إل�ى ش�لة الض�باط وھ�م ی�دخلون س�احة العرض�ات (م

 التدریب) وعلى أكتافھم تلمع النجوم، وفي أیدیھم تتأرجح العصي.



 مائة خط لقیادات الفرقسعة  198بدالة روسیة 



البندقیة التي واجھتني كان�ت ب�اردة وثقیل�ة، لك�ن بع�د ش�ھر م�ن الت�دریب ص�ارت تب�دو خفیف�ة 
الحمل جداً، و آمر حضیرتي نائب العریف عبد القادر الموصلي النحیف كان كابوس�اً مرعب�اً 

ل، فمخاطبة آمر الفص�یل أس�ھل م�ن مخاطبت�ھ، وح�ین یص�ل بالنسبة لي، أما نائب ضابط خلی
األمر إلى آمر الفصیل النقیب لیث، فكان�ت مح�اورة رئ�یس أرك�ان الج�یش أق�رب إل�ى خی�الي 

 في كلیة االحتیاط ولم أكلمھ أو یكلمني شخصیاً. دورتيمن مكالمتھ، وقد أنھیت 

رب والش�دائد، الم الح�كل شيء في الجیش یعلمك كیف تنزع نفسك من عالمك وتنتمي إل�ى ع�
ن كلی��ة الض��باط االحتی��اط كوح��دة عس��كریة كان��ت م��ن الوح��دات األكث��ر ولألمان��ة أق��ول ھن��ا إ

نزاھة واألقل فساداً التي خدمت فیھا. ویبدو أّن رقابة السلطات العلی�ا كان�ت مس�تمرة وش�دیدة 
 ت!لحرب القادسیة ولغزو الكوی على الكلیة لتخریج ضباط میدانیین سیكونون وقوداً 

نقلن��ي الج��یش م��ن منطق��ة الفوض��ى الوجودی��ة الثوری��ة الیس��اریة المطلق��ة، إل��ى منطق��ة النظ��ام 
العس��كري المح��افظ الیمین��ي الص��ارم وزرع ف��ي نفس��ي روح العس��كرتاریا وھ��و ل��یس وص��ف 

قدرتي على االنتاج والجھ�د المفی�د اكتس�بتھا  نّ ولألمانة، فإ مھین كما یقترح بعض الیساریین.
الص�ارم ال�ذي حررن�ي م�ن أوھ�ام الی�أس الوج�ودي الیس�اري ال�ذي ك��ان  م�ن الج�یش ونظام�ھ

 یجتاح الشباب.

یومن��ا یب��دأ ف��ي السادس��ة والنص��ف ص��باحا، یتجم��ع الفص��یل وس��ط ص��رخات "انھ��ض" الت��ي 
تقصفنا من أفواه ضباط الصف، نكون قبلھا في السادسة قد اس�تیقظنا وحلقن�ا وجوھن�ا ولمعن�ا 

نلبس بدلة العرضات وح�ذاء الخدم�ة، ونجتم�ع كفص�یل أحذیة الخدمة، وحین یصرخ انھض، 
 الفصیل.مقر تلمیذا) في حدیقة  60(

ً وھو مك�ان نخرج مھرولین إلى مطعم الكلیة   ن�تن وزف�ر الرائح�ة باس�تمرار، فنأك�ل كعك�اً لین�ا
ً حذاء جدید كأنھ جلد  ً  وشایا ك�ل بالع�د، یعن�ي العری�ف و م�اش، واأل، أو ش�وربة ع�دس أوحلیب�ا
ً  قد حیث یجب أن تكون 10إلى  1یعد من   .أكلت كل شيء، واال ستخرج إلى التدریب جائعا

ول، في الس�ابعة وحت�ى الس�ابعة والثل�ث ریاض�ة ص�باحیة، وبع�دھا ع�ودة إل�ى بعد الفطور األ
مقر الفص�یل، اس�تالم الس�الح م�ن المش�اجب، والع�ودة مجتمع�ا إل�ى س�احة العرض�ات، حی�ث 

ص�یل، وأحیان�ا تفت�یش آم�ر الس�ریة، وف�ي أحی�ان تفتیش مع�اون أم�ر فص�یل، ث�م تفت�یش آم�ر ف
و الفصائل، وھي مناسبة ناح التدریب تفتیش أحدى السرایا أقلیلة، یطلب آمر الكلیة أو آمر ج

 ً  بعقوبة جماعیة لسبب مجھول! تنتھي غالبا

ف��ي تم��ام الس��اعة الثامن��ة ین��ادي آم��ر الكلی��ة "س��رایا داوم بالت��دریب للس��اعة األول��ى حس��ب 
فرق السرایا إلى فصائل والفصائل إلى حضائر ویبدأ التدریب. حركات الت�دریب المنھج"، فتت

لتحی�ة بالس�الح، وخاللھ�ا تراش�ق والتحیة العسكریة والمسیر ث�م الس�الح وحرك�ات الس�الح وا
 إجراء" یعني حین تقول استعد ! تقولھا ھكذا: -مر" أیعازاألوامر وكیفیة اصدار األ



 ا ا عد! فصیل ل ل ل ل ل ، استا اا ا اا

ص��عب األوام��ر ك��ان إیع��از الوق��وف وایع��ازات حرك��ة الفص��یل والس��ریة بالغ��ة وھك��ذا، وأ
 الصعوبة، حیث تنتقل الحركات واألجنحة بدقة األوامر.

ثم بدأت مرحلة السالح وتمارین السالح، وشملت البندقی�ة كالش�نكوف، المس�دس ماك�اروف، 
الیدوی��ة الروس��یة الھجومی��ة والرمان��ة الرشاش��ة ار ب��ي ك��ي، القاذف��ة آر ب��ي ج��ي، الرمان��ة 

 الدفاعیة.

ف��ي الس��اعة العاش��رة والنص��ف ینتھ��ي الت��دریب، حی��ث تع��ود الفص��ائل إل��ى الثكن��ة بع��د تس��لیم 
السالح إلى المشاجب، ثم تذھب الفصائل إلى الفطور الث�اني (جبن�ة أو قیم�ر الب�ان م�ع حلی�ب 

م وجب��ة ف�ي الی��وم) ث��م وش�اي وص��مون عسكر(ش�عیر) س��اخن ط��ازج، وكان�ت بالنس��بة ل�ي أھ��
ق�د ت�رجم تتجھ الفصائل في الحادیة عشرة إلى قاعات ال�درس بع�د أن ی�دوي ب�وق ال�دروس و

درس، ط���ب أدرس" فتت���وزع الفص���ائل عل���ى قاع���ات ال���درس، التالمی���ذ لحن���ھ إل���ى: "ط���ب أ
ویص�طحب التالمی��ذ معھ��م الكراس��ات والكت��ب وال�دفاتر. تش��مل ال��دروس، التخط��یط، التعبئ��ة، 

س��كري، الجغرافی��ة العس��كریة، الح��رب الكیماوی��ة، الھندس��ة العس��كریة، التوجی��ھ الت��اریخ الع
السیاسي. وكانت مقاومة النعاس أصعب ما یوج�ھ التالمی�ذ، وم�ن ی�نم یواج�ھ عقوب�ة ال�ركض 

 حول ساحة العرضات في الساعة الثالثة أو الرابعة ظھراً من أشھر الصیف! 

الفص���ائل مجتمع���ة بش���كل ك���رادیس إل���ى ، ث���م ت���ذھب 13.30تنتھ���ي ال���دروس ف���ي الس���اعة 
المقصف، البھو أو المطعم، حیث نتن�اول الطع�ام، وكلن�ا نتن�در أنھ�م یجلب�ون لن�ا لح�م "كنغ�ر" 
ألّن العظام كانت كبیرة جداً وشكلھا غریب، ولكن شدة الت�دریب تجبرن�ا أن نأك�ل ك�ل ش�يء، 

د، وربما كان ھ�ذا األم�ر وعموما كان األكل سیئاً جداً من ناحیة الطبخ ومن ناحیة حصة الفر
 الجانب األسوأ في الكلیة.

في الساعة الثانیة والربع تعود الفصائل إلى الثكنات، الستراحة طولھا س�اعة. وكان�ت عب�ارة 
 عن ركضة للتھیؤ لما تبقى من الیوم.

ف��ي الس��اعة الرابع��ة تخ��رج الفص��ائل مجتمع��ة بمالب��س الریاض��ة إل��ى الریاض��ة المس��ائیة، ث��م 
جباریة ولك�ن بالح�ذاء الخفی�ف وبالقیاف�ة للمذاكرة المسائیة اإللى قاعات الدرس تذھب بعدھا إ

الداخلی��ة ول��یس بح��ذاء الخدم��ة وقیاف��ة العرض��ات. ف��ي السادس��ة والنص��ف تنتھ��ي الم��ذاكرة 
المسائیة، وتعود الفصائل الستراحة قصیرة تخرج بع�دھا ف�ي الس�ابعة إل�ى طع�ام العش�اء ف�ي 

 البھو.

لنصف تعود الفص�ائل إل�ى الثكن�ات، ویب�دأ التھی�ؤ للتع�داد المس�ائي. ف�ي في الساعة السابعة وا
الثامن��ة مس��اء ی��دوي ب��وق التع��داد، فتخ��رج الفص��ائل مجتمع��ة بقیاف��ة الت��دریب إل��ى س���احة 
العرضات، وتصطف كما ھو الحال في التعداد الص�باحي، ویج�ري التع�داد وأحیان�ا تص�احبھ 



أو الس��رایا، ث��م یع��ود الجمی��ع إل��ى الثكن���ة  عقوب��ة جماعی��ة لك��ل الكلی��ة أو ل��بعض الفص��ائل
جمی�ع ي ب�وق الن�وم، ویج�ب أن یس�ارع الی�دوّ  9.30الستراحة تصل إلى ساعة، وفي الساعة 

 لى الفراش وإطفاء النور، وإال فالعقوبة صارمة.إلى تغییر مالبسھم والدخول إ

ف�ي ذات  متأص�ل ف�ي نفس�ھ، الل�ؤممن أسوأ ضباط الخفر ضابط من أھل ال�دور اس�مھ ھ�ذال! 
یوم ساخن من أیلول عاقب تالمذة الكلی�ة مجتمع�ین بالھرول�ة ح�ول الكلی�ة لم�دة س�اعة كامل�ة. 

نقیب ھذال كان س�كراناً ول�م تعجب�ھ  تلمیذ ومعھم ضباط صف یھرولون كالحصن ألنّ  1200
 حركاتنا!

بع��د أس��بوعین، ك��رر نف��س الفعل��ة ف��ي خفارت��ھ، مض��یفاً إلیھ��ا إبق��اء الكلی��ة مجتمع��ة بوض��ع 
 ستعداد لمدة ربع ساعة!اال

وكان��ت النتیج��ة ش��كوى تق��دم بھ��ا الجمی��ع إل��ى ھیئ��ة التوجی��ھ السیاس��ي، لكنھ��ا ل��م تحق��ق ش��یئا، 
فالنقیب اللئیم القبیح (أشقر أبرص بعیون خضر بال أھداب، قصیر القامة محدب الس�اقین وال 

ك�ن بنس�خة أدري كیف قبلوه ضابطا)، ھذا النقیب كان من أقارب عزة الدوري، وھو یشبھھ ل
 مصغرة، وبذا فإن الشكاوى لم تغیر شیئا.

ب��ین ك��ل ھ��ذا الجح��یم الی��ومي، كن��ت وأح��د ال��زمالء واس��مھ نائ��ل م��ن أھ��الي كرك��وك، ب��ین 
الریاضة والمذاكرة المسائیة نذھب بترمس أنیق إلى سیاج ساحة العرضات المالصق لقاعدة 

فل�س، فنك�ون ق�د حققن�ا  100ء الرشید الجوی�ة، ونن�ادي جن�دي ح�انوتھم، ف�یمأل لن�ا الش�اي لق�ا
مكسباً رھیبا یعیننا على تحمل آالم الدروس والمذاكرة. الشاي كان حلماً وكذلك التدخین، كن�ا 
نرش��ف ك��ؤوس الش��اي وأدخ��ن أن��ا وندن��دن بص��وت واط��ئ بأغ��اني فی��روز! فی��روز ف��ي كلی��ة 

 الضباط االحتیاط، تحٍد بصوت خافت!

 ً دیناراً، وھو مبلغ كبیر آنذاك، حی�ث ك�ان رات�ب  35شھریاً قدره  كل تلمیذ كان یتقاضى راتبا
 دیناراً. 18المعلم في بدایة تعیینھ ھو 

 3وھكذا عشنا جحیم التدریب لنحو عام كامل، كانت أص�عب فقرات�ھ تل�ك الت�ي ب�دأنا بھ�ا من�ذ 
، أجری��ت لن��ا قرع��ة الص��نوف، 1980ك��انون الث��اني  6وحت��ى نھای��ة الع��ام. وبع��د  1979آب 

الصنف الذي اقترع�ھ، وكان�ت القرع�ة نزیھ�ة إل�ى ح�د كبی�ر، وج�رت  وحصل كل واحد على
 بأشراف ھیئة عسكریة علیا، لكّن المفضلین حظوا بصنوف مختارة خارج القرعة. 

في مدارس بعض الصنوف، خفّ�ت الش�دة إل�ى ح�د كبی�ر، لك�ن تالمی�ذ المش�اة وال�دروع ك�انوا 
 ولھذا قصة أخرى.األسوأ حظا بیننا، وعانوا بشدة حتى في مدارس الصنوف، 

                                   *** 

 



 العقید الركن سلطان ھاشم آمر لواء العالي

دخلن��ا ق��اطع سیس��ر ف��ي س��ربل زھ��اب لنب��دل الل��واء الخ��امس الفرق��ة الرابع��ة مش��اة جبل��ي 
(والمع��روف بالع��الي)، وھن��اك التقی��ت ألول م��رة آم��ر الل��واء الخ��امس العقی��د ال��ركن س��لطان 

 د.ھاشم أحم

 

یعد اللواء الخامس مشاة جبلي من خیرة تشكیالت الج�یش العراق�ي وأق�دمھا، وأطلق�ت تس�میة 
ھ كان مكلف�اً بحمای�ة الملك�ة عالی�ة خاص�ة إب�ان اقامتھ�ا العالي أصال على الفوج الثاني منھ ألنّ 

في القصر الصیفي بمصیف سرسنك بمدینة دھوك، ثم عمت التسمیة اللواء برمت�ھ. ھ�ذه ھ�ي 
 التي سمعتھا عن ھذا اللقب، وقد ال تكون دقیقة.القصة 

ال غرفة حركات اللواء الخامس التقیتھ أول مرة، م�ع ھیئ�ة شكّ  3في ملجئین للھندسة العالمة 
، وكان بشوش الوجھ مضیافاً دائم األسئلة، وتوج�ھ ل�ي عل�ى وج�ھ 1981ركنھ في ربیع عام 

ص���الت الس���لكیة أم الخص���وص بالس���ؤال ع���ن ص���فتي، وع���ن مس���ؤولیتي، ھ���ل ھ���ي الموا
الالسلكیة؟ وفي ذلك الیوم كان ضابط المخابرة األقدم المالزم أول ثائر في "مأموریة" لذا ل�م 
یرافقنا، فطلب مني العقید الركن سلطان أن اتسلم الشبكات السلكیة والالسلكیة لتصبح ض�من 

عل�ى مس�ارات ب�أن یبق�ى مخ�ابرو ل�وائھم معن�ا حت�ى الغ�د ك�ي ی�دلونا  قاطع مسؤولیتنا، واعداً 
 الخطوط والشبكات الالسلكیة، وھذا ما كان بالضبط.

لفت نظري أنھ رجل متواضع، متفائل دائم االبتسام، واثق من نفسھ بشكل كبیر، وروى عن�ھ 
ً جنوده أنھ متدین یحترم مشاعر الجنود والضباط ولم یسمع قط صوتھ مرتف بالص�یاح عل�ى  ع�ا

 أي أحد، وھذا نادر جداً.

دروع خض��راء الل��ون، ورغ��م كرش��ھ الكبی��ر نس��بیاً فإنّ��ھ ك��ان دائ��م الحرك��ة ك��ان یل��بس بدل��ة 
واضح النشاط، وما برح ضباط وجنود اللواء یشیدون بھ، بل س�معت م�ن ض�باط مخ�ابرتھم، 
أنھم في الیوم الذي سینقل فیھ العقید الركن سلطان ھاشم م�ن ل�وائھم، سیس�عون أنفس�ھم للنق�ل 

 إلى وحدة أو تشكیل آخر.

من المحبة والود واأللف�ة ن�ادرة ج�داً ف�ي ص�فوف الج�یش، لك�ن ظ�روف المع�ارك،  ھذا النوع
 تخلق مشاعر من ھذا النوع.

وح��ین التقین��ا نظرائن��ا م��ن ض��باط ومرات��ب المخ��ابرة ف��ي ل��وائھم، خرج��وا معن��ا ف��ي ج��والت 
س�الك، مؤك�دین أنھ�م ق�د ونا عل�ى العق�د الس�لكیة ومم�رات األاستطالعیة في قاطع الل�واء لی�دل

إلى الفوجین المتقدمین عل�ى تل�ة المھ�د، عن�د فتح�ة تن�ك حم�ام، م�ا  میدان ا في مد كابلينجحو
كثر صفاء وارتفاعا. وفعال استلمنا منھم ك�ابلین أ، ومستوى الصوت یجعل االتصاالت أفضل

یصالن إلى الفوجین، لكن رئیس عرف�اء ع�داي ال�ذي ك�ان عری�ف الرعی�ل الس�لكي، ق�ال ل�ي 



مفی��دة ف��ي االتص��االت م��ع الوح��دات المتقدم��ة، ألنّھ��ا تنقط��ع إس��وة  ھمس��اً إّن الك��ابالت غی��ر
م��ن إص��الح الخط��وط الس��لكیة،  ب��الخطوط الس��لكیة، ولك��ن إص��الحھا أص��عب وأكث��ر تعقی��داً 

لتجنب  وخاصة في ظروف الرؤیة السیئة والظالم حیث تجري عملیات تصلیح الخطوط لیالً 
حیل��ة، فعلین��ا اس��تالم الش��بكة كم��ا ھ��ي،  قناص��ة الع��دو وقص��فھ. وافقت��ھ ال��رأي، ولك��ن م��ا بالی��د

وھك��ذا فعلن��ا، وبالفع��ل كان��ت خط��وط الف��وجین الم��ارة عل��ى الك��ابلین س��یئة ج��داً لدرج��ة أنن��ا 
اض��طررنا إل��ى تب��دیلھا فیم��ا بع��د بخط��وط س��لكیة، ابت��داء م��ن خ��روج الش��بكة م��ن فتح��ة جب��ل 

 سیسر المطلة على حوض سربل زھاب وصوال إلى فتحة تنك حمام.

كلیة عسكریة، یجرنا إل�ى الح�دیث  39سلطان ھاشم األحمد، وھو خریج الدورة  الحدیث عن
ع��ن تراتبی��ة المس��ؤولیة والقی��ادة ف��ي الج��یش، والت��ي تت��یح إص��دار وتنفی��ذ األوام��ر وت��وزع 
الصالحیات، وق�د ت�دخل ح�زب البع�ث وقادت�ھ ف�ي ھ�ذا النظ�ام االنكلی�زي فأض�افوا إلی�ھ حلق�ة 

ط بالمكت�ب العس�كري وھ�و أعل�ى س�لطة حزبی�ة بعثی�ة ف�ي اسموھا "التنظیم العسكري" وت�رتب
 ً ھذا الج�یش، وإب�ان الح�رب، ك�ان ع�زة ال�دوري شخص�یاً یق�ود المكت�ب  الجیش، ویقود نظریا

العس��كري. ھ��ذا اإلقح��ام أس��اء إل��ى ح��د كبی��ر لق��یم العس��كریة العراقی��ة الموروث��ة ع��ن الحك��م 
 الكولونیالي البریطاني في العراق.

تعني أن األوامر تصدر عن سلسلة مراجع، وتنف�ذ م�ن قب�ل سلس�لة مراج�ع تراتبیة المسؤولیة 
 أدنى، وتقسم رتب الضباط إلى:

 (وھناك من یضع رتبة رائد ضمن رتب القادة) رتبة مالزم إلى رتبة رائد من -*أعوان 

 من رتبة مقدم إلى رتبة عمید. -*قادة 

 من رتبة لواء إلى رتبة مھیب. -*أمراء 

فیرم�ز لھ�ا بش�ریط أحم�ر عل�ى الكت�ف، وت�دل عل�ى حص�ول الض�ابط عل�ى *أما شارة الركن 
 شھادة ماجستیر علوم عسكریة، وذلك بعد اتمامھ سنتین ونصف في كلیة األركان .

*ھناك شارة الحرب، التي تدل علیھا قطع�ة جلدی�ة فیھ�ا م�ا یش�بھ الوس�ام، توض�ع عل�ى جی�ب 
اه، وفي الجیوش العربی�ة یق�ال لحاملھ�ا البدلة العسكریة فوق القلب، وتدل على شھادة الدكتور

مثال  "اللواء أركان حرب"، بمعنى أنھ حاصل عل�ى الماجس�تیر وال�دكتوراه، أم�ا ف�ي الج�یش 
العراقي فلم تستحق تسمیة رسمیة، وذلك لتعاقب الحروب وإقاالت وطرد الض�باط المس�تمر، 

ون الحص��ول عل��ى وع��دم ق��درة القائ��د الع��ام للق��وات المس��لحة "ص��دام حس��ین" عل��ى حملھ��ا د
شھادتھا، مع انّھ منح نفسھ رتبة فیلد مارشال ركن، وھي أرفع رتبة في الع�الم دون أن یخ�دم 
في الجیش یوماً واحداً، وفي ھذا حیف مبطن شعر بھا كل من بذلوا دمھم في حروب العراق 

 المستمرة!



رة، ووج��ود وت��رتبط ھ��ذه الرت��ب والوص��ول إلیھ��ا باعتب��ارات كثی��رة منھ��ا االس��تحقاق، والس��ی
 شاغر في المالك، وھذا یحدث عادة منذ منتصف رتب القادة.

وحتى قیام حرب القادسیة حصل العقید الركن سلطان ھاشم أحمد الطائي على اس�تحقاقھ م�ن 
 الترفیعات:

 .م 1976م ومن كلیة األركان عام  1964إذ تخرج من الكلیة العسكریة عام 

الس��وفیتي الس��ابق والمملك��ة المتح��دة والوالی��ات انخ��رط ف��ي دورات عس��كریة ف��ي االتح��اد 
 .المتحدة األمریكیة، كما عمل مدرساً في الكلیة العسكریة

بعد قیام ما عرف بالجمھوریة اإلسالمیة في إی�ران  1979وعشیة قیام نوایا الحرب في عام 
 عین العقید الركن س�لطان ھاش�م أحم�د 1980بات ینظر الیھ كقائد محتمل للجیش، وفي عام 

آمرا للواء المشاة الخامس في الفرقة الرابعة، ثم رقي في المناصب إلى قائ�د للفرق�ة الرابع�ة، 
 .م 1988 – 1980للفیلق الخامس ثم الفیلق األول خالل الحرب العراقیة اإلیرانیة  اً ثم قائد

م  1991ترأس الوفد العراقي خالل مفاوض�ات وق�ف إط�الق الن�ار م�ع ق�وات التح�الف ع�ام 
 ان.خیمة صفو

 .م 1993شغل منصب معاون رئیس األركان للعملیات حتى عام 

 م. 1994عین في منصب محافظ نینوى عام 

 .م عین بمنصب رئیس ھیئة األركـان العامة 1995في عام 

م ع��ین بمنص��ب وزی��ر ال��دفاع لیص��بح عض��واً ف��ي القی��ادة العام��ة للق��وات  1996ف��ي ع��ام 
، 2003نیس�ان  9اط نظ�ام ص�دام حس�ین ف�ي المسلحة العراقیة، وبق�ي ف�ي منص�بھ حت�ى اس�ق

 وكان ذلك سبباً لمشكلتھ الكبرى التي ابقتھ سنوات طویلة خلف القضبان.

، ارتقى بالرتب بشكل صاروخي، مختصراً ج�داول ترفی�ع كثی�رة ألّن ص�دام 1981منذ عام 
 حسین كان ینظر إلیھ باعتباره من أكف�أ ق�ادة الج�یش، وھ�ذا الجان�ب یتف�ق علی�ھ أغل�ب ض�باط

الجیش العراقي آنذاك، حتى قیل أّن وزیر الدفاع األس�بق ع�دنان خی�ر هللا ك�ان یخ�الف ص�دام 
 حسین في تقییمھ لضباط الجیش لكنھ یشاطره الرأي بشأن سلطان ھاشم.

بإس�قاط نظ�ام ص�دام حس�ین،  2003نیس�ان  9إبان عملیات تحریر الع�راق الت�ي تّوج�ت ف�ي 
م�د یش�غل منص�ب وزی�ر ال�دفاع من�ذ س�بع س�نوات، كان الفریق أول الركن سلطان ھاشم األح
عل�ى أوراق اللع�ب المطل�وب الق�بض عل�یھم م�ن  27وقد منحتھ قوات التحالف الدولي ال�رقم 

أرك��ان نظ��ام ص��دام حس��ین، لتحدی��د عملی��ات االنتق��ام ولمن��ع حمام��ات دم بس��بب األحق��اد الت��ي 
ة الق�ادة الن�ازیین بع�د تراكمت في قلوب العراقیین على نظام صدام والبعث (كما ج�رى تس�می



نبیرغ الش�ھیرة، رغ�م أن أحك�ام یم�نھم ف�ي محاكم�ات ن�ور 53اسقاط ھتلر ومحاكم�ة وإع�دام 
 ً  اعدام قد صدرت عن نفس المحكمة بحق عشرات غی�رھم، لك�ن ل�م یج�ر تنفی�ذھا غالب�اً تجنب�ا

 لسفك المزید من الدماء). 

لجن�رال ھاش�م إل�ى الق�وات ، وبع�د مفاوض�ات طویل�ة استس�لم ا2003أیلول/ س�بتمبر  19في 
إلى الفریق أول الركن دیفید بیترای�وس قائ�د الفرق�ة العاش�رة  األمریكیة في الموصل، وتحدیداً 

المحمولة جواً األمریكیة والذي منحھ تعھداً بإجراء محاكمة عادلة بحقھ. وق�د تس�لمتھ الق�وات 
ل�ھ، ووع�ده برف�ع اس�مھ األمریكیة بمنتھى االحترام، ووع�د بترای�وس بإس�قاط ال�تھم الموجھ�ة 

من أوراق اللعب سیئة الص�یت بس�بب التأیی�د الش�عبي ال�ذي یحظ�ى ب�ھ ف�ي الج�یش وخارج�ھ. 
لكن الوعود ذھبت أدراج الری�اح ف�ي ظ�ل تص�اعد العملی�ات االنتقامی�ة وانتش�ار الطائفی�ة ف�ي 

 (غالباً في سجن الح�وت ، ما أّخر إطالق سراحھ وأبقاه رھین الحبس2005العراق منذ عام 
 . 2020تموز/ یولیو  19وفاتھ في حتى بالناصریة جنوب العراق) 

                              *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مع صدام حسین على مائدة الطعام!

قبل اندالع حرب قادسیة صدام ببض�عة أش�ھر، ك�ان   1980جرى ذلك في مطلع صیف عام 
 ً ، استیقظت ص�باحاً اقصى شمال اربیل بضاحیة مدینة راوندوز 23معتاداً في مقر لواء  یوما

وخرجت بالسریة للتدریب، بعد نحو ربع ساعة، جاءني انضباط مق�ر الل�واء وھ�و یبلغن�ي أن 
أذھب إلى مقدم اللواء، ذھبت إلیھ فأخبرني بأّن زائ�راً ھام�اً ج�داً س�یفد إلین�ا، وعلین�ا أن نھی�ئ 

 یارة. الوحدة للز

 

دبت حركة غی�ر اعتیادی�ة ف�ي وح�دتنا، الجمی�ع ینظف�ون ویرتب�ون، وحض�یرة انض�باط الل�واء 
وقف��ت م��ع المب��ّوق ب��أبھى ص��ورھا، وك��ل األج��زاء البیض��اء ف��ي قی��افتھم ق��د ج��رى تش��میعھا 
بالطباشیر فبات�ت ش�دیدة البی�اض. بع�د س�اعتین م�ن االس�تعدادات، ل�م یص�ل الزائ�ر المنتظ�ر، 

فرزت�ي رشاش�ات خفیف�ة عل�ى بی�وت قری�ة ك�اولوك الت�ي تنّص�ف الطری�ق وابلغت أن أوزع م
بینن��ا وب��ین راون��دوز لحمای��ة الزائ��ر المنتظ��ر. كن��ت ف��ي الس��ریة وح��دي، آم��ر الس��ریة المق��دم 
زكریا مجاز، ضابط المخابرة األقدم في دورة بمدرسة المخابرة، الضابط اإلداري ف�ي بغ�داد 

لكیماوي ف�ي فرض�یة ت�دریب م�ع فص�یلھ، وھك�ذا وق�ع الستالم مواد من العینة، آمر الفصیل ا
ك��ل الع��بء عل��ّي. ذھب��ت ب��المفرزتین، وازعج��ت س��كان البیت��ین بطلب��ي أن أض��ع رشاش��ات 

 وجنوداً فوق أسطح بیوتھم !

أغلب من في السریة یتوقع أن یك�ون الزائ�ر قائ�د الفیل�ق، لك�ن ال أح�د بوس�عھ أن یج�زم. بھ�و 
ض�یف دون أن نع�رف مس�تواه أو مت�ى یص�ل، لك�ن الضباط أع�د ذبیح�ة كامل�ة عل�ى ش�رف ال

 ً ، وتطاول االنتظار، حتى قاربت الساعة الثانیة ظھراً، ثم دخل رتل كان ذلك إجراء احترازیا
سیارات تویوتا الند كروزر وشاحنات تویوتا ھاي لُكس دبل قمارة مدنیة، ومعھا س�یارة الن�د 

اس�تقبال الض�یف، فأنتش�ر عناص�ر كروزر واحدة عسكریة إلى مقر اللواء، وس�ارعنا نح�اول 
حمایة یقودھم م.أول أرشد یاسین! وھكذا عرفنا أّن الزائر ھو صدام حسین، وق�د زارن�ا وھ�و 
یرتدي بدل�ة نقابی�ة خض�راء الل�ون، وق�د تمنط�ق بص�ف رص�اص جل�دي أس�ود الل�ون فوقھ�ا، 

ومع�ھ  وتدلى مسدسھ البراوننك المعتاد فوق فخذه األیمن، وعلى رأس�ھ یض�ع كوفی�ة حم�راء،
مجموعة من أقاربھ كلھم ب�المالبس العربی�ة، وق�د تمنطق�وا بأحزم�ة الرص�اص، ك�أنھم أم�راء 

انطب��اعي األول أنھ��م  خلیجی��ون خرج��وا إل��ى الص��ید ف��ي البادی��ة ویحمل��ون بن��ادق انكلیزی��ة.
 خرجوا إلى الصید، ثم عّن لھم أن یزوروا لواءنا لسبب ما، ثم تأیّد صدق حدسي فیما بعد. 

آنذاك كان المقدم الركن خلف العلیان، وكان في إجازتھ الدوریة، وكذلك غاب ك�ل  آمر لوائنا
ضباط الركن أما في إجازاتھم أو في مأموریات باستثناء مقدم اللواء رائ�د رك�ن حمی�د، وم�ن 
سریة مقر اللواء كنت أن�ا الموج�ود فحس�ب، وق�د س�بب لن�ا ھ�ذا الوض�ع، حرج�اً فج�رى عل�ى 

 ألول المستقر في حامیة راوندوز المالصقة لنا.عجل استدعاء ضباط الفوج ا



وطّوق عناصر الحمایة مقر اللواء "بنایة قدیمة لمخفر انكلی�زي"، ومنع�وا دخ�ول أي ش�خص 
ل�ھ، وتق��دمت لھ��م وقل�ت لھ��م أن��ي الض�ابط الوحی��د ف��ي س�ریة مق��ر الل��واء الت�ي یزورھ��ا الس��ید 

ب، لكنھم رفضوا، ثم نادوا ضابطاً الرئیس، والبد أن أدخل ألكون في استقبالھ وأللبّي ما یطل
من عندھم برتب�ة م�الزم أول، فس�ألني ع�ن اس�مي وص�فتي وأخبرت�ھ بالح�ال، فأوس�ع ل�ي ك�ي 
أدخل، وكنت مسلحاً بمسدس ولم یطلب مني نزع المسدس أو تجریده م�ن مخ�زن اإلطالق�ات 

 ً كان في بدایة  على األقل، وكانت ھذه سابقة ال مثیل لھا، ولم أجد لھا تفسیراً سوى أن صداما
رئاستھ وال یرید أن یعزل نفسھ عن أفراد القوات المسلحة، وال یرید أن یبدي عدم ثقت�ھ بھ�م، 

 أو أنھ كان مطلق الثقة بالجیش.

استقر صدام حسین ومن معھ في البدایة في غرف�ة آم�ر الل�واء، ول�م یك�ن قائ�د الفرق�ة أو قائ�د 
ی�ع ول�م یعل�م بھ�ا مق�ر الفرق�ة أو مق�ر الفیل�ق، الفیلق برفقتھ، م�ا یعن�ي أن زیارت�ھ مفاجئ�ة للجم

وذھبت إلى المطبخ لحث الجنود على إعداد الطعام بس�رعة، وتق�دیم الش�اي للض�یوف، وك�ان 
الجمیع مرتبكون، ثم نبھني الجنود إلى أّن مطبخ "السید الرئیس" ق�د دخ�ل بطاقم�ھ ف�ي غرف�ة 

 یقدموا أي شيء قطعاً إلى "الس�ید آمر اللواء، وھم یعدون الطعام لھ ھناك، وقد أبلغوھم أن ال
الرئیس" فكل شيء محمول معھم، وجاء مقدم الل�واء راكض�اً وأم�رھم بم�د س�فرة الطع�ام ف�ي 

 حدیقة اللواء، ولیس في بھو الضباط، وھكذا كان. 

ثم دخل صدام ومن معھ إلى البھو، ورافقناه في الدخول نحن ضباط مقر الل�واء وع�نھم مق�دم 
الوحید في سریة مقر اللواء، إض�افة أم�ین س�ر فرق�ة راون�دوز العس�كري  اللواء وأنا الضابط

الحزبیة وھو برتبة مالزم أول لم أعد اتذكر اس�مھ، ع�الوة عل�ى بع�ض ض�باط الف�وج األول. 
وما إن جلسنا حتى وفد ضابطان من الفوج األول ھما أمراء س�رایا ف�وق جب�ل ھن�درین، وق�د 

بطان وكالھما برتبة م�الزم أول وھ�م یحم�الن بن�ادق، وصال تواً إلى مقر اللواء، ودخل الضا
فتنكب أولھما البندقیة عل�ى كتف�ھ، وأدى التحی�ة عل�ى الس�الح وق�ّدم نفس�ھ رس�میاً، ورد ص�دام 
بكلمة أھال أھال، فیما دخل الثاني، وقد حمل البندقیة بیده الیسرى على امت�داد ذراع�ھ األیس�ر 

حی�ة العادی�ة بكف�ھ وق�ّدم نفس�ھ رس�میاً ف�رد ص�دام بوضع كانت فیھ الفوھة إلى أسفل، وأدى الت
 بنصف رفعة ذراع. 

كان االرتباك یخیم عل�ى الجمی�ع، لك�ن الملف�ت للنظ�ر أن أغل�ب ض�باط الل�واء ك�انوا مس�لحین 
(البد من اإلشارة ھنا، إلى أن الزیارة تمت قبل قیام الحرب العراقیة اإلیرانیة في نھایة ش�ھر 

أي ف��ي وض��ع س��الم، لك��ن لواءن��ا ك��ان منفتح��اً ف��ي منطق��ة  تقریب��اً، 1980حزی��ران/ یونی��و 
راوندوز بوضع حركات، وھكذا یتاح للضباط حمل أسلحتھم الشخصیة، أو حمل بندقیة وھ�و 
ما كان یفضلھ ضباط المشاة ف�ي رب�ایھم). واألكث�ر غراب�ة أّن أی�اً م�ن أف�راد حمای�ة ص�دام ل�م 

اسبة لم یكن عدد أفراد الحمای�ة یعترض على وجود ضباط مسلحین في حضرة عمھم، وبالمن
 جندیاً) !! 30یزید عن قوة فصیل (حوالي 



من الجمیع تعریف أنفسھم، ونھض مقدم اللواء لتقدیم نفس�ھ وح�اول أن یخط�و  طلب صدامثم 
لمنتصف البھو لیفعل ذلك بصفة رسمیة، لك�ن "ال�ریس" ق�ال ل�ھ: " ق�دم نفس�ك وأن�ت بمجان�ك 

ص��دام بض��ع أس��ئلة ع��ن آم��ر الل��واء وع��ن ب��اقي ض��باط (ف��ي مكان��ك)"، ففع��ل الرج��ل، وس��ألھ 
ال��ركن، ث��م تواص��ل تق��دیم الض��باط ألنفس��ھم، حت��ى وص��لت ن��وبتي، فنھض��ت وأدی��ت التحی��ة 

رعی�ل المخ�ابرة الث�اني س�ریة مق�ر ومخ�ابرة ل�واء  مخابرة.. آم�روقدمت نفسي "مالزم مجند 
 نت مھندس؟"المشاة الثالث والعشرون"، وسألني صدام وھو ینظر إلّي في وجھي "أ

 ال سیدي، خریج كلیة اآلداب قسم اللغة االنكلیزیة. -

 فھز برأسھ مع ابتسامة خفیفة وھو یقول، یاھال بالخریجین، تفضل!

 .  وجلست في مكاني وقد أخذ مني العرق مأخذاً 

وتواصل تقدیم الضباط ألنفسھم لھ، وبدا صدام یتحدث مخاطب�اً الجمی�ع ف�ي عمومی�ات العم�ل 
ج��ازات، ث��م س��أل ع��ن الروات��ب، "ھ��ل تكف��ي العس��كر روات��بھم"؟ ث��م أعط��ى العس��كري، واال

 الضوء األخضر بحدیث الحاضرین عن احتیاجاتھم!

فرد علیھ المقدم محمود آمر الفوج الثالث، الذي وف�د مت�أخراً، بش�يء ال أت�ذكره، وك�ذلك فع�ل 
الملح��ة إل��ى مق��دم الل��واء، وتكل��م ال��بعض ع��ن س��لفة زواج، وتح��دث آخ��ر ع��ن حاج��ة الض��ابط 

س���یارة، واقت���رح ض���ابط ل���م أع���د أذك���ر اس���مھ أن تم���نح الش���ركة العام���ة للس���یارات أفض���لیة 
 للعسكریین بالحصول على سیارة مقابل ثمن. ابتسم صدام ورد بالقول "إن شاء هللا"!

كان المالزم األول أرشد یاسین، یدّون بالقلم في دفت�ر ص�غیر، أش�یاء مم�ا ی�دور، لكنھ�ا غالب�اً 
صدام، ثم التفت صدام ناحیتھ فاقترب أرشد وأحنى رأس�ھ، وم�ا لب�ث أن خ�رج م�ن  مما یقولھ

البھو، وانشغل صدام یحادث الموجودین، وبقیت أتأملھ، كانت في أس�فل رس�غھ األیم�ن نقط�ة 
وشم زرقاء (دكة)، وكان یجلس وقد وضع قدمیھ بثبات على أرض المك�ان، ول�م یض�ع س�اقاً 

عس�كري ع�الي الرقب�ة ق�د علت�ھ األترب�ة، م�ا ی�دل عل�ى أن�ھ فوق ساق، وكان ینتعل حذاء شبھ 
حولھ، فیما كان یشمل بنظ�ره ھم من ل إالكان في البراري، وبقي یتحدث بھدوء غیر مسموع 

 الجمیع، وعاد أرشد بعد دقائق، وھمس ثانیة في  أذن صدام، ثم تسّمر واقفاً خلفھ.

الجمی��ع یش��عرون بالرھب��ة أمام��ھ للح��ق أق��ول إن حض��وره ك��ان طاغی��اً مھیب��اً مخیف��اً، وك��ان 
والصغر في حضوره، ربما لھذا عالقة بالروایات المخیفة الت�ي تش�یع عن�ھ وحفالت�ھ الدامی�ة، 
خاصة تلك التي جرت قبل أشھر وصفّى فیھا خیرة رفاق حزب�ھ وأق�ربھم إلی�ھ ألس�باب بقی�ت 

لحزب أو البل�د مجھولة لكن اإلجماع السائد ھو أنھا أسباب شخصیة تتعلق بھ وبھم، ول�یس ب�ا
أو الصالح العام، السیما أن من بینھم أعز اشخاص إلى نفسھ ظاھراً، وھم ع�دنان الحم�داني، 

 ودمحم عایش.



ض��ابطاً وك��أّن عل��ى  40ك��ان الص��مت یخ��یم عل��ى الجمی��ع ف��ي قاع��ة البھ��و وق��د تجم��ع نح��و 
غ�ذاء رؤوسھم الطیر، ثم تس�اءل مق�دم الل�واء بحی�اء م�ن ال�رئیس إن ك�ان یرغ�ب ف�ي تن�اول ال

اآلن، فحرك صدام رأس�ھ ألرش�د، وانحن�ى األخی�ر م�رة أخ�رى وھم�س ف�ي أذن�ھ، وكان�ت ق�د 
وص��لت ل��ھ إش��ارة عل��ى جھ��از ووك��ي ت��وكي ص��غیر ف��ي ی��ده، نھ��ض ص��دام، وق��ال للجمی��ع 
"یا�"...وكان إیذانا بنھوض الجمیع لھ، ووقوفھم بوضع االستعداد ال یریم لھم طرف، خ�رج 

العربیة جلسا طیلة الوقت یمینھ ویساره، ثم تصدر مائدة الطعام صدام، ومعھ اثنان بالمالبس 
الكب��رى، فكان��ت المفاج��أة أّن رأس المائ��دة المحج��وز ل��ھ ولض��یوفھ ل��م یق��دم علی��ھ ش��يء م��ن 
طعامنا، وق�د وض�ع ل�ھ طباخ�ھ، وھ�و مس�یحي ی�تكلم العربی�ة بلكن�ة، طب�ق رز فوق�ھ حكاك�ة ( 

تھ��ا إل��ى الص��فرة ول��یس إل��ى الحم��رة عل��ى أس��فل ق��در ال��رز الدس��م)، وطب��ق بامی��ا، تمی��ل مرق
طریقة وسط العراق، وطیور مشویة في صحن منفصل، وتكرر المشھد مع كل ض�یوفھ، أم�ا 
خروفنا والقوازي الشامیة وأنواع الرز والمرق والحلوى التي جاد بھا بھو الض�باط ف�ي ك�رم 

 باذخ، فقد ذھب بعضھا إلى عناصر حمایتھ، وتوزع الباقي علینا. 

ن أق��ف قریب��ا م��نھم، ألرى ع��ن كث��ب م��ن ھ��و ھ��ذا الرج��ل المخی��ف ال��ذي یحك��م حرص��ت أ
العراق، والذي حاول اغتیال عبد الكریم قاسم. وسمعت جزءاً من حواره م�ع أقارب�ھ، وبی�نھم 
شخص قبیح الشكل، قصیر القامة، ال شفة لھ، وتظھر أسنانھ من فكی�ھ كأنھ�ا أس�نان جمجم�ة، 

داك�ن إلخف�اء ش�عراتھ الب�یض، فھم�ت م�ن الح�وار أن یغطیھا شارب كثیف طل�ي بل�ون أس�ود 
 اسمھ "زبن" وكان قریبا إلى درجة منھ، بحیث أنّھ یرفع التكلیف ویتكلم باسم أبو عداي!!

قال لھ صدام وكان یأك�ل بی�ده دون ملعق�ة ویقّط�ع طی�راً ویض�ع بض�عاً من�ھ ف�ي ص�حن زب�ن: 
 وھذي لقمة الزینة نخلیھا للزلمة الزین.

من أبو عداي، والسبعت انعام وهللا... ب�س ع�اد ھ�ذني م�ن طیورن�ھ، ل�و م�ن  قال زبن: والنعم
 طیور الي ما حشناھن (التي لم ینلھا رصاصنا) !؟

صدام: ھي عاد كلھا انشوت، بعد ما تنعرف أیھو، لكن جن ذني بالماعون مالي ھّن ص�یدي، 
 ما بیھن دم، وما طارن ھواي، بالمجان طكیتھن!

ارا إلنج�ازه المفت�رض، وق�ال زب�ن ف�ي مع�رض المجامل�ة م�رة وضحك الجمی�ع مجامل�ة واكب�
 أخرى: أبو عداي وصدج لو كالوا، ما یفوتھ طیر الطایر!

وھكذا تأّكدُت أنھم كانوا في رحلة صید، وقد اصطادوا غالباً طیور الحج�ل (الق�بج) المنتش�رة 
صیدھم ویأكلون�ھ، في مناطق الجبال الكردیة، وكنّا أقرب وحدة لھم، لذا جاءوا لنا كي یشووا 

وھذا یفسر أیضا لماذا لم یرافقھم أي من القادة العسكریین والمیدانیین والمحافظین، واقتص�ر 
 األمر على رفاق الصید، وھم المقربون. 



شخص آخر كان اسمھ فاضل، یرتدي صایة زرقاء اللون داكنة، وقد تكحل طرفھا باألترب�ة، 
جنبھ مسدس ربع ویبلي قص�یر الفوھ�ة، وم�ا ویضع زناراً مطرزا بالرصاص، وقد تدلى من 

برحت بندقیتھ االنكلیزیة القصیرة (المعروف�ة ب�البترة) بجانب�ھ، خاطب�ھ ص�دام ب�القول: فاض�ل 
 ما یاكل طیور، الزم معلّم على الغزالن، ھناك بالجزیرة یمھم ھواي غزالن.

ھ�و فاض�ل  رد الرجل بصوت خفیض فلم اسمع ما قالھ، لك�ن بع�د س�نوات، فھم�ت أن الم�تكلم
 صلفیج وكان ابن خالة صدام.

ھذا الرجل المغرق في البداوة ھ�و ح�اكم الع�راق المطل�ق، وبھ�ذه العش�یرة ھ�و یق�ود الع�راق، 
رفاقھ ھنا تدور ھمومھم حول صید الطیور، وكأنھم ما زالوا یسكنون خیم الصحراء. انت�ابني 

 من غزو البادیة المتوحش. ھلع ھائل، ولم أنم لعدة لیاٍل بعدھا، وأنا افكر بسبیل ینقذني

، زی�ادة كب�رى ف�ي روات�ب الض�باط، وروات�ب 1980اعقبت تلك الزیارة في احتفاالت تموز 
الض��باط المجن��دین واالحتی��اط وروات��ب المرات��ب والجن��ود المتط��وعین والمكلف��ین واالحتی��اط 

 ام.بالمائة، وبین لیلة وضحاھا بات راتبي بمستوى راتب مدیر ع 300بلغت نسبة الزیادة 

ثم صدر قرار، بحق كل ضابط مطوع في الحص�ول عل�ى قطع�ة أرض وس�یارة وس�لفة م�ن  
المصرف العقاري للبناء. ومع ھذه الزیادات الشاسعة، صدرت األوام�ر ب�أن تنف�تح القطع�ات 
في تمارین مكثف�ة عل�ى الح�رب، وتح�رك لواؤن�ا ب�ین اس�كي كل�ك واربی�ل ودیان�ا و راون�دوز 

آب. كل ما في األفق كان ینذر بحرب كبرى، ولكّن س�اعة خمس مرات خالل شھري تموز و
 الصفر بقیت مجھولة، كما بقي العدو المحتمل مجھوالً.  

                                 *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 استراتیجیة الرعب قادت إلى الھزیمة! - المحّمرة

الل�واء بع�د س�اعات م�ن التحقت من إجازة زواج إلى لوائنا وقد تحرك إل�ى المحم�رة. وج�دت 
البحث في مخفر شرطة عتبة بمنطقة الشالمجة. كان النخیل یتساقط كل لحظة بفع�ل الق�ذائف 

 وال أحد یعرف ما یجري والشائعات والتنقالت المستمرة انھكت القطعات.

 

دخلت إل�ى مق�ر الل�واء وھ�و قائمقامی�ة عتب�ة الغافی�ة عل�ى جس�ر ب�ین النخی�ل ملح�ق ب�المخفر، 
ً  فوجدت مقدم ، وم�د ل�ي اللواء وعلى وجھھ العمالق آثار اإلرھ�اق وع�دم الن�وم، تلق�اني منھك�ا

 ً المعرك��ة أجب��رت الل��واء عل��ى الحرك��ة ول��م یع��د باإلمك��ان  ب��الزواج، ث��م اعت��ذر ألنّ  ی��ده مھنئ��ا
أسابیع كم�ا ك�ان معم�وال ب�ھ، وھ�و ع�رف غی�ر مكت�وب  3تمدید إجازتي اسبوعا آخر لتصبح 

 ب مساعدة الموقف القتالي.لكّن التشكیالت تعتمده حس

ثم قال لي وھو یخفي ابتسامة بؤس، سنتحرك اللیلة لفك الحص�ار ع�ن المحم�رة، ول�ن نحت�اج 
الشبكة السلكیة حتى یستقر الوضع، آمر اللواء (المقدم الركن س�لطان إب�راھیم العلك�اوي ك�ان 

ات ق��د التح��ق بمنص��بھ قب��ل بض��عة أش��ھر) وض��ابط رك��ن الحرك��ات وض��ابط رك��ن االس��تخبار
وض��ابط ال��ركن الكیم��اوي، وآم��ر الرعی��ل الالس��لكي (م اول خل��ف وق��د التح��ق بن��ا ح��دیثا) 
ومعاون آمر سریة مخابرة اللواء (النقیب عماد وكان قد التحق إلین�ا قادم�ا م�ن ق�وات الح�دود 
قبل أشھر) خرجوا استطالع لتحدید مك�ان لمق�ر الل�واء الج�وال، ح�ین یع�ودون س�یتحدد وق�ت 

 بإمرة فرقة المشاة الحادیة عشر. الحركة. نحن اآلن

وذھبت ابحث ع�ن جن�ودي، فوج�دتھم ب�ین النخی�ل ب�ال مواض�ع، وق�د ب�دأوا یحف�رون ألنفس�ھم 
ع ع�داي عری�ف الرعی�ل، تفاص�یل .خنادق شقیة، وروى لي معاوني نائ�ب ض�ابط وادي  ور

ر األوام�ر أیام، حیث أنھم لم یذوقوا طعم الن�وم، بس�بب تغی� 4محنة التنقل التي مرت بھم منذ 
 كل لحظة.

القطع�ات ك�ان أص�غر بكثی�ر م�ن حج�م انفتاحھ�ا وعدی�د حج�م  الحقیقة الت�ي ال یقولھ�ا أح�د، إنّ 
فرق�ة، وك�ان برمت�ھ ال  11على الجبھات، حیث أن عدید الجیش المقاتل بالكامل ال یزی�د ع�ن 

 1400یكفي لل�دفاع ع�ن المحم�رة فحس�ب، ح�دث وال ح�رج ع�ن امت�داد الجبھ�ات عل�ى م�دى 
ومتر مع إیران، لكن اإلیرانیین كانوا ب�ال اس�تخبارات، ول�م یكون�وا یعرف�ون فن�ون القت�ال، كیل

 ولم یستطیعوا استثمار فوزھم، وھذا جاء رحمة بالعراقیین.

ف�وج م�ن الج�یش  16ألوی�ة عراقی�ة ف�ي المحم�رة، كلھ�ا عب�ارة ع�ن  6فقد حاصر اإلیرانی�ون 
اسع عش�ر. الخط�أ الفض�یع م�ن الجان�ب العراق�ي ھ اللواء التأظن أنّ الشعبي، ومعھا لواء واحد 

ك���ان تك���دیس القطع���ات داخ���ل المحم���رة، ول���یس حولھ���ا، ل���ذا ذھب���ت القطع���ات لقم���ة س���ائغة 
س�باحة  الحص�ارآالف جندي عراقي وھم یحاولون الھ�رب م�ن جح�یم  6لإلیرانیین فقد غرق 



ي حص�ار ش�ارك ف� أل�ف جن�دي ومقات�ل. 20، فیما أسر اإلیرانیون أكثر م�ن عبر شط العرب
 عنھا كل الطرق. واألف مقاتل ایراني وقطع 70 المحمرة أكثر من

سبق ذلك اندحار الفرقة المدرعة التاسعة والفرق�ة المدرع�ة الثالث�ة ف�ي ق�اطع الك�ارون بع�دما 
جبرت القوات العراقیة عل�ى لضفة الغربیة من النھر المذكور وأعبرت القوات اإلیرانیة إلى ا

العراقیة، ما سھل انس�یاب القطع�ات اإلیرانی�ة إل�ى ش�مال المحم�رة  التراجع إلى داخل الحدود
 والبصرة، فباتت البصرة في خطر فادح. 

 قائد الفیلق الثالث اللواءنتیجة ھذا استدعى علي حسن المجید موفد صدام حسین إلى الجبھة، 
واد أس�عد ج� الركن صالح القاضي وقائد الفرقة المدرعة الثالثة العمید الركن (مقره البصرة)

وأق�ام المجی�د لھ�م شیتنھ وآم�ر الل�واء الم�درع الث�اني عش�ر العقی�د ال�ركن محس�ن عب�د الجلی�ل 
بالتقص�یر ف�ي تق�دیر الموق�ف وإدارة المعرك�ة وف�رض عقوب�ة  وأدانھممحكمة میدانیة سریعة 

، ونفذت العقوبة علیھم فوراً. فیما غّض المجید ومن خلف�ھ الط�رف ع�ن العمی�د اإلعدام علیھم
كن طالع الدوري رغم أن فرقتھ بدبابتھا وجنودھا قد سقطت ف�ي أس�ر االی�رانیین، ولقرب�ھ الر

 بعزت الدوري دور حاسم في ھذا الموضوع!

أما نحن القوات التي جرى استدعائھا على عج�ل م�ن ب�اقي قواط�ع العملی�ات فق�د ك�ان دورن�ا 
س�تعادة الس�یطرة ھو محاول�ة ف�ك الحص�ار عم�ا تبق�ى م�ن القطع�ات ف�ي المحم�رة، ومحاول�ة ا

 على المدینة المذكورة.

كانت الخرائط تتحدث عن تحریر المحمرة، فیما لم تستطع القطعات حمایة دار خوین وقری�ة 
ً  البوارین وھي من مناطق البص�رة م�ن العت�اد الخفی�ف اإلیران�ي. ك�ان مش�ھداً  ، وس�اد س�ریالیا

ى الح��دود الدولی��ة، وھ��ذا الجمی��ع ش��عور أن تحری��ر اإلی��رانیین للمحم��رة، س��یعید قطعاتن��ا إل��
سیؤدي إلى نھایة الحرب، لم یكن أحد یرید الدفاع عن المدینة الدامیة، والجمیع اتفق�وا ض�مناً 
نفس��یاً دون اتف��اق، عل��ى أن اس��تعادة االی��رانیین للمحم��رة س��تنھي القت��ال، لك��ن الجن��راالت ال 

 یقولون ذلك وھم یدافعون عن مصالحھم مع صدام حسین .

ركن��ا عل��ى عج��ل ب��ال أوام��ر وب��ال دالل��ة وب��ال حت��ى خ��رائط إل��ى م��وازاة س��دة تل��ك اللیل��ة، تح
السویب ولكن باتجاه الجنوب، كنا نسیر خلف سدة تسیر بموازاة الح�دود للوص�ول إل�ى قری�ة 
الب��وراین، وكن��ا ن��روم الوص��ول إل��ى نھ��ر الطویل��ة، لك��ن ھیھ��ات، فالمنطق��ة ممتلئ��ة بمف��ارز 

كأھ��داف م��ن ف��وق تص��یدونا ف��ي الش��احنات وھ��م ی الح��رس الث��وري، والرم��ي ال ینقط��ع، نح��ن
ومن بین النخیل. تسیر القافلة التائھة، والقنابل كالمطر، وكل بض�ع دق�ائق، تنھ�ار س�یارة ف�ي 
خندق أو نھیر، لتخرج عن القافلة. نھایة اللیل وصلنا إلى حیث ال یعرف أحد، وعبرن�ا ش�بكة 
 نھی��رات فس��قطت دباب��ة ف��ي نھی��ر، وس��دت تق��اطع الط��رق الرفی��ع الوحی��د الم��ؤدي ال��ى قری��ة

البوارین. بقینا نراوح في ھذا المكان، حت�ى أخبرن�ا آم�ر الل�واء ب�التراجع ونح�ن راجل�ین إل�ى 
السدة الغربیة، حیث تنتشر قطعات مختلقة من الجیش والجیش الشعبي ودبابات تائھة، وكلھ�ا 



ال أح�د یع�رف،  .عند مخفر الشالمجة. لكّن الوصول إلى ھذا المكان كان بحاجة إل�ى معج�زة
مر اللواء اتجاه مخفر الشالمجة، وال أحد یعرف م�ا ھ�و الواج�ب المطل�وب، وك�ان وال حتى آ

 علینا فك الحصار عن قواتنا في المحمرة، ونحن لم نستطع اجتیاز الحدود العراقیة.

بقین��ا ف��ي العرب��ات، ونزلن��ا خلفھ��ا، فیم��ا ب��دأت قطع��ات مختلط��ة تع��ود بعك��س اتج��اه س��یرنا 
المدنی��ة الخاص��ة بوح��دات الج��یش الش��عبي وال��دبابات مھزوم��ة، مئ��ات الس��یارات العس��كریة و

والجن��ود الراجل��ون، ب��ال أس��لحة ، جرح��ى، جرح��ى ملق��ون عل��ى قارع��ة الطری��ق، جرح��ى 
 یتساقطون كل لحظة، كان بقاؤنا أحیاء مجرد صدفة. 

سلحة، وقد جلس فوقھا مقات�ل م�ن الج�یش الش�عبي، األشاحنة ھوندا خضراء، محملة بأكداس 
ل الركبة ویمسك بالساق المقطوعة ویبكي وھو یصرخ "وهللا م�و خ�ائن، قطعت ساقھ من اسف

قولوا لصدام حسین، وهللا مو خائن"!! یخاف من الرئیس حتى وھو على فراش الموت، وھ�و 
 غالباً لن یصل وحدات الطبابة المیدانیة، فھو یھذي ونزیفھ یطفّر لیغمر كل ما حولھ.

مكلل�ة بالنخی�ل ك�ان الرم�ي بالرص�اص عل�ى أش�ده، على الضفة األخرى من السدة الترابی�ة ال
بعد نحو ساعتین، صدرت األوامر، أو ھكذا بدا األمر، بالعودة إلى سدة النخیل الت�ي تق�ع ف�ي 
الجانب العراق�ي، ومحاول�ة من�ع اإلی�رانیین م�ن دخ�ول البص�رة!! وھ�ذا یعن�ي أنھ�م ق�د عب�روا 

 الحدود الدولیة وباتوا في داخل العراق.

وردیة عل�ى الخ�رائط ف�ي غ�رف الحرك�ات   قیادة، الجنراالت یرسمون صوراً كنا قطعات بال
ً واألنیقة المبردة، ویكذب ف�ي مزی�د م�ن االمتی�ازات ونح�ن نتقط�ع  ن عل�ى ص�دام حس�ین، طمع�ا

ونتساقط مثل جثث مرھقة على الس�واتر. ھك�ذا س�ارت القادس�یة، كثی�ر م�ن األكاذی�ب، وقلی�ل 
فس الش�اكلة ف�ي الجان�ب اإلیران�ي، أذ أنھ�م مش�غولون من الحقائق، وأظن أن األمر یج�ري ب�ن

خل�ق  ين، ب�إزاء الیس�ار الغاض�ب، ومجاھ�دیبحروبھم الداخلیة، المعممون، ب�إزاء االص�الحی
الشعب. بعد عام ھرب بني صدر رئ�یس الجمھوری�ة الت�وافقي، وقت�ل مجاھ�دو خل�ق  نیوفدائی

المخابرات العراقی�ة)، وتفجی�ر  اثنین من رؤساء الجمھوریة ورئیس الوزراء (غالبا بدعم من
ط�ارت فی�ھ ع�ین خمین�ي وش�لت ی�ده (قیادی�ا معمم�اً، وتفجی�ر  73في مجلس الشورى قتل فیھ 

ً  93الیمنى)، وطائرة تسقط قرب قاعدة جویة ف�ي طھ�ران فیقت�ل  ف�ي الج�یش والح�رس  قیادی�ا
 .ومعم ساسة كبار الثوري

ن مئ�ات األس�رى، ل�م یس�قط بأی�دینا كوارثھم ال تنتھ�ي وجن�ودھم عل�ى الجبھ�ة ت�ائھون. م�ن ب�ی
سوى بضع ضباط أعوان، ما یعني أن جنراالتھم ال یصلون الجبھة، أو ال یق�اتلون، أو یقات�ل 

 عنھم المعممون.

 أجلس منتحیاً جانب طریق الموت، وافكر لماذا درست شكسبیر وتشوسر؟

 ولو جاء دي اتش لورانس إلى ھذا المكان ماذا سیفعل؟ 



 الجند المھزومون بأوسكار وایلد فماذا سیفعلون بھ؟ولو التقى ھؤالء 

 ولماذا درست كل ذلك، ما دام مشھدي سینتھي بھذا الخراب؟ 

، ومس��ألة أن تبق��ى حی��اً ھ��ي مج��رد والم��وت قری��ب ج��داً  لی��ل آخ��ر یل��ف ھ��ذا الخ��راب والعب��ث
 مصادفة، قد تكون بقدرة ربانیة كما یراھا المؤمنون، وقد تك�ون ل�دعوة ص�درت ع�ن وال�دتي

 التي لم أرھا منذ سنوات.

  استندت على بندقیتي القبیحة، منتظراً الفجر؟

                         *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الیوم الثاني -جحیم المحمرة 

التي ُزج بھ�ا لف�ك الحص�ار ع�ن المحم�رة ونح�ن  ةقبیل الفجر انجلى الموقف، فاأللویة الخمس
منھا لم تصل أھدافھا، ومن وص�ل منھ�ا ع�اد متراجع�اً بانس�حاب غی�ر م�نّظم مبعث�ر، وع�ادت 
القطعات مثخنة بالخسائر، وجاء األمر مع الفجر أن نتجھ إلى ساتر قریب وندافع عنھ، مھم�ا 

 كان الثمن! 

 

طع�ات، راج�الً إل�ى س�دة ناص�یة، وأمامھ�ا س�دة اتجھ لواؤنا، أو ما تبقى منھ بس�بب تس�رب الق
أخرى دونھا ارتفاعاً، فاندفع مقر اللواء إلى حفرة في خن�دق ش�قي متق�دم قب�ل الس�دة المتقدم�ة 
والرصاص الخفیف یتساقط علیھ بحیث اضطر آمر اللواء ومن مع�ھ إل�ى الزح�ف إل�ى داخ�ل 

ھما الرص�اص الخفی�ف، شبھ الخندق الشقي المحمي بصفیحة یعلوھا كیس رمل، ك�ي ال یص�ل
لكن القذائف تتساقط كالمطر، فیما انفتحت أفواجنا عل�ى األجنح�ة بش�كل عش�وائي متخ�ذة م�ن 
السواتر مواقع رمي غیر محصنة لھا. كان المنظر مرعباً، ارتال الجند تس�یر متقدم�ة بالرت�ل 

م إل��ى ال الزك��وي، فیم��ا یتس��اقط الجرح��ى والقتل��ى بنی��ران الع��دو، وتس��تمر األرت��ال تائھ��ة تتق��د
 مثاب�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ة! 
نح��ن ن��دافع ع��ن ھ��دف ال نع��رف م��ا ھ��و، ونح��ارب ع��دواً ال معلوم��ات عن��ھ، وال نع��رف أی��ن 

   يء!شانتشر، ال خرائط ال استخبارات...ال 

قرفص��ت عل��ى م��دخل الملج��أ الص��غیر ال��ذي انحش��ر فی��ھ آم��ر الل��واء وض��باط ركن��ھ، وھ��م 
ك��ات ق��د اس��تل ع��اجزون ع��ن ك��ل ش��يء ومقطوع��ون ع��ن ك��ل ش��يء، ك��ان ض��ابط رك��ن الحر

إن�ھ الی�أس  ،للقرار األخیر، أم�ا االش�تباك م�ع الع�دو بالرص�اص، أو االنتح�ار مسدسھ مستعداً 
   أوامر؟ ثمةالمطلق! قلت آلمر اللواء: سیدي ھل 

بیأس: كی�ف أص�در األوام�ر؟ ث�م انتب�ھ إل�ى نفس�ھ ومرك�زه، وق�ال مؤك�دا:  إلىقال وھو ینظر 
ً نعم مالزم ملھم، أرجو أن تؤّمن لناً خط مع مقر اللواء المتراجع في مخفر الشالمجة،  اً سلكیا

   ومنھ تؤمن لنا اتصاال مع الفرقة ومع أفواجنا ومع سریة المغاویر.

 قلت لھ: سیدي كیف أصل لألفواج، ھل من خارطة مؤشرة علیھا مواقعھم؟

ضحك بمرارة، وھو یقول أنظر یمیننا ویسارنا ھذه ھي األف�واج، نح�ن منفتح�ون معھ�م عل�ى 
 خط واحد...شمرة عصا!

وكان في ھ�ذا الوص�ف منتھ�ى الس�خریة المبطن�ة، ألّن مق�رات التش�كیالت ال تك�ون ق�ط عل�ى 
خط الصد األول، كما أن األفواج ال تنفتح قط بالنسق، بل بالنسق المتعرج، لض�رورة تالح�ك 

  النیران المقراضیة.



أو ما تبقى منھ مختبئ�ا ف�ي  مترا إلى حیث انفتح رعیل المخابرة الثاني 90عدت راكضاً نحو 
ش��قوق وھمی��ة! التقی��ت عری��ف الفص��یل، واخبرت��ھ ع��ن طل��ب آم��ر الل��واء، فق��ال نخ��رج ف��ي 
مف��رزتین، مف��رزة إل��ى مق��ر الل��واء ف��ي مخف��ر الش��المجة، ومف��رزة ب��ین مق��ر الل��واء، وب��ین 

 األفواج...وأین ھو مخفر الشالمجة سیدي؟ 

تتساقط علیھ القذائف وضربات مدفعی�ة دباب�ات قلت لھ "أظنھ ذلك الساتر المربع العالي الذي 
 العدو !!"

نظر إلى حیث أشرت، وقال وھو الذي عرفتھ شجاعاً: حتى اذا وصلنا بخط إلى ھذا الس�اتر، 
 فإن الخط لن یعمل سوى لدقائق، أال ترى الدبابات صاعدة نازلة والقذائف كالمطر؟

 مفارز.  3عزیزي عداي، نحن ننفذ األوامر، واذا لم تعمل األوامر فھذا لیس ذنبنا! ھيء لي 

وخرج��ُت بنفس��ي م��ع المف��رزة الذاھب��ة إل��ى مق��ر الل��واء ف��ي مخف��ر الش��المجة، ألنھ��ا أص��عب 
الواجبات، وتردد أشجع شجعان الرعیل ع�ن الخ�روج، فخرج�ت أن�ا وعری�ف الرعی�ل ع�داي 

س�الك عل�ى قض�یب مع�دني بینن�ا، وربطن�ا رأس . وض�عنا بك�رة أع والعس�كري المث�اليالشجا
البك��رة ف��ي بدال��ة عش��رة خط��وط، یجل��س علیھ��ا أح��د المخ��ابرین ف��ي الموض��ع الش��قي، وب��دأنا 
نركض إلى الس�اتر ال�ذي خلفن�ا، وانتبھ�ت إل�ى أّن الرص�اص یتس�اقط م�ن خلفن�ا عل�ى الس�اتر 

ً مت��ر. كن��ا نرتع��ب ف 300ال��ذي أمامن��ا بفاص��لة ال تزی��د ع��ن  ، فتعبرن��ا رمی��ات نس��تلقي أرض��ا
رشاشات ثقیلة تأتي من مسافة قریبة، بحیث نرى سقوط الرصاصة في التراب قبل أن نسمع 
صوتھا! وكان علینا أن نركض، وھكذا ركضنا بشكل متعرج، وكنا نستلقي أرضا كلم�ا أش�تد 

ً  60الرمي، حتى باغتتنا قذیفة ھاون  مي بأص�ابعنا، نحت سقطت قریبا جداً منا، فارتمینا أرضا
 ً برائح��ة الب��ارود الیابس��ة  وتس��اقط الحص��ى وال��دخان والش��ظایا فوقن��ا، وال��دخان یلفن��ا عابق��ا

 .  ، "یمھ البارود من اشتمھ ریحة ھیل" یالھ من ھیل حقیر!كالكبریت في الحنجرة

وركضنا ونحن ال ندري إن كنّا قد نقصنا أصبعا أو أذناً أو عضوا! حتى وصلنا قاع الس�اتر، 
ا جن��ود أطل��وا علین��ا بالبن��ادق، وھ��م یس��ألون م��ن أي الوح��دات نح��ن، أجبن��اھم ومض��ینا وتلقان��

نركض بحذاء الساتر لیكون الخط محمیاً من عشرات الدبابات المنتشرة خلف الس�اتر، والت�ي 
قد تنفتح في أي لحظة لتبتلع السلك في ثواني، وبقینا نركض والرصاص یئز حولن�ا، المش�ھد 

، والعط�ش حقیق�ي والخ�وف حقیق�ي والی�أس حقیق�ي، والبص�رة تُقص�ف یشبھ ف�یلم لكن�ھ حقیق�ة
بالھاونات، وقد نموت في أي لحظة فیما یتخطر عدي بفرسھ عل�ى بن�ات العاص�مة ف�ي ن�ادي 
الصید، وقد ال نموت فتعدمنا مف�ارز تنتش�ر ف�ي عتب�ة والم�دن القریب�ة! وص�لنا نھای�ة الس�اتر، 

فل مخف��ر الش��المجة ف��ي الجان��ب العراق��ي، حی��ث یعب��ر طری��ق م��بلط الح��دود ب��ین البل��دین أس��
 ً داً باألسفلت تسیر علیھ ال�دبابات والش�احنات لی�ل معبّ  وبدأت المحنة: كیف نعبر بالسلك طریقا

 نھار؟



نظرنا فیما حول الطریق، حتى اھتدینا إلى خندق یصعد الساتر، لیعب�ر الش�ارع، م�ن الجان�ب 
وك��ابالت ألغ��راض الوح��دات اآلخ��ر ف��ي خن��دق ش��بھ م��دفون تعب��ر خالل��ھ حزم��ة أس��الك 

، وھ��ذا یعن��ي أّن مق��ر 11والتش��كیالت. كان��ت ھن��اك یافط��ة كت��ب علیھ��ا المق��ر الج��وال للفرق��ة 
الفرقة كان ھنا، ویمكن أن یتخیل المرء مدى بعد التشكیالت عن مقر الفرقة. حس�ب تق�دیري 

الفاصلة  كیلومترات في ھذه المنطقة، بحیث باتت 10أن الوحدات قد تراجعت ما ال یقل عن 
 متر!؟ 800بین مقر الفرقة وبین مقرات األلویة واألفواج 

ما إن عبرنا الشارع مع الخن�دق المحف�ور وس�طھ، ونح�ن نم�د الخ�ط حت�ى دوت بقربن�ا قذیق�ة 
 ً ً دبابة، أصابت ساتر مقر الفرقة المرتفع ال�ذي یج�ب علین�ا تس�لقھ! انبطحن�ا أرض�ا م�ن  ، خوف�ا

 1ذه كان�ت قذیف�ة دباب�ة مباش�رة، یعن�ي م�ن بع�د یق�ل ع�ن س، ھالشظایا المتراجعة باتجاه الرأ
 كم!

كان علینا أن نعود لندفن السلك في الخندق، وھكذا فعلنا، كل ح�ین تعب�ر دباب�ة باتج�اه الع�دو، 
ث��م تقف��ل راجع��ة م��ع س��یل الق��ذائف. انتھین��ا م��ن طم��ر الخ��ط، فب��دأنا نبح��ث ع��ن منف��ذ الس��اتر 

لحظ أنھ في الجزء الخلفي من الساتر مربع الشكل المرتفع لمخفر الشالمجة، واكتشفنا لسوء ا
ض��افیة، ول��م یب��ق معن��ا س��وى بض��ع عش��رات مت��ر مس��افة إ 400ا ال یق��ل ع��ن وھ��ذا یعن��ي م��

األمتار من السلك. وھكذا كلمنا بدالتنا المتقدمة، وطلبنا من عریف بھجت أن یرسل لن�ا بك�رة 
ن�ربط الخ�ط ببقای�ا معدنی�ة م�ن  أسالك أو أكثر، فوع�دنا خی�راً، ول�م نج�د ش�یئا نفعل�ھ س�وى أن

، ونزرعھ�ا ف�ي األرض، ك�ي نص�عد إل�ى مق�ر لواءن�ا ف�ي األعل�ى فنش�رب 7قذیفة آر بي جي
 رشفة ماء، ونرى الموقف كیف أصبح.

االمتار األربعمائ�ة كان�ت فاجع�ة، فرص�اص الرشاش�ات الثقیل�ة ینھم�ر عل�ى الس�فوح ك�المطر 
جث��ث لجن��ود ع��راقیین  3ص��ادفتنا  مت��ر ح��ول المنعط��ف، 100ومثل��ھ الق��ذائف، وبع��د نح��و 

متروكین، إصاباتھم في الرأس، ولكن بإطالق�ات ثقیل�ة ذھب�ت بأغل�ب جم�اجمھم! ك�ان منظ�راً 
، وھ�م حتم�اً 11مھوالً، فالجنود، قرب قطعاتنا وفي داخل أراضینا وعلى س�فوح مق�ر الفرق�ة 
نا والھل�ع یھزن�ا من ألویتھا، نزفت دماؤھم وجفّت على تراب الساتر، وال أح�د یخل�یھم، ومش�ی

 ھزاً عنیفاً.

األمتار المائة األخرى، كانت مفعمة بمشاھد الرعب، بقایا رأس على الساتر، بقایا ق�دم، بقای�ا 
بن��ادق، بقای��ا ص��واریخ، ق��ذائف ارتكس��ت كالرم��اح ف��ي األرض ول��م تنفج��ر، الق��ذائف قن��ابر 

الجان�ب اإلیران�ي  مل�م وھ�و عت�اد یملك�ھ 83ملم، قن�ابر إس�رائیلیة عی�ار  60روسیة من عیار 
فحس��ب م��ن بقای��ا ترس��انة الش��اه، رمان��ات یدوی��ة متروك��ة، ح��راب متروك��ة، عل��ب أرزاق، 

 خوذ...المكان یبدو كأنھ ساحة معركة، لكننا في مقر الفرقة!؟ 



مشینا بضعة أمتار، فزعقت قذیق�ة قربن�ا تمام�ا، وانبطحن�ا ن�دفن رؤوس�نا بت�راب الس�اتر إذ ال 
اب، ول�م تنفج�ر القنبل�ة، رفعن�ا رؤوس�نا بخ�وف، ف�اذا ھ�ي قنب�رة ساتر غی�ره، فم�ر علین�ا الت�ر

ملم، انغرس�ت ف�ي الت�راب عل�ى بع�د مت�رین من�ا، ول�م تنفج�ر. عب�وة ھ�ذه  83 يھاون إسرائیل
ً القنبلة كافی�ة لت�دمیر ناقل�ة أش�خاص مدرع�ة، فیاویلن�ا ل�و كان�ت انفج�رت، لبتن�ا قطعّ� ت�ذروھا  ا

مررن�ا بھ�ا. نھض�نا متث�اقلین والرع�ب یلفن�ا، ومش�ینا الریاح مثل أشالء الجنود الممزق�ة الت�ي 
مھ��رولین حت��ى وص��لنا نقط��ة ینعط��ف فیھ��ا الس��اتر لیك��ون بمواجھ��ة الع��دو، وكان��ت جبھت��ھ 
مش��تعلة. بع��د ك��ل ھ��ذه األھ��وال كی��ف س��یكون حالن��ا، ح��ین نص��بح ف��ي مواجھ��ة الع��دو...أنا ال 

 أعرف اتجاھي لھول ما شاھدت، وال أعرف حقا أین العدو؟

انبطحنا أرضا وقلت لع�داي...ما العم�ل اآلن، ھ�ل نس�تمر بالس�یر حت�ى نك�ون بم�واجھتھم، أم 
 نبقى ھنا، أم نتسلق الساتر من ھنا، مادام العدو ال یرانا؟ 

قال عداي وعلى وجھھ عالمة سؤال مشوب بالحیرة: أی�ن ھ�و الع�دو بالض�بط؟ أن�ا ال أع�رف 
 اتجاه العدو بعد كل ھذا؟ 

مت�راً، لنتوك�ل  30كض إلى أعلى الساتر من ھنا، إنھ�ا مس�افة ال تتج�اوز قلت لھ: أرى أن نر
 ونركض؟ 

 قال عداي: كما ترى یا سیدي.

-  ً والس�اتر أملس�اً ال ص�خور  صعوداً باتجاه األعلى، كان الص�عود ح�اداً  ھیا! وركضنا سریعا
لس�اتر، فیھ، واضطررنا أن نتسلق بخط مائ�ل ك�ي ال ننزل�ق إل�ى أس�فل، وم�ا إن أدركن�ا قم�ة ا

حتى صرخت قنبرة قریبة، فانبطحنا لتنفجر خلف الساتر في داخل مقر الفرق�ة، وتلتھ�ا قنب�رة 
ملم، ارتطمت بالساتر، شاھدتھا بعیني وھي تشطح إلى داخل مقر الفرق�ة،  60أخرى بیضاء 

وترتطم بشدة بأرض المقر داخل الساتر، ثم ترتفع مرة أخرى، لتعب�ر متنطط�ة ج�دار الس�اتر 
م�ن  تبطیئ�ة إل�ى درج�ة أن�ي تمكن�تحل�ق ان�ت ، كیة األخ�رى خارج�ة دون أن تنفج�رمن الناح

 رؤیة خط أحمر وخط أزرق على بدنھا.

مالج���ئ ازدحم���ت  3وركض���نا إل���ى داخ���ل الس���اتر ال���ذي انتش���رت عل���ى واجھت���ھ الجنوبی���ة 
بالھوائی��ات، إض��افة، إل��ى وج��ود دك��ات رم��ي لل��دبابات، اس��تقرت ف��ي إح��داھا، ناقل��ة جن��ود 

BMB1ھ��ا عجل��ة األخ��رى ناقل��ة جن��ود أخ��رى علیھ��ا عالم��ة الھ��الل األحم��ر، أي إنّ  ، وف��ي
إس��عاف إلخ��الء المص��ابین. رأی��ت أح��د المالج��ئ وق��د دخل��ت م��ن حافت��ھ مجموع��ة أس��الك 
وك��ابوالت فق��درت أن��ھ ملج��أ البدال��ة، ودخل��ت إلی��ھ، فص��دق حدس��ي، وإذا بمجموع��ة جن��ود 

خطاً، والى جانبھا بدالتان  40ة روسی 194وضباط صف ونواب ضباط یشتغلون على بدالة 
الج�وال،  23خطوط. سألت أقدم نواب الضباط رتبة، أین اج�د مق�ر ل�واء  10صغیرتان سعة 
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من��ذ  11الفرق��ة  ق��د ب��ات ب��إمرة 23فأج��ابني أن��ھ ال فك��رة عن��ده عم��ا أق��ول. قل��ت ل��ھ إن ل��واء 
 ن أصل إلى مقره، ویفترض أنّھ ھنا؟ أ علىیومین، ویجب 

الج��وال، وھ��ذه ناقل��ة الس��ید القائ��د، وھ��ذه محطات��ھ، ال توج��د  11الفرق��ة فأج��ابني" نح��ن مق��ر 
 مقرات ألویة ھنا!؟ 

   وكانت مفاجأة قبیحة، فبعد ھذا الزحف المرعب، ال وجود لمقرنا الجوال ھنا!؟

سألھ عن ھذه الخیبة فقال ھامساً: س�یدي تب�دو القض�یة اسقط في یدي، وكلمت مرافقي عداي أ
وس�ألت نائ�ب الض�ابط م�رة أخ�رى، ھ�ل ل�دیك اتص�ال  رجلھ�ھ!؟ف من تایھة، حماھا ما ینعر

    عتبة؟في  23بمقر لواء 

نظر نائب الضابط إل�ى لوح�ات الب�داالت أمام�ھ، ث�م ع�اد یق�ول ل�ي یائس�اً: ال ال، ال ش�يء م�ع 
 ھنا! 23لواء 

 بقین��ا جالس��ین كاألیت��ام عل��ى ب��اب مأدب��ة اللئ��ام، ال أح��د ی��دعونا لل��دخول بس��بب حساس��یة بدال��ة
الفرقة ومنع دخول أي غریب لھا كالعادة، فیما ال نعلم إل�ى مت�ى س�نبقى ننتظ�ر، حت�ى تص�لنا 
بكرات السلك. جلسنا نحو نصف ساعة، ث�م قل�ت لع�داي: دعن�ا نرج�ع إل�ى حی�ث تركن�ا رأس 

   السلك، ونرن على بدالتنا في المقر الجوال، لنرى األمر معھم.

بطن��ا رأس الس��لك، وص��لنا بس��رعة لس��ھولة وع�دنا نھ��بط عل��ى الس��اتر المرع��ب، إل��ى حی��ث ر
الھب���وط، ث���م ربطن���ا ھاتف���اً عل���ى الس���لك، ورن الھ���اتف ف���ي البدال���ة، فأج���ابني ن ع جاس���م، 

ضابط رك�ن الحرك�ات) یبح�ث عن�ك؟ قل�ت ل�ھ: أل�م تخب�ره أنن�ا نم�د (ستار سیدي...رائد ركن 
 الخط إلى مقر اللواء المتراجع؟

 بھ بسرعة.بل قلت لھ، لكنھ أخبرني بضرورة أن تتصل 

 وأین أصبح عریف بھجت؟

عریف بھجت خرج مع علي فاضل ومعھم بك�رة أس�الك وھ�م ف�ي الطری�ق لك�م، وق�د وج�دوا 
 ھذا الخط مقطوعاً حین فحصوا باالتجاھین، فأصلحوه واتجھوا نحوكم مع السلك!

 قلت لھ: وصلني برائد ركن ستار!

 رن علیھ وعاد لي... رائد ركن ستار تفضلوا!

 مالزم ملھم!تفضل سیدي 

 هللا یساعدك مالزم ملھم وین صرت؟



سیدي على ساتر مقر الفرقة الجوال، أحاول أن أوصل الخط إلى مق�ر الل�واء الج�وال، لك�نھم 
 أخبروني بعدم وجود مقر جوال ھنا، فأین أذھب بالخط سیدي؟

ث�م  ارتبك الرائد ركن ستار، وكان جدیداً في مقر اللواء، ویبدو علی�ھ الخ�وف م�ن ك�ل ش�يء،
 سألني: وماذا سنفعل اآلن؟

 اسأل السید آمر لواء، ھل تغیرت األوامر؟ وإذا تغیرت فماذا نفعل بالخط؟-

سألھ، ثم عاد یقول: الس�ید آم�ر الل�واء یق�ول: اتج�ھ یم�ین الطری�ق، س�تجد مق�ر الل�واء الج�وال 
 قرب نقطة معبر حدود الشالمجة، ھناك موجود مقدم اللواء.

ل. وبقینا ننتظر وص�ول ع بھج�ت وجن�دي مكل�ف عل�ي. والح�ا صار سیدي. وقطعت االتصا
في األفق على الس�اتر المرع�ب وھم�ا یركض�ان. الموق�ف نفس�ھ یالحقھم�ا، الرص�اص الثقی�ل 

 والقذائف، ثم وصال عندنا والعرق یقطر منھما والغبار یغمرھما وھما یلھثان.

ع�ود ب�الخط إل�ى معب�ر ح�دود هللا یساعدھم! عفیھ عاشت أی�دیكم، لك�ن تب�ّدل األم�ر، والب�د أن ن
 الشالمجة، اعتقد أنھا البنایة الصفراء الخالیة من األبواب والشبابیك التي نراھا من ھنا.

احبین لشدة اإلرھاق والرعب وعدم النوم، استندا إلى أرض الس�اتر ك�ي ال یس�قطا شبوجھین 
 لھول الخیبة ونظرا في ال مكان بعیون زائغة وكأنھا تواجھ الموت.

انتظرنا نحو رب�ع س�اعة حت�ى اس�تردا أنفاس�ھما، ث�م ركض�نا نس�حب الس�لك ونعی�د لف�ھ وھكذا 
على البكرة، حتى وصلنا تقاطع الشارع، كان الوقت یقترب من الغروب، والقص�ف والرم�ي 
الخفیف على معبر الشارع عل�ى أش�ده، لكنن�ا لش�دة التع�ب، ل�م نش�أ أن ننتظ�ر، فقطعن�ا الس�لك 

ھ األخرى من الجھة الثانیة بع�د أن زحفن�ا لعب�ور الش�ارع الملتھ�ب عند المعبر، والتقطنا نھایت
بالرمي، ثم سحبنا السلك ونحن نركض بی�أس نح�و المبن�ى األص�فر، المزین�ة جدران�ھ ب�اآلجر 

 ز مباني سبعینا ت القرن العشرین. الجیري الخردلي األنیق الذي میّ 

جح�یم، فح�ول المبن�ى تتس�اقط حین وصلناه بلوعة قطعتھا عشرات القذائف، كانت تلك عین ال
القذائف بعدد الدقائق، ویتس�اقط القتل�ى والجرح�ى ب�ال حس�اب. دلفن�ا فی�ھ وال أث�ر لمق�ر الل�واء 
الجوال، واقترب اللیل، فقال لي عری�ف بھج�ت، ونح�ن واقف�ین وس�ط الجح�یم وال أك�اد أس�مع 

ى ھن�ا س�یعمل صوتھ: سیدي ال فائدة من كل ھ�ذا، ھ�ل تتخی�ل أّن ھ�ذا الس�لك ال�ذي س�حبناه إل�
 وسط ھذا القصف؟ ھذا محال.

دون أن یخبرني ذلك كنت مدركاً لھ، وال أدري ماذا أفع�ل، ولك�ن ب�روداً كب�رود الم�وتى خ�یم 
علّي مع اقتراب الغروب. أشعر أنّھا لیلتي األخیرة ف�ي ھ�ذا الجح�یم. جل�س ع. بھج�ت وعل�ي 

أنھ��ا إی��ذان باالستس��الم، فاض��ل داخ��ل المبن��ى واس��ندا ظھریھم��ا إل��ى الج��دار وأوق��دا س��جائر ك



وفعلت مثلھما والعطش یلّوث النیكوتین ف�ي فم�ي، ف�ال ل�ذة لل�دخان م�ع العط�ش، وجف�اف الف�م 
 ھو جفاف الحر وجفاف الخوف، ورعب المغرب، المغرب دائماً مخیف. 

                                *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تائھون عند معبر الشالمجة

ال مكان! نحن مع مدرعات من اللواء الثامن اآللي، ودباب�ات ال أدري مص�درھا، اجتمعنا في 
ومقرات ال أحد یعرفھا، وعشرات المقاتلین التائھین من وحدات المھم�ات الخاص�ة العش�رین 
المھزوم��ة م��ن المحم��رة، ال مالج��ئ، ال مق��رات، ال خن��ادق. إن ُجرح��ت وتمكن��ت أن تخل��ي 

ً  نفسك فأنت محظوظ، وإن قُتل�ت فق�د فرحل�ة الع�ذاب تنتظ�رك  خس�رت الع�الم، وإن بقی�ت حی�ا
 وقد تنتھي بقتل أو بإعدام أو بأسر!

 

، أنا وم�الزم أول خل�ف ونقی�ب عم�اد، 1982أیار/ مایو  28أشرقت علینا شمس البصرة في 
فجراً في خندق شقي لم نج�د غی�ره، خرجن�ا م�ع ش�روق الش�مس، نھ�یم عل�ى وجوھن�ا لنح�رك 

ا نصف ملج�أ نلیلة مرعبة ال مثیل لھا. لم نجد مقر اللواء، لكننا وجدأرجلنا، فقد مضت علینا 
ن�ھ ی�دیر مق�ر للواء، وھ�و یح�اول أن ی�وھم نفس�ھ بأمھدم متداعٍ تحت دبابة محترقة، فیھ مقدم ا

اللواء المتقدم. ال خرائط عنده، وال اتصاالت، وال أوام�ر، والرم�ي عل�ى أش�ده، ولك�ي یب�ول، 
ام الجمیع ویسكب بولتھ في العراء. ھذا ما نفعلھ جمیع�ا، ال مك�ان یسیر بین القذائف، لیقف أم

تس��تره الج��دران ھن��ا، وال طع��ام، واألنك��ى م��ن ذل��ك، لق��د احترق��ت ش��احنة الم��اء الحوض��یة 
   الخاصة بلوائنا، وبتنا دون ماء في الشالمجة!

بندقیت�ھ  في السابعة صباحاً غادر النقیب عماد خندقنا الشقي التعس كأنھ مومی�اء، وھ�و یحم�ل
كأنھا ف�ردة ح�ذاء، وخ�رج م�الزم أول خل�ف، وق�د آم�ن أن ال أھمی�ة للبندقی�ة ف�ي ھ�ذا الجح�یم 

خط�وة  20فأعادھا قبل یوم لمقر اللواء، وخرجت أجرجر نفسي وبندقیتي الرثة. مشیت نح�و 
عن الخندق الشقي، حین صرخت قذیفة قریبة، فانبطحت، وتعالى التراب م�ن الخن�دق الش�قي 

ا فی��ھ اللی��ل، لك��ن القذیف��ة ل��م تنفج��ّر، اقترب��ت م��ن الموض��ع الش��قي، فكان��ت قنب��رة ال�ذي أمض��ین
ً  83ھ�اون   مل��م إس�رائیلي ق��د اس��تقرت ف�ي جوف��ھ ول�م تنفج��ر. القناب��ل والقن�ابر ال تنفج��ر غالب��ا

ً ینزع فتیل تأمین كبسولة القنبلة أبسبب خطأ الرامي الذي لم  ال  و قنب�رة الھ�اون، لكنھ�ا أحیان�ا
بسولة أو تتنطط فال تصطدم الكبسولة بقوة باألرض فال تنفجر. تأمل�ت الخن�دق تسقط على الك

الذي بتنا فیھ، وتأملت الق�در ال�ذي أس�قط القنب�رة ف�ي داخل�ھ. ف�ي الج�یش مب�دأ ش�ائع مف�اده أن 
القذائف نادراً ما تسقط عل�ى أھ�دافھا بدق�ة، ولك�ن المب�دأ خ�اب ھن�ا، فق�د س�قطت القنب�رة عل�ى 

 كان فارغاً بقدرة اعجازیة، ولم تنفجر بمعجزة أخرى. خندق شقي بدقة، لكنھ

 ً على وجھ�ي أبح�ث ع�ن مرح�اض ! وخط�ر ل�ي أن أس�افر م�ع س�یارتي والس�ائق  ذھبت ھائما
كم. نادی�ت الس�ائق عل�ي، وقل�ت ل�ھ بوض�وح فكرت�ي،  5ألصل إلى أقرب مرحاض على بعد 

كم من ھذا المك�ان،  6 -5للجنود، على بعد نحو 11فقال وھو متحمس: ھناك حمامات الفرقة 
وفیھا دوشات مفتوحة خلف الصفیح المضلع، وفیھ�ا م�راحیض كثی�رة، إنّھ�ا اس�تراحة الفرق�ة 

 المتقدمة، لكن تسقط علیھا قذائف معادیة أحیاناً.  



دون كالم آخر، غادرنا المك�ان ال�رث ال�ذي نح�ن فی�ھ، واتجھن�ا إل�ى حی�ث االس�تراحة، وك�ان 
ع��دد م��ن الجن��ود والض��باط یس��تحمون، وع��دد آخ��ر یقض��ون المك��ان مرتب��اً، نظیف��ا نس��بیاً، و

حاجتھم. ذھبت الى المرحاض، وقضیت الحاجة، ثم عدت واش�تریت ص�ابونة م�ن الح�انوت، 
وأخذت دوشاً سریعاً حیث المس الماء جسدي أول مرة من�ذ التح�اقي م�ن إج�ازة ال�زواج قب�ل 

ل البص�ري ال�تعس.  أسبوع، غسلت شعري ودلكت جسدي بالصابون، فذھب دبق الحر والرم
ث��م قص��دت الح��انوت، فاش��تریت ق��دح ش��اي كبی��ر، وكاس��ة لبلب��ي بالح��امض م��ع رغی��ف خب��ز 
ساخن، وانتبذت جانبا ال یبعد كثیراً عن الجحیم أللتھم وجبة الصباح المریح�ة، ولف�ت نظ�ري 

 أّن علي السائق یجلس غیر بعید عني وقد استحم ھو اآلخر، وجلس یأكل.

ف��ي  ذذی��لخ��در التب��غ ال س��بوع، ودبّ رتي المریح��ة األول��ى من��ذ أخن��ت س��یكابع��د الفط��ور، د
بعی�د،  . ث�م دوى م�دفع مع�ادٍ ةرب المس�تمرح�أطرافي، فشعرت بنش�وة مؤقت�ة تن�زع مش�اعر ال

وما لبثت ان صفرت قذیفة بالقرب منّا، وعبرت المكان لتنفجر على الض�فة األخ�رى لج�دول 
دأ القصف على المك�ان، وغادرن�ا عل�ى یقع خلف الحمامات. نھض الجمیع من جلستھم، فقد ب

 عجل الفردوس المفقود! 

بال انقطاع، بعض ال�دبابات تص�عد إل�ى دك�ات  عدت إلى حیث كنا، وما زال القصف مستمراً 
رمي، فتطلق رمیات مباشرة على العدو، وتتحرك بعیداً لتتوارى في مالذات أخرى محف�ورة 

 في الساتر. 

غادرت�ھ الدباب�ة فب�ات ب�ال حمای�ة فس�ألني ح�ال أن أدی�ت قصدت مقدم اللواء في "مقره" ال�ذي 
التحی��ة أی��ن كن��ت، قل��ت ل��ھ بص��راحة، ذھب��ت إل��ى المرح��اض. وس��ألني بلھف��ة، أی��ن تك��ون 
المرحاض؟ فوصفت ل�ھ المك�ان، وت�ردد بع�ض الش�يء إذ ال یلی�ق برائ�د رك�ن أن یس�تحم م�ع 

ث�م ع�اد یكلمن�ي لیتخ�ذ الجنود ویجالسھم على موائد الطع�ام، فھ�ذا یخ�الف الع�رف العس�كري. 
 قرار المرحاض فیما بعد وھو وحده: السید آمر اللواء طلبك ألمر ھام، أذھب لھ فوراً.

س��ألتھ أی��ن یك��ون آم��ر الل��واء ف��ي ھ��ذه الملحم��ة، فأج��ابني إن��ھ ف��ي نف��س مق��ر األم��س. وھك��ذا 
اعتم��رت خ��وذتي، وحمل��ت بن��دقیتي، وخرج��ت أس��یر ف��ي س��ھل الم��وت المخی��ف بع��د س��اتر 

ما إن خطوت بضع خط�وات، حت�ى ب�دأت اس�مع أزی�ز الرص�اص ح�ولي، یم�ر ب�ي الدبابات. 
ً  لیسقط على ساتر الدبابات خلف�ي، وك�ان عل�يّ  م�ع  أن أس�یر بخ�ط متع�رج مھ�روالً، ومنبطح�ا

 ً ، ووص�لت إل�ى الملج�أ سقوط كل قذیفة. قطعت المسافة التي تق�ل ع�ن كیل�ومتر واح�د راكض�ا
ھ عل��ى امت��داد الس��اتر، مئ��ات أل��وف خ��راطیش ال��واطئ الحقی��ر ال��ذي فی��ھ آم��ر الل��واء، حول��

ملم متناثرة  60، ومدافع ھاون 7اإلطالقات الخفیفة، وبقایا عبوات اطالق القاذفة آر بي جي 
على طول الساتر، وكلھا تراكمت معلنة عن رم�ي الجن�ود المتواص�ل ط�وال اللی�ل لمن�ع تق�دم 

ء، المقدم الركن سلطان إبراھیم العدو باتجاھھم. في الملجأ كان یجلس على األرض آمر اللوا
العلكاوي، وض�ابط رك�ن الحرك�ات الرائ�د ال�ركن س�تار، وض�ابط رك�ن االس�تخبارات الرائ�د 



ال�ركن ح. ال��ذي التح��ق ت��واً بھم�ا قادم��اً م��ن إجازت��ھ الدوری��ة ف�ي ناحی��ة العل��م بص��الح ال��دین، 
ض��طجع ع��الوة عل��ى ض��ابط ال��ركن الكیم��اوي النقی��ب ھم��ام (اس��م رم��زي) ال��ذي ك��ان ش��بھ م

 معھم، وشحوب الموتى یخیم وجھھ.

أدیت التحیة وأنا منحنى داخل الملجأ الذي عمتھ رائحة كریھ�ة، فب�ادرني آم�ر الل�واء ب�القول: 
مالزم ملھم، في مقر الفوج الثاني یوجد أس�یر إیران�ي، اذھ�ب لھ�م، وخ�ذ األس�یر م�نھم، وع�د 

ل�ھ، ث�م خ�ذه وس�لمھ إل�ى مق�ر إلى مقر اللواء في عتبة، لیعمل لك ضابط ال�ركن كت�اب إخ�الء 
 .11الفرقة 

سألت ضابط ركن الحركات ھامساً ع�ن مك�ان مق�ر الف�وج الث�اني، فوص�ف ل�ي أن اس�یر م�ع 
الساتر إلى جھة الیمین، وقبل الوصول إلى طریق الشالمجة الدولي المعبد، سأجد مقر الفوج 

 الثاني.

على االنبطاح كل بض�ع سرت بموجب الوصف، والقذائف والرمي الخفیف المتقطع یجبرني 
دقائق، وبعد نحو نصف ساعة من السیر تراءى لي طریق الشالمجة الدولي، وعلی�ھ مدرع�ة 

 ً برتب�ة م�الزم، جل�س إل�ى دك�ة  محترقة تتصاعد منھا النیران والدخان األسود. س�ألت ض�ابطا
رمي رشاشة متوسطة بي كي سي وھو یدخن عن مقر الفوج الثاني، فأجابني ان�ي اآلن أق�ف 

المق��ر، س��ألتھ ع��ن مس��اعد الف��وج ف��دلني عل��ى ملج��أه، وذھب��ت إل��ى مس��اعد الف��وج وك��ان  ف��ي
صدیقي المالزم أول علي حسین وھو من أھالي كربالء، فوجدتھ متجھم الوجھ ش�احباً بس�بب 
عدم الن�وم، وتلق�اني بإنھ�اك، فس�ألتھ ع�ن األس�یر الم�ذكور، ف�رد إن�ھ ف�ي ملج�أ االس�تخبارات، 

ندي منھم، وأمره بجلب األسیر، فجاءوا بھ بعد دقائق، كان م�ن وخرج ونادى بصوتھ على ج
ح��رس الث��ورة بس��روال أس��ود ك��ردي، وقم��یص م��رقط م��ن بدل��ة ص��حراویة، ویض��ع لحی��ة 

 سوداء، وھو مصاب في ساقھ الیسرى، وقد نال منھ الخوف واإلنھاك كل مأخذ.

وك�ان عل�ّي أن آخ�ذه س�یراً  سلموني األسیر مقید الیدین، وسلموني كتاباً بھ معنوناً لل�واء (لن�ا)
 على األقدام في ھذا الجحیم. 

بدأنا مسیرة العودة إلى ساتر الدبابات، مقر اللواء المتقدم، وكانت رحلة صعبة، فھو ال یقوى 
على السیر ألنھ جریح ویضلع طیلة الوقت، وكان علینا أن نس�یر بخ�ط متع�رج، ونن�بطح م�ع 

لمس�افة، بل�غ ص�بري آخ�ر ح�دوده، ف�نحن ف�ي ف�م زعیق كل قنبرة وقنبلة قریبة. في منتصف ا
الموت، وعلي أن أوصل ھذا الجندي المعادي األسیر إلى مقر الفرقة، فكرت مع نفسي، ماذا 
ل��و قتلت��ھ اآلن، وتركت��ھ حی��ث ھ��و وأع��ود إل��ى الل��واء ف��أبلغ ع��ن مقتل��ھ برصاص��ة أو ش��ظیة 

 معادیة، وینتھي األمر؟

وسل إلّي، وكأنھ عرف م�ا ی�دور ف�ي خ�اطري، نظرت في وجھھ، فكانت نظرات الذل فیھ تت 
فبدأ یتمتم أدعیة. لبثنا ممدین على األرض، وأنا أفكر مع نفسي في القرار المخیف، ھل أقتلھ 



وأعود راكضاً، أم أواصل الرحلة الصعبة معھ؟ بقیت أحدق في وجھھ، وأفكر مع نفسي ماذا 
ل�واء ث�م إل�ى مق�ر الفرق�ة. بع�د أفعل، ثم عدلت عن قراري، وقررت أن آخذه معي إلى مق�ر ال

ذھ�ب أنحو نصف ساعة عدت بھ إلى مقر اللواء الجوال، وسلمتھ إل�ى مق�دم الل�واء، ف�أمر أن 
ب��ھ بس��رعة إل��ى مق��دم لطی��ف، مع��اون آم��ر الل��واء لش��ؤون اإلدارة والمی��رة ف��ي قری��ة عتب��ة، 

یراف��ق  وأس��لمھ ل��ھ، عل��ى أن یت��ولى مق��دم لطی��ف إرس��الھ إل��ى مق��ر الفرق��ة، مؤك��داً وج��وب أن
وھك�ذا ات�یح ل�ي أن اغ�ادر أرض المعرك�ة ألذھ�ب إل�ى  األسیر مالزم سعد الضابط اإلداري.

 عتبة وھي تروي جانباً آخر من مأساة المحمرة المریعة.

                                      *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أنا واألسیر بمواجھة علي حسن المجید!

جحیم المحم�رة، اس�توقفتنا مجموع�ة م�ن الرف�اق بب�دالت زیت�وني في مدخل قریة عتبة، بوابة 
دون رتب أو شارات عس�كریة، مس�لحین بالبن�ادق والمسدس�ات، یس�ألون ع�ن وجھتن�ا. كان�ت 
تلك مفارز تعقیب الھاربین، واجبھا إعدام كل عسكري منس�حب دون محاكم�ة، وب�دأت محن�ة 

 أخرى.

 

ده بندقی�ة ویرت�دي بدل�ة زیت�وني دون رت�ب، فتح الباب من جھة السائق رجل في األربع�ین بی�
خاطب السائق بخشونة" أبو خلی�ل من�ین ج�اي؟"، أش�ار الس�ائق إل�ى الخل�ف حی�ث أجل�س م�ع 

 متقدم". 23األسیر، وقال "من لواء 

 تجاھل الرجل اشارتھ وعاد یسألھ: وین ورقة العمل، ومن سمح لك بالنزول؟

 الس في الخلف؟فقال علي البصري بصوت مسموع: اسأل الضابط الج

 تقدم الرجل إلى الخلف، وفتح الباب من جھة األسیر في الخلف، ول�م ینتب�ھ ل�ھ، ب�ل نظ�ر إل�يّ 
 ، وھو یسألني: من أین أنتم قادمون رفیقي؟بتحدٍ 

المتق�دم ف�ي الش�المجة، ومع�ي أس�یر  23فھمت اإلشارة، أنھم الرفاق، فقلت لھ، من مقر لواء 
 ایراني أرید تسلیمھ إلى الفرقة.

نتبھ لكلماتي ونظر إلى األسیر باحتقار وسألھ: ھا وین ترید؟ راح نودیك للبصرة...مو ج�اي أ
 تحتل البصرة، خوش راح ترتاح عندنا!

 ثم التفت إلي وقال: رفیقي إذا ممكن كتاب اإلرسال؟

سلمتھ كتاب الفوج الثاني المعن�ون إل�ى الل�واء، وبقی�ت ف�ي مك�اني ریثم�ا ذھ�ب إل�ى مجموع�ة 
، وكلّمھم ثم سلم أحدھم كتاب الف�وج، فنظ�ر أكب�رھم باتجاھن�ا، فع�اد الرفی�ق إلین�ا رفاق واقفین

 وقال لي: رفیقي تفضل عندنا.. الرفیق المسؤول یطلبك. 

سألتھ: من ھو المسؤول رج�اء، م�ا ھ�و منص�بھ؟ وك�ان قص�دي التأك�د م�ن ع�دم ح�دوث س�وء 
 تفاھم، ألّن المدنیین ال یحق لھم مساءلة العسكریین.

 الرفیق من المكتب العسكري.قال: 

ترجلت من السیارة، وسرت باتجاه الجوقة المدججة بالسالح وال أعرف إن كانوا رجال أم�ن 
أم اس��تخبارات، أم مج��رمین أم دج��الین، فھ��م ال یحمل��ون رتب��ة، ولكن��ي ق��ررت م��ع نفس��ي أن 

ی�ة، ف�رد أؤدي التحیة ألكبرھم، ثم أسالھ لو اتیحت لي الفرصة. وص�لت عن�دھم ، فأدی�ت التح



علّي أكبرھم، وكان بیده الیمنى مسدس، وبالیسرى سیكارة، رد بالید الیمنى نص�ف تحی�ة م�ع 
، وأن�ت 23مسدس! ثم بادرني بالسؤال: ھذا الكت�اب م�الكم م�ن الف�وج الث�اني إل�ى مق�ر الل�واء 

تقول أنك ترید أن تذھب باألسیر إلى مقر الفرق�ة... وی�ن سلس�لة المراج�ع، ش�لون ت�ذھب م�ن 
 إلى الفرقة؟ الفوج

أجبتھ وقد جف ریقي: عفواً رفیقي...ممكن أسأل منو جنابكم، من یا جھ�ة، م�ن الفرق�ة أم م�ن 
 الفیلق؟ 

منزعجاً، فش�عرُت أن نھ�ایتي ق�د دن�ت، ون�دمُت ألن�ي س�ألت، ث�م ق�ال بح�دة بص�وت  نظر إليّ 
 صدئ لكثرة التدخین: أي حقك، ترید تعرف، أخي نحن المكتب العسكري...ھسھ شتكول؟

آنذاك لم أكن قد رأیت عل�ي حس�ن المجی�د ال ف�ي الحقیق�ة وال ف�ي ص�ورة وال ف�ي التلفزی�ون، 
لكني لحظت أن محدثي یشبھ صدام حس�ین، وق�ّدرت أن�ھ م�ن اقارب�ھ، ول�م أت�ردد ف�ي اإلجاب�ة 
بالقول: في مقر اللواء الجوال لیس عن�دنا قل�م، ل�ذا أن�ا ذاھ�ب باألس�یر إل�ى مقرن�ا الخلف�ي ف�ي 

، ونحن 11ذھب باألسیر إلى مقر الفرقة لواء، ومنھم سآخذ كتاب اللواء، وأال عتبة، حیث قلم
 بأمرتھا.

التفت إلى رفیق بقربھ، وشوش لھ شیئاً، واعتقد أنّھ أیّد لھ وجود مقر اللواء في عتبة، فالتف�ت 
ذھ�ب ف�ي طریق�ك، تاب وھو یقول: خ�وش، توك�ل ب�ا�، أالرفیق "المسؤول" إلّي، وسلمني الك

 ة إلخوانك في خطوط النار...الوطن یحتاجكم.وعد بسرع

أخ��ذت الكت��اب من��ھ، وأدی��ت التحی��ة، ورجع��ت إل��ى الس��یارة، وركب��ت وأوع��زت إل��ى الس��ائق 
بالحركة، ونظرت إلى وجھھ فك�ان ش�احباً ق�د س�بح ب�العرق، وانتب�ھ إل�ّي فق�ال: س�یدي ھ�ؤالء 

 جماعة اإلعدامات، هللا سترنا.

ضع مئات من األمتار بین بیوت القریة والنخی�ل والق�ذائف لم أرد علیھ، وسارت السیارة بنا ب
التي تتساقط بال مناسبة في كل مكان، حتى وصلنا مق�ر الل�واء، فتلقان�ا ف�ي ب�اب المق�ر المق�دم 
لطیف، وأبدى فرحھ بسالمة وصولنا، فأریتھ األسیر وطلبت من�ھ أرس�ال األس�یر بكت�اب إل�ى 

 مرافقة مالزم سعد لھ. الفرقة، وابلغتھ تأكید مقدم اللواء بضرورة

بحیرة، ثم قال، لیس عندي سیارة وال ضابط یرافقھ، لم ال توصلھ أنت؟ مقر الفرق�ة  نظر إليّ 
واش�رب ش�ایاً ث�م  وأس�تریحكیلومتر عن ھن�ا، ان�زل ب�ھ لحظ�ة لن�راه، ونعم�ل الكت�اب،  5یبعد 

 جلب أسیراً. 23اذھب بھ بالسالمة، على األقل سیقولون: لواء 

قلت لھ: كما تشاء، وأخبرت السائق، أن یجل�ب األس�یر إل�ى مق�ر الل�واء، وذھب�ت ألجل�س ف�ي 
غرفة المقدم لطیف، التي ھي غرفة مدیر الناحیة أو ش�يء م�ن ھ�ذا القبی�ل. وع�اد المق�دم بع�د 



أن أوصى بشاي لنا. سألتھ عن مفارز اإلعدام الواقفة ف�ي م�دخل عتب�ة وروی�ت ل�ھ م�ا ج�رى 
 علي حسن المجید.الرفیق فیق المخضرم : إنّھ معي، فقال وھو الر

سألتھ من یكون علي حسن المجید، ولم أكن قد سمعت باس�مھ، فأج�اب أن�ھ "اب�ن ع�م ال�ریس" 
 عضو مكتب عسكري، ومن حسن حظك لم یغضب منك، فھو یعدم بال سؤال!

كت�ب شربت الشاي، وأخذت األسیر والكتاب إلى مقر الفرقة، ، حیث ُطلب مني إرسالھ إلى م
االستخبارات، وھناك تلقاه منتس�بو المكت�ب، ونظم�وا ل�ي كت�اب تأیی�د االس�تالم ووقع�ھ ض�ابط 

  ركن الثاني استخبارات الفرقة. 

في طریق العودة إلى اللواء، مررت بالجس�ر الم�ؤدي إل�ى عتب�ة، فھ�الني منظ�ر مرع�ب داٍم، 
ق�تلھم فری�ق عل�ي حس�ن ثالثة جنود، ربطوا أسفل الجسر إلى جذوع النخیل، وتواً انتھ�ى م�ن 

وجثثھم قد تھدلت مدالة من جذوع النخل، مث�ل اكی�اس المجید، كان الدم ما زال ینزف طریاً، 
وح�ول المك�ان وقف�ت نس�وة وأطف�ال وش�یوخ م�ن ناحی�ة عتب�ة، وق�د لفھ�م الرع�ب، لحم بائ�ت! 

وكان��ت بع��ض الفتی��ات والنس��وة یبك��ین بحرق��ة، ویص��رخن خائف��ات. وانتبھ��ت إل��ى جن��دي م��ن 
ة انض��باط لوائن��ا، یص��عد م��ن عن��دھم، وھ��و یعی��د ص��مام أم��ان بندقیت��ھ، م��ا ی��دل عل��ى حض��یر

انتھائھ من الرمي تواً، ھو أذا واحد من فصائل اإلعدام الحزبیة سیئة الصیت! إن�ھ عب�د ال... 
وأھلھ من بغداد، مشروع الوحدة، وقد ھرب قبل فترة، وانعق�د مجل�س تحقیق�ي للغی�اب بحق�ھ، 

 كیف بات جالد الحزب؟

وعرفت فیما بعد أنھ قد التق�ى أح�د أبن�اء منطقت�ھ وھ�و م�ن ض�من الرف�اق الع�املین ف�ي فری�ق 
اإلع��دام، وترج��اه أن یس��حبوه معھ��م، ل��یخلص م��ن جح��یم الجبھ��ة واحتم��ال نقل��ھ إل��ى وح��دات 

 واء القتالیة بعد أنجاز المجلس التحقیقي الخاص بغیابھ، وكان لھ ما أراد، فبات جالداً.لال

منظر الجن�ود القتل�ى الثالث�ة المش�دودین إل�ى ج�ذوع النخ�ل، بس�لك مخ�ابرة د  بقي في ذاكرتي
بھ�ا الرص�اص. ك�ان منظ�راً یجع�ل العراق�ي ، وھو شدید القوة، یمنع تساقط جثثھم الت�ي ثقّ 10

یعی��د النظ��ر ف��ي انتمائ��ھ لوطن��ھ، إنھ��م یُع��دمون ألنھ��م ھرب��وا م��ن ح��رب القادس��یة وقراراتھ��ا 
مون ألنھم لم ی�دافعوا ع�ن ال�رئیس وعائلت�ھ وعش�یرتھ و...وطن�ھ، الصبیانیة الجائرة، إنھم یعد

فھو بالتأكید لیس وطنھم، فالوطن ال یمنح بنی�ھ رصاص�ات تح�رمھم م�ن ح�ق الحی�اة، وتُلح�ق 
العار بأسرھم. ھم حرموا من ح�ق الحی�اة، ألن ال أح�د یج�رؤ أن یق�ول لإلمبراط�ور بمالبس�ھ 

 نت عاٍر یا سیادة اإلمبراطور*.الجدیدة التي تصفق لھا الجموع الخائبة...أ

ال أحد یقول للرئیس أن جیشنا ال یكفي لمسك آالف الكیلومترات م�ن األراض�ي الت�ي احتلھ�ا، 
س�نوات! ال أح�د یق�ول لل�رئیس، أنھ�ا قادس�یتك،  3وال یملك أس�لحة تلی�ق بح�رب ب�ات عمرھ�ا 

 فاذھب وقاتل بھا مع عشیرتك األقربین، فھذا لیس شأننا!

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



*اشارة إلى قصة مالبس االمبراطور الجدیدة التي انتشرت من التاریخ الص�یني عب�ر الع�الم، 
حیث بقیت حشود الشعب، تتأمل االمبراط�ور الع�اري، وھ�و یتخط�ى ب�ین الن�اس، فیم�ا یس�یر 

ھ، لیقنعوا الناس أن االمبراط�ور یرت�دي بذل�ة خلفھ حاجبان، یرفعان ذیل ثوب وھمي ال یرتدی
ف��اخرة، لك��نھم ال یرونھ��ا، والجم��وع تص��فق وتھت��ف لجم��ال بدل��ة االمبراط��ور الجدی��دة، حت��ى 
خ��رج طف��ل م��ن ب��ین الجم��وع، وص��رخ ب��أعلى ص��وتھ: "لك��ن اإلمبراط��ور ال یل��بس ش��یئا، 

 اإلمبراطور عاٍر"!

الجم�وع، وب�دأت الس�خریة م�ن  فتعالت ھمھمات بین الجماھیر، ثم تبعھا ض�حك ص�اخب م�ن
االمبراط��ور الع��اري، فیم��ا خج��ل حت��ى الحاجب��ان الل��ذان ك��ان یرفع��ان ذی��ل الث��وب ال��وھمي، 

 وتركا عملھا، وانخرطا مع الجموع وھما یضحكان!

                              *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 محطة استراحة إجباریة من جحیم المحمرة! 

من��ذ أس��بوع نح��ن ب��ال م��اء، حوض��یة نق��ل الم��اء الخاص��ة بمقرن��ا دمرتھ��ا قذیف��ة، وف��ّر س��ائقھا 
من الخدمة، فبقي الجیش عطش�اناً ف�ي ق�یظ حزی�ران ب�ین البص�رة العریف المطوع المشاكس 

 والمحمرة. عطش النھار ال تطفئھ لیالي الرعب.

 

، ووص�لت نس�بة الغی�اب في الیوم الثال�ث عش�ر عل�ى أب�واب المحم�رة، تالش�ت ق�وة الوح�دات
بالمائ�ة. غالب�اً، ك�ل م�ن ینق�ل جریح�اً إل�ى المستش�فى، ال یع�ود لوحدت�ھ ب�ل  40والھروب إلى 

 یذھب إلى البیت أو یتوارى.  

 ً ، ال یعرفون واجباتھم، وفرق اإلعدام تترصد الن�اجین وجنوداً  القطعات قادة وآمرین وضباطا
أو نم�وت من القتل في الحرب أو األسر، فتعدمھم، ویا للمفارقة، لیس أمامنا سوى أن نم�وت 

 بال معنى. 

نحن نقاتل في حرب لم نعرف لماذا بدأت، ولم نختر أن نكون فیھا، ولیس لنا أن نش�ارك ف�ي 
في ماكنة الحرب، ومثلنا اإلیرانیون مقابلنا، لك�ّن  قرار إنھائھا، نحن مجرد رصاص وتروس

 تفوقھم العددي الساحق علینا، یبدو أنھ سیحسم الحرب، ویمنحھم نصراً بطعم ھزیمة الدم.

 س��كنیة كان��ت خیبتن��ا الكب��رى ح��ین وزع��ت س��یارات ف��اخرة للض��باط، ومنح��وا قط��ع أرض
افة للقط�ع الس�كنیة لیقیم�وا فیما منح الضباط القادة قط�ع أرض زراعی�ة اض� وقروضا لبنائھا،

وبقین��ا نح��ن االحتی��اط والمجن��دون خ��ارج برك��ات القی��ادة،  علیھ��ا مش��اریع زراعی��ة انتاجی��ة !
ل أح�د الجن�راالت، س�أ وھناك قصة متداولة في الجیش ال أعرف مدى ص�دقھا، لك�ّن یق�ال إنّ 

 لمجندین؟صداماً وھو في مزاج رائق، لماذا ال تشمل مكارم القیادة الضباط االحتیاط وا

وی��ا للعج��ب كی��ف یھت��ز كت��ف  ،فض��حك "عم��ود البی��ت" ض��حكة عریض��ة اھت��زت لھ��ا أكتاف��ھ
 الرجل وھو یضحك، ثم أنزل سیكاره الكوبي الفاخر من شفتیھ وأجابھ:

القض��یة مث��ل بی��ت ع��دھم كون��ھ (معرك��ة)، أھ��ل البی��ت زل��م ونس��وان یف��ازعون ویك��اونون 
الطیب��ین ویفزع��ولھم (یق��اتلون معھ��م) (یح��اربون)، وی��اھم یكوم��ون (یق��وم) بع��ض الجی��ران 

 العسكر ھم أھل الكونھ، أما المجندون واالحتیاط ضباطاً وجنوداً فھم جیران أھل الكونھ.

ل��و ص��دق ھ��ذا الك��الم فھ��و تزوی��ر مطل��ق للحقیق��ة، فم��ن قات��ل الع��دو ھ��م الجن��ود المكلف��ون 
. 38ل��ى ال��دورة وص��والً إ 26واالحتی��اط یق��ودھم الض��باط المجن��دون واالحتی��اط، م��ن ال��دورة 

% م�ن 8ن إل�ى نس�بة المكلف�ین واالحتی�اط ال تتج�اوز ینسبة الجنود وضباط الص�ف المتط�وع
 عدید الجیش.



كنت تحت جسر الشالمجة المشتعل كالجحیم، أتذاكر م�ع م�ا تبق�ى م�ن عقل�ي بھ�ذه الخ�واطر، 
ك�ر وأمسك نفسي وأنا في الرمق أألخیر، أن انفجر وأطل�ق العن�ان لغض�بي. ف�ي ك�ل لحظ�ة أف

ف��ي الخط��وة التالی��ة بع��د لحظ��ة، ھ��ل أنج��و م��ن ھ��ذا الجح��یم، م��اذا ل��و أس��رت وذھب��ت لدول��ة 
المعمم��ین المالئی��ة؟ الص��الة والص��وم واللط��م عن��دھم ف��روض اجباری��ة وخاص��ة ف��ي أوس��اط 

 المقاتلین!

أكثر سؤال صعب یلح علي: لماذا ال یستثمر اإلیرانیون نصرھم الساحق في المحمرة ( قتلوا 
أل�ف كم�ا تق�ول أرق�ام تت�داولھا ألس�ن الق�وات  20آالف جندي عراقي، وأسروا   10أكثر من 

المسلحة)، وفي كل ھجمة على قواتنا یكسبون أرضا، حتى وصلوا إلى حدود البص�رة، ل�م ال 
 یستثمرون النصر ویحتلون البصرة؟

خ��الل ھ��ذه الت��داعیات، تتس��اقط الق��ذائف والرص��اص عل��ى الجس��ر، وق��د تواری��ت تحت��ھ، ف��ي 
ى زاویة من انفتاح مقر لوائنا أو ما تبقى منھا. جاءني أحد الجنود راكضاً، وأخبرني أن أقص

مق��دم الل��واء یطلبن��ي بش��كل عاج��ل، ذھب��ت إلی��ھ، فس��لمني ظرف��اً كت��ب علی��ھ "س��ري للغای��ة 
 فوراً. 11وشخصي وعلى الفور" وطلب مني أن اذھب بھ إلى رئیس أركان الفرقة 

، أوقفتني مفارز علي حسن المجید، وس�ألوني ھخل عتبخرجت ال ألوي على شيء، وعلى مد
عن وجھتي، فأریتھم الكتاب، وظھر بینھم جندینا عبد ال... فھم�س ف�ي اذن أح�دھم، وتركن�ي 

 اآلخر أمضي في طریقي.

في مقر الفرقة، ذھبت إلى غرفة الحركات، وسألت عن رئیس األركان، فأدخلوني الى قاع�ة 
ً ة كأنھا صالة سینما مبردة بشدّ  برتبة عقید رك�ن، أب�یض  أنیقة في یوم صیفي. شاھدت ضابطا

الوج��ھ، رقی��ق المالم��ح، أنی��ق المظھ��ر بقیاف��ة زیت��وني مكوی��ة بعنای��ة، وق��د جل��س إل��ى منض��دة 
الحركات، وھ�و یق�رأ ف�ي مجل�ة أو ش�يء م�ن ھ�ذا القبی�ل، وح�ین أدی�ت التحی�ة وق�دمت نفس�ي 

ی�ف تس�مح لنفس�ك وأن�ت ض�ابط أن بصوت عاٍل، نظر إلي باحتقار وقال "م�ا ھ�ذا الوض�ع، ك
 یكون مظھرك بھذه البھذلة؟"

وك��ان عل��ي أن أمس��ك أعص��ابي، ل��ئال أش��ھر مسدس��ي وأقت��ل ھ��ذا الض��ابط اللئ��یم ف��ي مكان��ھ، 
"لألس�ف س�یدي، ل�م تنش�أ لن�ا حمام�ات  وتماسكت ولجمت غضبي فأجبت بعبارة قویة متحدیة

 ق بكم!"في الشالمجة، لذا لم استحم وأكوي بدلتي آلتیكم بما یلی

 بتحٍد، ثم تجاھل ردي وقال بحدة: تفضل ماذا ترید؟ نظر إليّ 

مددت یدي بالمغلف محاوال إیصالھ لھ، فلم یرفع ی�ده ب�ل ق�ال باحتق�ار" نع�م، نع�م، س�لمھ إل�ى 
 قلم الحركات"! 



قل��ت ل��ھ وق��د بل��غ حنق��ي أش��ده: إن��ھ س��ري للغای��ة وشخص��ي وعل��ى الف��ور، ھ��ل أس��لمھ لقل��م 
 كتاب االستالم إذا؟الحركات، ومن یعطیني 

نھض من مقعده واقترب مني، فأخذ الكتاب بیده ث�م نظ�ر إلی�ھ، وق�ال مخاطب�اً نفس�ھ أكث�ر م�ن 
"في النھایة لن یفتح�ھ س�وى القائ�د، إنّ�ھ شخص�ي وس�ري للغای�ة، والقائ�د  توجیھھ الحدیث إليّ 
 اآلن لیس موجوداً!"

 كان شخصیاً!"سارعت أقول لھ" طلب مني آمر اللواء إیصالھ إلى رئیس األر

 نظر في وجھي وقال" أنا رئیس األركان، وصل الكتاب أخي، شكراً لك!"

قلت" أرید كتاباً یؤید استالمكم الكت�اب، ویعی�دني إل�ى وح�دتي، الطری�ق تس�یطر علی�ھ مف�ارز 
 مقاومة المتسللین!" 

قال غاضباً بصوت عاٍل" أخ�ي ال أس�تطیع أن أف�تح الكت�اب ألن�ھ شخص�ي، یعن�ي بری�د الس�ید 
القائد، ولكي أعطیك كتاب استالم، البد م�ن اإلش�ارة إل�ى رق�م وت�اریخ كت�ابكم، فم�اذا نفع�ل؟" 
كان��ت ال��دماء ق��د تص��اعدت لوجھ��ھ بس��بب غض��بھ، فیم��ا اش��تعلُت غیظ��اً لھ��ذا ال��روتین ال��ذي 

 یتجاھل حیاة الناس، فقلت یائساً:

ی�ا س�یدي أن�ا ال أس�تطیع "متى یمكن أن یراه السید القائد، سأبقى انتظره ھنا في مق�ر الفرق�ة، 
عبور جسر عتبھ دون كتاب، مفارز مقاومة المتسللین ال تسمح ألحد ب�العبور، كم�ا أن كتابن�ا 

 سري وشخصي، البد من أجابتھ بكتاب یؤید االستالم ".

قال بصوت عاٍل: یا أخي القضیة قانونیة، ال أستطیع أن افتح مغلف معن�ون شخص�ي! انتھ�ى 
 ء!األمر. تفضل أفعل ما تشا

أدیت التحیة، وخرجت حائراً، ثم قررت أن أنتظر وص�ول القائ�د، ف�ذھبت إل�ى غرف�ة ض�باط 
االرتباط، وھي ملحقة بقاطع الحركات، ووجدت فیھ�ا ض�ابطین، أح�دھما ض�ابط م�ن دورت�ي 
ھ���و الم���الزم م. م���ن مق���ر لوائن���ا (ض���باط االرتب���اط وظیف���ة یق���وم بھ���ا ض���باط م���ن مق���رات 

الفرق والفیالق خ�الل المع�ارك، وت�تلخص ف�ي نق�ل الرس�ائل  التشكیالت، منّسبون الى قیادات
بالغ��ة الس��ریة والشخص��یة ب��ین المق��رات). جلس��ت اتح��دث لھم��ا وأش��رح محنت��ي الص��عبة، 

 فاستماحا لھ العذر في تلكؤه بسبب الظروف الصعبة التي یمر بھا الجمیع.

ن ف�وزي حمی�د ثم سألتھم م�ن یك�ون رئ�یس أرك�ان الفرق�ة فأج�ابني اب�ن دورت�ي إن�ھ عقی�د رك�
 العلي.

بقی��ت عن��دھما نح��و س��اعتین، حت��ى س��معت ص��وت س��یارات تق��ف أم��ام غرف��ة الحرك��ات، ث��م  
ص��وت تحی��ات وق��رع أحذی��ة ش��دیدة عل��ى األرض وقبض��ات تض��رب أعق��اب البن��ادق بش��دة، 
فاستنتجت أنھ موكب القائ�د، انتظ�رت نح�و رب�ع س�اعة حت�ى دخ�ل الموك�ب وھ�دأت الحرك�ة. 



، وق��د لفری�ق ال��ركن دمحم عب�دالقادرا، فأج�اب إن��ھ "11قائ�د الفرق��ة فس�ألت ص��احبي م�ن یك��ون 
 أیام". 3التحق بمنصبھ منذ 

دقائق، ذھبت مرة أخرى إلى غرفة الحركات، فمنعني الح�رس واالنض�باط م�ن  10بعد نحو 
، وأری�د كت�اب 23الدخول لوجود السید القائد، فأكدت لھم أني جلبت كتاب شخصي م�ن ل�واء 

س��اعات  3ادة ل��ي فق��د ت��أخرت ع��ن الل��واء، وأك��دت علیھم��ا أن��ي ھن��ا من��ذ اس��تالم وكت��اب إع��
 بانتظار الكتاب! 

دخل االنضباط، وعاد بعد دقائق لیق�ول ل�ي "یق�ول الس�ید رئ�یس األرك�ان، خ�ذ كت�اب اإلع�ادة 
 من قلم الحركات".

ذھبت إلى قل�م الحرك�ات، فق�ال نائ�ب الض�ابط المس�ؤول ع�ن القل�م إن�ھ ال عل�م ل�ھ بم�ا ج�رى، 
جوتھ أن یذھب إلى رئیس األركان، لیأخذ منھ صورة الكتاب ویعد دیباج�ة كت�اب ع�ودتي، فر

 ساعات. 3ألني ھنا منذ 

ذھب الرجل، وعاد خالل دقائق، وھو یخبرني أن الكتاب في برید القائ�د، وغی�ر معل�وم مت�ى 
 ینظر القائد في بریده!

ات، وذھبت إل�ى ملج�أ أسقط في یدي، ولم أعد أعرف كیف أتصرف. فخرجت من قلم الحرك
، فأخ�ذني 23ضباط االرتباط، وطلبت من المالزم م أن یؤمن لي اتصاالً ھاتفیاً مع مقر لواء 

إلى أحد المالجئ، واتصل ببدالة الفرقة وطلب منھا مقر اللواء، وتكلمت م�ع ب�دالتنا، وطلب�ت 
أنھ عقی�د رك�ن مقدم اللواء، ورویت لھ ما جرى، فسألني من ھو رئیس أركان الفرقة، فأجبتھ 

فوزي حمید العلي، فطلب أن یكلمھ، وقلت لزمیلي أن یحولوا مق�دم الل�واء إل�ى رئ�یس أرك�ان 
الفرقة، وبعد نحو ربع ساعة، اعدت االتصال بمقدم اللواء، واستبینت منھ الموق�ف ف�أعلن أّن 

میل�ي علي االنتظار حتى یرى السید القائ�د البری�د، وھك�ذا ع�دنا إل�ى نف�س النقط�ة. ث�م قل�ت لز
ضابط االرتباط أین یمكن أن أستریح، السیما أنھ من أھل البصرة، وعرضت علیھ أن نن�زل 

 الى البصرة كي استحم، وآكل شیئا مادام من غیر المعلوم، وضع البرید في الفرقة.

رح��ب الرج��ل بمقترح��ي، ورافقن��ي بس��یارتي إل��ى البص��رة، حی��ث استض��افني ف��ي بیت��ھ ق��رب 
ئقي علي، وھو بصري أیضاً، ف�ي اس�تراحة عن�د أھل�ھ ف�ي ح�ي ساحة أم البروم. وأرسلت سا

الجمھوری��ة، واس��ترحنا ف��ي بی��ت ص��دیقي واب��ن دورت��ي واب��ن ل��وائي حت��ى الس��اعة السادس��ة 
مساء. كانت القذائف تتساقط على البصرة، والوجوم والخوف یخیم على الناس. تناولنا طع�ام 

اد س�الم، وأغ�ان خلیجی�ة، ف�ي ج�و الغداء، وأخذت دوشاً، وأسمعني أشرطة كاسیت ألغ�ان ف�ؤ
بصري مفعم ب�الود، فخرجن�ا ألرب�ع س�اعات م�ن ج�و الح�رب، وال یتخی�ل اإلنس�ان، أّن حرب�ا 

 كیلومترات من ھذا المكان. 10طاحنة تدور على بعد 



 ً إل�ى مق�ر الفرق�ة، وذھب�ت إل�ى قل�م الحرك�ات، فوج�دت كت�اب االس�تالم  في السادسة عدنا مع�ا
تھما وذھب�ت إل�ى مق�ر الل�واء، ك�ان الوق�ت یقت�رب م�ن الغ�روب وكتاب عودتي جاھزین، أخذ

حین وصلت جسر عتبھ المخیف، ومرة أخرى صدمني منظر اإلعدام الرھیب، فعلى نخلت�ین 
تھدلت جثتا جندیین ترك الرصاص فیھما عشرات الثقوب الدامیة. قرب الجسر كان�ت ص�بیة 

ً  في الرابعة أو الخامسة عشر من العمر، تلطم على رأسھا، وتح�اول  وتھیل من األرض ترابا
أن تلقي بنفسھا تحت عجالت الس�یارات وال�دبابات الم�ارة م�ن وإل�ى الش�المجة، فیم�ا التأم�ت 
حولھ�ا مجموع�ة نس��وة، ین�دبن وھ�ن یمنعنھ��ا م�ن االنتح��ار الی�ائس. یب�دو أن أح��د القتیل�ین م��ن 

زیم�ة. سیاس�ة الدول�ة أسرتھا. یمر الجیش المھزوم بھذا المش�ھد لی�ل نھ�ار، والرع�ب یف�اقم الھ
 إرعاب الجیش إلجباره على القتال، وسیاسة الجیش الفقیر االستسالم للعدو.

وصلت مقر اللواء، فأعادني المشھد المخیف إلى ما نحن فی�ھ، لك�ن الغری�ب، أن ش�دة الرم�ي 
 والقصف قد خفت إلى حد كبیر.

ف السدة الحدودی�ة ص�مت تلك اللیلة، خیم على آالف القطعات المھزومة المنھكة المرتمیة خل
ال یقطعھ سوى رشقات رصاص أو قذیفة ھاون تسقط ھنا وھناك. ھ�دوء اللی�ل أجب�ر الج�یش 
المتعب المھزوم أن ینام، الجبھة بأكملھ�ا كان�ت نائم�ة. ویخ�رج ب�ین ح�ین وآخ�ر مق�دم الل�واء، 
وھو یصرخ" "یول أین الحراسات، ی�ول ھس�ھ یھجم�ون علین�ا وی�ذبحونا، ی�ول الع�دو قری�ب، 

 قریب جدا".

ولكن الرائد الركن ستار، كان بین النائمین والنقیب ھمام، بل كل القطع�ات أمامن�ا الت�ي تمث�ل 
ً حجابات القطعات كانت تغ�ط ف�ي ن�وم مش�وب بالرع�ب. ف�ي نح�و الس�ابعة ص�باح ظھ�ر آم�ر  ا

لن�ا  اللواء بیننا، وتكلم بھدوء مرتبك مع مقدم اللواء، ثم غادنا بسیارتھ، وبقینا نحصي ما تبقى
  من لحظات الحیاة في یوم كئیب غامض آخر.

                              *** 

 

 

 

 

 

 

 



 لیلة النشوة والعودة إلى الوادي الخصیب!

دون سابق إنذار، فُتح�ت ف�ي األف�ق ب�اٌب لألم�ل، إذ ص�در األم�ر بانس�حاب لوائن�ا إل�ى منطق�ة 
وح�داتنا والجمی�ع یتس�ابقون للوص�ول النشوة للتجمع وإعادة التنظیم. وب�دأنا نتح�رك وتتح�رك 

 إلى الفردوس المزعوم!

 

سیاسیاً، ساد الجمیع شعور ب�أّن األم�ور ب�دأت تص�ل نھایتھ�ا، البص�رة الت�ي كان�ت تب�دو عل�ى 
وشك أن تذھب لإلیرانیین، باتت في أمان، أو ھكذا تخیل كثیرون، أم�ا أن�ا فف�ي اعم�اقي ك�ان 

 نھایة لھا. یدب إحساس قوي أّن أمامنا أیام سوداء ال 

والص��غیرة، ب��دأنا نتجم��ع ف��ي بس��اتین النش��وة، تح��ت النخی��ل ت��دخل س��یارات العس��كر الكبی��رة 
الحق��ول المملوك�ة لع��راقیین م�ن أبن��اء البص�رة. تل��ك اللیل�ة ل��م نس�تطیع الن��وم، بس��بب  وتخ�ّرب

الحر والحشرات الالسعة، النوم محال في البساتین صیفاً، وھكذا مرت علینا لیل�ة أخ�رى م�ن 
 م النوم والقلق.عد

ضحى الیوم التالي، وصلنا أمر جدید بالتحرك إلى مواقعنا السابقة في حوض س�ربل زھ�اب. 
قراءتي كانت، أن اإلیرانیین على وشك أن یشنوا ھجوماً جدیداً ف�ي الق�اطع األوس�ط، إلجب�ار 

ق القوات العراقیة قلیلة العدد على االنسحاب بسرعة لحمایة خاصرة بغ�داد (ف�ي بع�ض من�اط
كم جواً عن الحدود اإلیرانیة). وخالل ھذا الوقت سیشنون  90القاطع األوسط تبعد العاصمة 

ھجوم�اً عل��ى البص�رة ویبتلعونھ��ا دون قت�ال. ف��ي ض��وء وض�ع االنھی��ار ال�ذي ش��اھدتھ، یكف��ي 
لواء م�درع واح�د مع�زز بفرقت�ي مش�اة الح�تالل البص�رة وحت�ى آبارھ�ا النفطی�ة وص�والً إل�ى 

 القرنة شماالً.

دأت أرت��ال الج��یش تنس��حب ش��ماالً بس��رعة، ول��م ی��تح لقی��ادة الل��واء الوق��ت لترتی��ب محط��ات ب��
ل�یالً  11التنقل، إال أن أمراً صدر للضباط اإلداری�ین بإع�داد وجب�ة طع�ام س�اخنة ف�ي الس�اعة 

 تستقبلنا في مدینة الكوت.

وأنام ملء  حین تحرك مقر اللواء، كان أغلى أحالمي، أن آكل وجبة ساخنة، واستحم بھدوء،
جفوني بال حشرات، لكّن ھذا الحلم أمامھ طریق طویل حتى الوصول إلى مواقعنا في س�ربل 

 زھاب!

وصلنا لیالً مدخل مدینة الكوت، وتناولنا وجبة الطعام الساخنة، لكن حل�م الن�وم م�ا زال بعی�داً 
نبی�ت ف�ي  جداً. وسرعان ما تحركنا متجھین إلى الشمال. عند مفرق الدبوني وصلنا أم�ر ب�أن

كم ش�مال الك�وت باتج�اه بغ�داد)  50قوات خاصة (في منطقة تبعد نحو  32المقر الدائم للواء 



ألّن دخول قطعات مسلحة إلى العاصمة ممن�وع ل�یالً، والب�د م�ن اإلش�ارة ھن�ا إل�ى أن اختی�ار 
 ھذا المقر للمبیت قد تم بناء على أن آمر لوائنا الحالي قد جاءنا من ھذا اللواء.

دخول إلى مقر لواء دائم، بجیش محم�ول عائ�د م�ن المعرك�ة ق�د یخل�ف مش�اكل كب�رى، لكن ال
وھكذا اكتفى آمر اللواء وبعض ھیئة ركنھ بالمبی�ت ف�ي مق�ر الل�واء، وت�رك الج�یش لین�ام ف�ي 
العراء الجمیل الب�ارد الخ�الي م�ن لس�ع الحش�رات. فتص�رف مق�دم الل�واء ب�الموقف، وأم�ر أن 

روع معمل الش�تایكر عل�ى مف�رق ال�دبوني الص�غیر أو ش�يء م�ن نعسكر ونبیت اللیلة عند مش
 ھذا القبیل.

مھدت فراش�ي (اس�مھ بلغ�ة الج�یش یط�اغ، وھ�ي كلم�ة تركی�ة) عل�ى ك�دس ش�تایكر، ونزع�ت 
ح��ذاءي وج��وربي، وتم��ددت تح��ت ب��در یغم��ر المنظ��ر ال��ذي وجدت��ھ ح��ولي، ك��ل م��ا أراه ھ��و 

لقری��ب، والب��در الفض��ي، ول��م أع��رف أض��واء مدین��ة بعی��دة، وب��رج التلفزی��ون أو االتص��االت ا
 كیف نمت، لكنھا كانت أجمل نومة في حیاتي.

بعد بضع ساعات أیقظتني جلبة الحركة، الجند یحملون یطاغاتھم والجمیع یستعدون للحركة. 
ومشى الرتل في نحو الثامنة والنصف صباحاً، تنقل األرت�ال بط�يء ع�ادة، وعلی�ھ أن یتوق�ف 

دخلن��ا بغ��داد، ك��ان ب��ي ش��وق كبی��ر لرؤی��ة أھل��ي  لواح��دة ظھ��راً ف��ي مثاب��ات معین��ة، ف��ي نح��و ا
 وأحبتي، لكّن الشوق أطفأتھ حركة الرتل الصاعد باستمرار.

ف��ي الس��ابعة مس��اء وص��لنا المنطق��ة اإلداری��ة للفرق��ة الثامن��ة ف��ي س��ھل خ��انقین الغرب��ي. كان��ت 
 األوامر غیر واضحة، ھل نترجل ھناك، أم ماذا نفعل؟ 

كم��ا ھ��و  مت��ھ ك��ان ح��ائراً، ف��الحرب ب��دأت تھ��دد م��دن الع��راق، والج��یش،الحقیق��ة أن البل��د بر
 ؟واضح، ال قدرة لھ على المطاولة، ماذا ینتظرنا إذاً 

وانقضت أیام ونحن بین حال التنقل إل�ى الجبھ�ة إلب�دال قطع�ات المھلھل�ة الت�ي احتل�ت مواق�ع 
جن�وب م�رة لوائنا في حوض سربل زھاب وبین توقعات الجمی�ع بص�دور أم�ر حرك�ة نح�و ال

أخرى بسبب وخامة الوضع ھناك. ثم أعلن بیان االنسحاب للح�دود الدولی�ة، وال�ذي تق�رر أن 
. وكنّ�ا ف�ي العش�رین م�ن حزی�ران ح�ین ص�در البی�ان، 1982حزی�ران  30یتم العم�ل ب�ھ ف�ي 

ای��ام إلتم��ام عملی��ة االنس�حاب، لكن��ھ م��ن الناحی��ة العس��كریة یعط��ي  10وھ�ذا یعط��ي للقطع��ات 
ت القیام بھجمات مباغتة على القطعات المنھكة غیر المس�تقرة المش�غولة بفك�رة إلیران امكانا

واحدة ال غیر: "ننسحب إلى الحدود الدولی�ة وتنتھ�ي الح�رب"! ول�و ھجم�ت الق�وات اإلیرانی�ة 
ف�ي تل�ك المرحل�ة، لحقق�ت انتص��ارات كب�رى وأس�رت أع�داد ال حص��ر لھ�ا م�ن الجن�ود، لك��ن 

ن وب�ال قی�ادة وال اس�تخبارات، ل�ذا ل�م یس�تثمروا ھ�ذا الخط�أ اإلیرانیین كانوا ض�عفاء وم�رتبكی
 االستراتیجي الفاحش.
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االنس��حاب إل��ى الح��دود الدولی��ة ف��ي نظ��ر الجمی��ع خ��الص قری��ب م��ن لعن��ة الح��رب، لكن��ھ ل��ن 
 یجري غالباً إال بثمن باھظ. 

رى صدرت األوامر بإقامة مواقع بدیلة للقطعات على الحدود الدولیة، وبدأت رحلتنا م�رة أخ�
مع المعدات الھندسیة (شفالت، ترنب�والت، كری�درات، ح�ادالت وم�ا ال�ى ذل�ك) حی�ث أن ك�ل 
الجھد الھندسي كان متوجھاً إلى قواطع العملیات األكثر سخونة، واعتبر قاطع س�ربل زھ�اب 
ھادئاً، فال یحتاج العمل في تحكیماتھ وخنادقھ جھ�داً كبی�راً. وفج�أة وس�ط جھ�د الھندس�ة وبن�اء 

ص��در أم��ر ف��وري بانس��حاب الل��واء إل��ى منطق��ة ال��دبس بكرك��وك ألغ��راض إع��ادة المواض�ع، 
 التنظیم وتعویض الخسائر. 

وھكذا انسحبنا من قاطع سربل زھاب، قبل أن تنسحب القطعات إلى الح�دود الدولی�ة، وذھبن�ا 
إلى الدبس لتبدأ مناھج التدریب العقیمة، وتعویض الخسائر الشكلي، حیث أن مخازن الج�یش 

 ال تملك تعویض النقص الحاصل في كل شيء.كانت 

وقبل أن ننغمس في التدریب، صدر أمر إحالة آمر اللواء المقدم الركن قوات خاص�ة س�لطان 
إبراھیم العلكاوي إلى التحقیق، وج�رى إیقاف�ھ ع�ن العم�ل، فغ�ادر الل�واء عل�ى عج�ل. لیص�بح 

ونص�ف. ول�وال أنّ�ھ ك�ان م�ن ال�ذي یغادرن�ا معاقب�اً بالتعاق�ب خ�الل ع�امین  3آمر اللواء رق�م 
وم��ن أھ��ل بیج��ي المتص��لة بتكری��ت، ألدی��ن بتھم��ة التخ��اذل ف��ي  -بمعن��ى تكریت��ي -"العم��ام" 

الواج��ب العس��كري أثن��اء ھزیم��ة المحم��رة، وس��یق إل��ى منص��ة اإلع��دام أو عل��ى األق��ل إل��ى 
ب�ال  السجن، لكن القیادة اكتفت بنقلھ ثم توقیفھ عن العمل، ثم أعید إلى صنف القوات الخاص�ة

 عقوبة .

آخر كتاب وقعھ آمر اللواء سلطان إبراھیم العلكاوي قبل تركھ لوائنا ھ�و بقی�ة إج�ازة ال�زواج 
 التي وعدني بھا، فأخذتھا وفارقت اللواء، ألعود إلیھ بعد اإلجازة في قصة أخرى.

                                        *** 

 

 

 

 

 

 

 



 إلى شرق البصرة ببركة ریاح الخماسین الرملیة 

، ان ح�ال اقتراب�ھ م�ن مدین�ة العم�ارةی�نقّض الغب�ار والق�یظ عل�ى اإلنس� 1982منتصف تم�وز 
ھ��ا م��ن مزاب��ل تمت��د عل��ى ویتك�اثف مختلط��اً بالرم��ال وروائ��ح دخ��ان ال��نفط وروائ��ح أخ��رى جلّ 
كبی���راً الح���تالل البص���رة، خواص���ر الم���دن حیثم���ا یمم���ت جنوب���اً. ش���ن اإلیرانی���ون ھجوم���اً 

 االنسحاب إلى الحدود الدولیة لم ینھ الحرب، بل فتح صفحة جدیدة فیھا.

 

بقینا في الجباسي تحت النخیل، خلفن�ا ش�ط الع�رب، وعب�ر ش�ط الع�رب تش�مخ م�داخن محط�ة 
الطاق��ة الحراری��ة الخم��س، ویمینن��ا إل��ى أم��ام معم��ل ال��ورق الكبی��ر، وتل��وح نی��ران مص��افي 

الغربي، وحولنا بس�اتین النخی�ل. بس�اتین خاص�ة یملكھ�ا عراقی�ون، زرعوھ�ا،  الشعیبة جنوبنا
وینتظرون جنى الزرع، فقامت الحرب ولم تنتھ. عجالت وشاحنات ودبابات العسكر في ك�ل 

ن��ھ م��ن مك�ان، وأھ��ل البس��اتین ف��ي حی��رة، كی��ف وم�اذا یفعل��ون؟ ھ��ل یع��اتبون الج��یش ویطردو
ھك��ذا ك��انوا وم��ن غ��زو ایران��ي محتم��ل ( ضأرض��ھم وھ��و ال��ذي ج��اء لیحم��ي األرض والع��ر

، ف��اإلیرانیون یقص��فونھم بالمدفعی��ة الثقیل��ة من��ذ س��نتین، وب��اتوا الی��وم یھ��ددون فع��الً  یلمس��ون
 أراضیھم، واحتلوا مناطق من العراق جنوبا)؟

 ھل یتركون بساتینھم وبیوتھم وأراضیھم لیرحلوا؟ أین یذھبون وھذا ھو كل یملكون؟

 وبساتینھم ُمكَرھین ال أبطاالً!وھكذا بقوا في بیوتھم 

كل صباح یخرجون لمعاینة النخیل، وجنى الرطب الذي نضج ونص�ف الناض�ج من�ھ، یتس�لق 
، رجاالً ونساء النخیل، وینشغلون بجني حاص�لھ، فیم�ا یتطل�ع وصغاراً  كل أفراد العائلة كباراً 

یتس��اءلون م��ع لھ��م العس��كر بان��دھاش وفض��ول مق��رون باالس��تغراب، م��اذا یفعل��ون، والعق��الء 
 أنفسھم: ماذا نفعل نحن في أمالك ھؤالء المساكین؟

كل یوم نذھب في استطالع لمواقع الجیش والمعارك في شرق البص�رة، ك�ان الل�واء الم�درع 
س���ماك ومنطق���ة الكثب���ان الرمیل���ة وس���دة بط���رد المتس���للین ش���مال بحی���رة األ العاش���ر منش���غالً 

كیلومترات شرق سدة السویف، لكن المنطق�ة  10السویف، والحقیقة أن العلمیات تقدمت نحو 
خالیة من كل شيء، ال قرى وال بساتین وال أنھار وال عوارض، ھذا عل�ى األق�ل م�ا ش�اھدتھ 

ار یغط�ي ك�ل ش�يء لی��ل ش�مال ش�رق بحی�رة األس�ماك فیم��ا ع�رف بعملی�ات االس�تطالع. الغب��
ذا التی�ھ الرمل�ي ن نض�ع نظ�ارات واقی�ة خاص�ة لنس�تطیع أن نف�تح أعینن�ا ف�ي ھ�نھار وعلین�ا أ

 الصاخب.

كل دقیقة تظھر دبابة ضلت طریقھا، وتصطف أمامنا كأنھا تری�د ال�دخول ف�ي س�یارتنا، وك�ل 
 دقیقة تصادفنا سیارة إسعاف أو شاحنة تقل جنودا أو ما شابھ.



وقیل لنا أننا سنأخذ مواق�ع كتیب�ة دباب�ات الحس�ین الوح�دة التابع�ة لل�واء الم�درع العاش�ر. لك�ن 
ً  القتال كان  ، وصوالت لھم وجوالت لنا، فاین سنجد الكتیبة المذكورة لنأخذ مكانھا؟قائما

سبوعین، كان آمر لواءنا الجدید العقید غانم صالح العزاوي، دامت عملیات االستطالع نحو أ
یخرج منذ الصباح حتى اللیل، ونحن نتبعھ طیلة الیوم، وال جدی�د، فمع�ارك ال�دروع ل�م تھ�دأ، 

ائھاً في ھذا السعیر لن یضیف شیئاً. في ھذا الوقت، تكامل انتق�ال الفرق�ة ودخول لواء مشاة ت
المنح�ل) م�ن  3ال�ذي ح�ل مح�ل الل�واء  418، ل�واء 23، ل�واء 22الثامنة بكل ألویتھ�ا ( ل�واء 

القاطع األوسط إل�ى الق�اطع الجن�وبي، واس�تقر مق�ر الفرق�ة وتش�كیالتھا ووح�داتھا ف�ي بس�اتین 
 فة الشرقیة لشط العرب، وسط أمالك الناس!نخیل الجباسي على طول الض

بع��د اس��بوعین، ص��در أم��ر الحرك��ة لعم��وم الفرق��ة، بع��د أن ھ��دأت العملی��ات، وُكس��ر الخ��رق 
كیل�ومتر، وق�د توزع�ت علی�ھ أفواجن�ا،  4اإلیراني في ذلك القاطع. كان ق�اطع لوائن�ا عرض�ھ 

 ت األفواج.كیلومتر في بعض المناطق عن مقرا 2وكان مقر اللواء بعمق یصل إلى 

اس��تلمنا الق��اطع ول��یس فی��ھ أكث��ر م��ن خن��ادق ش��قیة، وخن��ادق أع��رض قل��یال مغط��اة بالص��فیح 
المضلع، مبعثرة في شبھ مربع غیر محدود الزوای�ا. وانش�غل الجمی�ع خ�الل الی�ومین األول�ین 
في بناء مقر لواء ھو في الحقیقة ساتر مربع الشكل، تحت�ل واجھت�ھ الش�رقیة المواجھ�ة للع�دو 

مغ���اویر الل���واء، فیم���ا تت���وزع عل���ى ب���اقي الس���واتر الثالث���ة س���ریتا الھندس���ة والمق���ر س���ریة 
 والمخابرة. 

، روس�یة الص�نع، 157في أركان الساتر المرب�ع توزع�ت م�دافع مقاوم�ة ط�ائرات م�ن عی�ار 
 ً م�ن ح�دوث  كانت بطریة كاملة یقودھا م أول فیصل تستقر في المكان لمقاومة الدبابات خوف�ا

 مقاتلة الدروع لم تكن كافیة، واألرض سھلة العبور بالنسبة للدبابات.  خرق، ألّن أسلحة

مل��م دیمت��روف مقاوم��ة ط��ائرات الروس��یة. ك��ان  14.5ب��ین م��دفع وم��دفع وزع��ت رشاش��ات 
  الخرق متوقعا في أي لحظة، وبذلت كل األسلحة لتأمین كل شيء.

الھندس��ة ل��م تنج��ز حق��ول  ف��ي اللیل��ة الثانی��ة، بلغن��ا باحتم��ال حص��ول تس��لل للع��دو، ألّن مف��ارز
األلغام واألسالك الشائكة لحمایة القطعات الساترة ولتعوی�ق تق�دم القطع�ات المھاجم�ة، وھك�ذا 
قض��ینا لی��اٍل ط��وال ن��دور عل��ى نق��اط الحراس��ة، ونم��د األس��الك لت��أمین المواص��الت، وتحولن��ا 

الل��واء نح�ن ض��باط المخ��ابرة، نقی��ب عم��اد، م أول خل��ف، وأن��ا إل��ى ض��باط مش��اة ن��ؤمن لمق��ر 
 دوریات وتفتیش لیلي، عالوة على واجبات المخابرة!

ذات لیلة عاصفة متربة، كنت أفتش النقاط، وأطوف على نق�اط الحراس�ة ف�ي الس�واتر، فلف�ت 
انتب��اھي ض��وء ینبع��ث م��ن ملج��أ ف��ي قل��ب مق��ر الل��واء، اتجھ��ت م��ن مك��اني ق��رب الس��اتر ف��ي 

در الض��وء، م��اراً بكثب��ان الظ��الم الحال��ك ال��ذي تش��رخھ عواص��ف رملی��ة س��احقة إل��ى مص��
تراكمت علیھا الرمال، فتعثرُت بشيء في األرض، وخفت أن یك�ون قذیف�ة ل�م تنفج�ر، أن�رت 



مص��باحي الص��غیر (ت��ورج قل��م ش��اع اس��تخدامھ ب��ین العس��كر آن��ذاك) ف��إذا ھ��ي س��اق إنس��ان، 
 ، ف�اذا بھ�ا س�اق جن�دي إیران�ي (بدلت�ھ یمی�لكشفت عنھا ریاح الخماسین الرمیلة، نظرت جیداً 

لونھا إلى الخاكي المخضر الفاقع)، وبجانبھ�ا الت�ف ش�يء ف�ي جس�ده المم�زق، أمعن�ت النظ�ر 
في التراكم اللحمي الحدیدي ال�ذي یرق�د أم�امي ف�ي مھ�ب ری�اح ص�حارى البص�رة، ف�إذا ھ�ي 
بقیة قذیفة دبابة من رمیة مباشرة، أصابت جسده ف�ي مك�ان م�ا وقطع�ت رجل�ھ، وط�ارت بھ�ا 

 في كدس عتاد نصف مدفون! لتصطدم وتستقر مع الرجل 

المنظ��ر مخی��ف ومق��زز، فالعت��اد ال��ذي كش��فت عن��ھ الری��اح ق��د ینفج��ر ب��أي عجل��ة أو ش��خص 
یرتطم بھ. وكان علي في ذلك اللیل البھیم، أن أجل�ب جن�وداً بمج�ارفھم، یص�نعوا ح�ول ك�دس 

ین العتاد ساتراً مرتفعاً، ویرفعوا علی�ھ خرق�ة حم�راء تمن�ع اآلخ�رین م�ن االقت�راب، حت�ى یح�
 الصبح وتتولى سریة الھندسة التعامل مع الموضوع. 

ح��ین انتھ��ى واج��ب الدوری��ة ف��ي الس��اعة الرابع��ة ص��باحاً، كان��ت حف��رة الرم��ل الت��ي یس��قفھا 
الص��فیح المض��لع (جینك��و) ھ��ي ملج��أي الوحی��د، إذ ال وق��ت عن��دنا لنبن��ي مالجئن��ا، فالع��دو ق��د 

رم�ال ترس�ف عل�ى وجھ�ي وف�ي یستأنف ھجومھ في أي لحظة، وحین نمت، بقی�ت مؤرق�ا وال
 فمي من كل جانب، وصورة الساق المقطوعة ال تفارقني.

                          *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مع النمل والرمل حتى بانت الحقیقة!

، واس�مھا عل�ى الخ�رائط العس�كریة منطق�ة الكثب�ان مقاب�ل مخف�ر زی�د ثالثة أش�ھر ف�ي كتیب�ان 
كان مقر لوائنا في نقطة تھب علیھ�ا ری�اح الص�حراء الرملی�ة الرملیة، شمال شرق البصرة،  

الحصباء لیل نھار كل أشھر الصیف، وأضیفت إلیھا العواصف التي تس�ببھا س�رف ال�دبابات 
 والناقالت وھي تزحف على الرمال، فكان جحیماً رملیاً ال یطاق.

 

ق الش�قي المغل�ف مع الرم�ال والمع�ارك، تع�ذر عل�ّي أن ابن�ي لنفس�ي ملج�أ، فبقی�ت ف�ي الخن�د
ل�یالً،  20، وتت�دنى إل�ى نھ�اراً  60یوم في درجات ح�رارة تص�ل إل�ى  100بالصفیح المضلع 

لكن ھبوب الحصباء ال یفارق ھذه المنطق�ة الملعون�ة، وربم�ا ك�ان ھ�ذا الس�بب ف�ي أنھ�ا بقی�ت 
 عصیّة على اإلیرانیین فلم یتمكنوا من اختراقنا. 

انس��حب ع��دد م��ن المق��اتلین األح��وازیین الع��رب وبع��د ھزیم��ة المحم��رة،  ،قب��ل بض��عة أش��ھر
وعائالتھم من المحمرة وعب�ادان حی�ث ك�انوا ق�د ش�كلوا جبھ�ة تحری�ر االح�واز متع�اونین م�ع 
االستخبارات العراقیة "المنظوم�ة الجنوبی�ة" الت�ي ك�ان لھ�ا مق�ر مخص�ص لش�ؤون األح�واز، 

خ���تص ف���ي واض���طروا أن یتع���املوا م���ع المل���ف االح���وازي، حت���ى ج���رى تش���كیل مكت���ب م
المخ��ابرات العام��ة العراقی��ة، وف��تح ل��ھ مكتب��اً ف��ي البص��رة یت��ولى تنس��یق العم��ل م��ع عناص��ر 

 الجبھة ومقاتلیھا، فاستقل الملف األحوازي عن الجیش.

 ھخالل أیام المحم�رة حی�ث ض�ربت الفوض�ى ك�ل ش�يء، التقی�ت ذات ظھی�رة، ف�ي قری�ة عتب�
مي حینھ��ا المقاوم��ة العربی��ة ف��ي المش��ؤومة، عنص��راً م��ن جبھ��ة تحری��ر األح��واز، أو م��ا س��

األحواز، وكان یق�ود س�یارة بوی�ك أمریكی�ة بل�ون أخض�ر مغب�ر تع�ود لنھای�ة س�بعینات الق�رن 
الماضي (یعني حدیثة وغالیة الثمن آنذاك)، السیارة تحمل لوحة كتب علیھا " أ.ح / ع�راق". 

تھ، وس�أل الح�رس ، كان یبحث عن بنزین لسیارھالتقیت الرجل قرب مقر لوائنا في قریة عتب
في باب مقر اللواء عن بعض البنزین، فجاءني الحرس، وكنت في زیارة للمق�ر أع�ود بع�دھا 
إلى الجبھة، فخرجت لھ ألسألھ كیف وصلنا، وكشف لي أنھم جبھة تحریر األحواز ویعمل�ون 
مع االستخبارات، وقد فرغ خزان سیارتھ ویرید بنزینا یوص�لھ إل�ى مرك�ز االس�تخبارات ف�ي 

ما من الجباسي، قلت لھ إني انتظر عودة سیارتي التي أرسلتھا ألمر ما، وس�أطلب م�ن  مكان
سائقھا أن یعطیھ بعض الوقود، ولكن ل�یس بش�كل رس�مي، فق�ط بم�ا یكف�ي إلیص�الھ إل�ى مق�ر 

 االستخبارات.

وبانتظار السائق صار األحوازي واس�مھ، أب�و خل�دون، یح�دثني ع�ن ج�و ھ�ذه المنطق�ة، لغت�ھ 
ن لھجة جنوب العراق، إال أن بعض مفرداتھ لیست موجودة في لغتنا، فیقول ل�ي قریبة جدا م

، ولكن��ھ یب��رد ف��ي لی��ل الص��یف. وح��دثني ع��ن أن ھ��واء المنطق��ة ح��ار ف��ي نھ��ار الص��یف ج��داً 



ھب��وب العواص��ف الرملی��ة، وكی��ف أنھ��ا تھ��ب عل��ى بع��ض المن��اطق ألش��ھر كامل��ة لی��ل نھ��ار، 
 وص��ف الغب��ار والعواص��ف الترابی��ة بأنھ��ابس��بب اختالف��ات األج��واء، حس��ب وص��فھ، وق��د 
 "عیاي" بلھجة األحوازیین (عجاج بلغة العراق).

 يوبعد أشھر من ھذا اللق�اء، ونح�ن نك�د ونقات�ل ف�ي كثب�ان كتیب�ان الرملی�ة، ت�ذكرت حكای�ا أب�
خلدون، ووجھھ الذي لوحت�ھ الش�مس وحص�باء العواص�ف، وتعجب�ت كی�ف یع�یش الن�اس ف�ي 

   ھذه األنحاء.

فة، عبارة عن حفرة غیر عمیقة في األرض، أبعادھا مت�ران ف�ي مت�رین، وس�قفھا ملجأي التح
بض��ع أل��واح خش��ب، وص��فیح مض��لع، ولك��ي یرفع��وا الس��قف ف��وق عم��د ذات إرم، وض��عوا 
صفین من أكیاس الرمل تحت ألواح السقف بمح�یط الحف�رة، وأھ�الوا علیھ�ا تراب�اً وم�ن رم�ل 

ل المتس��اقطة كم��ا ھ��ي الع��ادة ف��ي المن��اطق الص��حراء، حی��ث ال ص��خور تقویھ��ا وتفل��ق القناب��
الجبلیة، وھكذا أنام في ھذا الجح�ر م�رة أخ�رى تح�ت رحم�ة الق�در. وألتق�ي الرم�ل المتس�اقط 
من أكیاس الرمل، والعفونة المتساقطة من الطبقات السفلى المالمسة ألكیاس الرمل ولتجمی�ل 

، بنفس��جي ف��اقع م��ورد المك��ان، وض��عت عل��ى الج��دران، بض��عة أمت��اٌر م��ن الن��ایلون المل��ون
 بأبیض، حمامات وزھور !

ومع بدء شھر تش�رین األول/ اكت�وبر داھمن�ا مط�ر أعقبت�ھ س�یول، ففاض�ت الص�حراء بأھلھ�ا 
 المقاتلین، وخرجنا من خنادقنا الشقیة البغیضة مثل جرذان حاصرتھا المیاه.

وخرجن�ا  ومع األمطار، تقطع�ت الخط�وط الس�لكیة، وب�ات علین�ا أن نخ�رج إلص�الح الش�بكة،
ولم أعد حتى الغروب، كان ملجأي غارق�اً تمام�اً بالمی�اه، ورائحت�ھ مثی�رة للغثی�ان، فنم�ت ف�ي 

ھندسة، أعد بطریقة تناس�ب  3غرفة صغیرة ملحقة بغرفة حركات اللواء، وھو ملجأ العالمة 
 سكن ضابط الخفر البدیل أیام المعارك، ولم یستعملھ أحد، فبقي ملجأ للضیوف من الضباط.

الیوم التالي، أشرقت شمس دبقة الحرارة، فعم�ت المك�ان البراغی�ث والبع�وض والب�رغش في 
فع�ى األص�لة القاتل�ة، أر مثلھ�ا. وق�رب مطع�م الض�باط دب�ت أوأنواع م�ن الج�راد وال�ذباب ل�م 

ھارب�ة م��ن المی��اه وھج�وم الحش��رات، كم��ا خرج�ت العق��ارب م��ن جحورھ�ا، وبات��ت الجرابی��ع 
لفوض��ى وقب��ل عص��ر ذل��ك الی��وم، جف��ت المی��اه، وامتص��ت تت��راكض ھن��ا وھن��اك. بك��ل ھ��ذه ا

الرمال كل البرك، وتحول المشھد إلى منظر غریب. رمال الصحراء لوحة طینی�ة مض�حكة، 
 ما إن تحفر فیھا لعمق شبرین حتى یظھر الرمل جافاً صحراویاً كما ھو!

األمط��ار  المفاج�أة األكب��ر م��ع جف��اف المی��اه ھ��ي انھی��ار موض��عي ال��ذي أن��ام فی��ھ، فق��د خس��فت
بركن معبدي الرملي الوسخ، فانھار السقف على لوازمي الحبیس�ة ف�ي الملج�أ ال�ذي ك�ان قب�ل 

  لیلة قد غرقت أرضیتھ بالمیاه. 



وق��ام الجن��د یرفع��ون الس��قف المت��داعي عل��ى الموض��ع، إلخ��راج فراش��ي وس��ریر األلمنی��وم 
لی��الي الس��الم ف��ي نزس��تور ك��ان یس��لي االس��فري الجیك��ي الش��ھیر، وحقیبت��ي وجھ��از رادی��و تر

أرض المع��ارك، وإبری��ق بالس��تیكي، وبض��عة أق��داح لتن��اول الش��اي، وح��ذاء إض��افي، ونع��ل 
وص��ندوق عت��اد ق��دیم یس��یر مع��ي حیثم��ا ذھب��ت، وأض��ع فی��ھ ل��وازمي، م��ن مالب��س داخلی��ة 

. وم�ا إن ب�ان داخ�ل الموض�ع، حت�ى نت�أت م�ن ال�ركن وكت�ب ومج�الت وشراشف، وج�وارب
أسنانھا! كانت مفاجأة لكنھ�ا لیس�ت ص�اعقة، ف�نحن ف�ي می�دان الذي انھدم، جمجة كشرت عن 

حرب والجثث متوقعة ومنظر یومي، لكن أن تظھ�ر جث�ة ف�ي ملج�أ ین�ام فی�ھ المس�كین م�الزم 
   ملھم، فتلك مصیبتي التي لم یسمع بھا أحد.

جلست على ربوة من طین أتأمل جث�ة الجن�دي اإلیران�ي الت�ي ب�دأت تظھ�ر والجن�ود یحف�رون 
تكن جثة متھتكة، بل ما زالت جثة حدیثة، حتى أن أوراق�ھ الشخص�یة والص�ور ف�ي  حولھ، لم

جیب بدلتھ األعلى لم تتل�ف بع�د، كم�ا ل�م یس�قط ك�ل ش�عره، ول�م یتآك�ل الجل�د. وأكم�ل الجن�ود 
الحف��ر، فل��م یظھ��ر أس��فل الجث��ة! الب��د أن قذیف��ة مباش��رة ق��د أص��ابتھ فغیب��ت أو مزق��ت نص��فھ 

بعی�دا، فدفنت�ھ الرم�ال الت�ي تھ�ب لی�ل نھ�ار عل�ى ھ�ذا الموض�ع  األسفل، وألقت بنصفھ األعلى
التعس. وأكمل الجنود الحفر، فظھرت ید الجندي، قابضة على جسم معدني، قبضة س�الح أو 

 أنبوب أو بقایا مقود سیارة، ال أدري، لكنھ جسم معدني یشبھ انبوباً رصاصي اللون.

ق ومتعلق�ات الجث�ة، وأدونھ�ا وأرفعھ�ا وھكذا قضیت الوقت حتى الغروب، وأنا أدقق في وث�ائ
في كتاب إلى اللواء، لكي یجري دفن القتی�ل أو نقل�ھ إل�ى خ�ارج مق�ر الل�واء، وھ�ذا م�ا ج�رى 
قبل حلول الظالم في تلك اللیلة، أما أنا فبقیت أتأمل في شریك ملجأي الوسخ لألش�ھر ال�ثالث 

نمل والحش�رات الغریب�ة الت�ي األخیرة...كنُت أنام مع نصف جثة، وھذا یفسر لي العقارب وال
 كانت تدب على رأسي وجسدي كلما تمددت في ھذا القبر الصیفي الحقیر.

تلك اللیلة أخذت یطاغي (فراشي) وذھب�ت ألن�ام عن�د ض�ابط ال�ركن الكیم�اوي لل�واء  النقی�ب 
 ھمام (أسم رمزي) حتى یجري بناء ملجأ لي، وتلك قصة أخرى.

                                 *** 

 

 

 

 

 

 



 تر!للقاءات على محاور الرازیت والشا

ن�ذار الص�باحي ف�ي ق�اطع ، ما إن استیقظنا بعد غف�وة اإل1983صباح مشمس في بدایة شباط 
، حت�ى فاجأتن�ا س�ریة دباب�ات عراقی�ة كامل�ة، باالنفت�اح عل�ى یس�ار موض�ع مخف�ر زی�دكتیب�ان 

 أنھا كانت ضمن حدود قطعاتنا!لوائنا، وممارسة تمارین الھجوم السیار على العدو، رغم 

 

مؤذی�اً للمخ�ابرة الس�لكیة، وانفتاحھ�ا ھ�ذا الص�باح وض�عنا  تمث�ل ال�دبابات ع�دواً  ،في كل وقت
إل�ى غرف�ة الحرك�ات عس�ى أن أج�د عن�دھم جواب�اً  بمفاجأة ومأزق كالعادة، فركضت م�تعجالً 

ب�د الص�احب س�لمان، لھذا االنفتاح الغریب غیر المتوقع، فوجدت مقدم اللواء المق�دم ال�ركن ع
، ذاھ�الً یتس�اءل من�ي ع��ن تل�ك ال�دبابات، وح�ین أراد االتص��ال بالفرق�ة، وج�دنا خطھ�ا ع��اطالً 

وھذا یعني أن ال�دروع قطع�ت خطوطن�ا م�ع الفرق�ة، ومنھ�ا الخ�ط الم�دني عل�ى بدال�ة ال�دفاع. 
مس��ؤولیة إص��الح خ��ط الفرق��ة تق��ع عل��ى ع��اتق كتیب��ة مخ��ابرة الفرق��ة، م��د وإدام��ة الخط��وط 

كیة یجري دائما من أعلى إلى أدنى، الفیل�ق یم�د وی�دیم إل�ى الف�رق، والفرق�ة تم�د وتص�لح السل
إل��ى األلوی��ة، والل��واء یم��د وی��دیم الخط��وط إل��ى األف��واج، الف��وج یم��د ویص��لح إل��ى الس��رایا، 
والسرایا تمد وتصلح إلى الفصائل، والفصائل تمد وتصلح إلى الحضائر. قد یبدو للقارئ ھذا 

لك��ّن ص��عوباتھ تظھ��ر أثن��اء المع��ارك، وتص��بح مس��ؤولیات الم��د والتص��لیح األم��ر بس��یطاً، 
 عدام!معضلة قد توصل القادة وآمري الوحدات إلى اإل

استقرت ال�دبابات، وب�دأ طواقمھ�ا یترجل�ون ك�أنھم ف�ي س�احة ت�دریب آمن�ة، واخ�ذوا ینفتح�ون 
م�ا تفعل�ھ ھ�ذه  حول الدبابات كأنھم في تمرین، وكان جمی�ع م�ن ف�ي الل�واء م�ذھولین یراقب�ون

السریة المغامرة. بعد نحو نصف ساعة من المناورات التدریبیة والترجل والركوب والتجم�ع 
واالنفت���اح، انھال���ت ق���ذائف الع���دو، م���ن بطاری���ة راجم���ات أو أكث���ر عل���ى ال���دبابات، وكان���ت 

 قفلوا أبواب دباباتھم العلویة.لدبابات، حتى أن الطواقم أالصواریخ تسقط مباشرة بین ا

مت�ر م�ن مق�ر لوائن�ا، ودخلن�ا جمیع�ا مواض�عنا، خش�یة أن  500واریخ تتساقط على بع�د الص 
القص��ف لیش��ملنا. واش��تعلت النی��ران ف��ي س��رفة إح��دى ال��دبابات بع��د إص��ابة مباش��رة،  دیتم��د

وترجل طاقمھا وجاؤوا راكضین إلى خندق یسترھم باتجاھنا، فیما نزل آمر س�ریتھم وجن�دي 
المش��تعلة بس��رفة الدباب��ة (س��رفة الدباب��ة سلس��ة م��ن حدی��د، لكنھ��ا آخ��ر وانش��غلوا بإطف��اء الن��ار 

مكسوة بالكاوتشوك لتس�ھیل ان�زالق الدباب�ة عل�ى الط�رق المعب�دة، وھ�ي الم�ادة الت�ي اش�تعلت 
 ھذه المرة).

وسرعان ما عاد طاقم الدبابة وساھم في إطفاء النار، وسارعت السریة تنسحب على السرف 
س��كري التع��اوني ب��ین القطع��ات متجھ��ة نح��و قی��ادة ق��وات بس��رعة، لتس��یر عل��ى الطری��ق الع

 ) المستقرة في مجنون.30الحسین (الفرقة 



 عادت. مع انسحاب الدبابات توقف القصف، ولم یفھم أحد لماذا جاءت الدبابات ولمَ 

بع��د ی��ومین، وص��لت إل��ى نف��س مك��ان ال��دبابات مف��رزة م��ن س��یارة واز وس��یارة الن��دروفر، 
بابات بالض�بط، وب�دأت تنص�ب ھ�وائي مرتف�ع ج�داً، وص�ل طول�ھ واستقرت حیث انفتحت ال�د

 متراً، وفي أعاله شبكة وصحن صغیر. 60إلى نحو 

ف��ي الی��وم الت��الي، وم��ع ان��بالج الفج��ر ال��ذي انھ��ى ان��ذارنا الص��باحي الی��ومي القاس��ي، انھال��ت 
المنطق�ة القذائف على المفرزة ذات الھوائي التلسكوبي الكبیر، وبقي مدفع منفرد یش�اغل ھ�ذه 

طیلة الیوم. في الیوم الذي یلی�ھ، اس�تیقظنا لنج�د مف�رزة المع�دات الفنی�ة، ق�د نقل�ت مكانھ�ا إل�ى 
متر إلى الخلف ب�نفس االتج�اه، ونص�بت خ�الل اللی�ل الھ�وائي التلس�كوبي المرتف�ع.  500نحو 

مر الیوم بسالم، ولكن حین ساعة الغروب، ونحن في االنذار المسائي، تس�اقطت عل�ى موق�ع 
 مفرزة رشقة صواریخ معادیة، تبعھا قصف مدفع منفرد بقي یشاغلھا حتى حلول الظالم.ال

المج��اور لن��ا، م��ا یعن��ي أنھ��ا ق��د  22ص��بیحة الی��وم الت��الي، ظھ��رت المف��رزة خل��ف مق��ر ل��واء 
غادرت منطقة لوائنا خالل اللیل. ومر الیوم واللیلة ولم تنطلق باتجاھھم أي قذائف، م�ا یعن�ي 

م رغم نزولھم على نفس الخط الذي كانوا فیھ قبل ی�ومین، وھك�ذا ب�اتوا إل�ى أن العدو ال یراھ
 یمین مقر لوائنا تماما باتجاه العدو. من الواضح أنّھا مفرزة رازیت أو معدات فنیة. 

بعد أیام، جاءني نداء ھاتفي مف�اجئ م�ن ص�دیق ق�دیم، م�الزم أول و. وھ�و ض�ابط یعم�ل ف�ي 
وعرف��ت أنّ��ھ آم��ر مف��رزة المع��دات الفنی��ة الح��ائرة الت��ي  )،المع��دات الفنی��ة (وح��دات التنص��ت

اس��تقرت یمینن��ا، وھك��ذا رتب��ت ایص��ال خ��ط س��لكي لھ��م (ض��من ش��بكة خط��وط التع��اون م��ع 
الوحدات المجاورة، وھي شبكة لیست ملزمة، لكن یحب�ذ م�دھا عن�د ت�وفر االمكان�ات لض�مان 

ت م��ع مف��رزة الم��د ت��أمین وس��ائل اتص��ال متع��ددة بدیل��ة تنف��ع ف��ي ح��االت الط��وارئ). وذھب��
 الخاصة بنا والتقیت بصدیقي.

جلست معھ في الملج�أ المبن�ي تح�ت س�یارة الن�دروفر الخاص�ة ب�ھ، وب�ادر أح�د جن�وده بتق�دیم 
 دونالشاي،. وحدات المعدات الفنیة تض�م مت�رجمین ومھندس�ین ع�ادة، وال یوج�د فیھ�ا جن�ود 

لقدیمة التي تمتد إل�ى أكث�ر م�ن . وجلسنا نتحادث ونتذاكر أیام صداقتنا امتقدم تحصیل دراسي
 27سنوات، وھو أیضا خریج كلیة اآلداب قسم اللغة االنكلیزیة لكنھ من خریج�ي ال�دورة  10

ض�باط احتی�اط . وأثن�اء ح�دیثنا دخ�ل جن�دي حاس��ر ال�رأس، ول�م ی�ؤد التحی�ة، ب�ل تكل�م بلھج��ة 
، ث�م س�ألني جنوبیة وسأل آمره عن شيء ما، ثم انتبھ إلى وج�ودي، فأط�ال النظ�ر ف�ي وجھ�ي

 فجأة: أال تتذكرني سیدي؟

فاجأني سؤالھ، فنظرت في وجھھ ملیاً لكني لم أت�ذكره، فقل�ت ل�ھ بعفوی�ة: الب�د أنن�ا التقین�ا ف�ي 
 ھذا الجیش الجرار، الجیش كبیر وصغیر، ویلتقي العسكر غالباً دون مناسبة ببعضھم.



ة، وأن�ت انق�ذتني بمس�اعدة ابتسم بھدوء وقال: بل التقینا في أحلك الظروف في سقوط المحمر
لن أنساھا! أنا یا سیدي، األحوازي الذي طل�ب من�ك بن�زین لس�یارتھ قب�ل أش�ھر خ�الل س�قوط 

 المحمرة! أنت نسیتني وأنا لن أنساك، فأنت صاحب فضل كبیر علي.

تذكرت��ھ، وس��ارعت أس��ألھ م��اذا یفع��ل ھن��ا، فأج��ابني أنّ��ھ یعم��ل مترجم��اً ل��دى مف��ارز المع��دات 
 یفتخر أنّھ یحارب جیش الماللي مع القوات العراقیة.الفنیة، وھو 

وھكذا عرفت من قصة المترجم األحوازي "أبو خل�دون" دور مق�اتلي جبھ�ة تحری�ر األح�واز 
   في الحرب العراقیة اإلیرانیة، وللقصة تفاصیل قد أرویھا في یوم آخر.

                                     *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عادلنقیب طیور ال

مختلف عن سیاقاتھ، فھو نقیب مشاة لكن�ھ دائ�م التف�اؤل واالبتس�ام،  عادلكل شيء في النقیب 
وضباط المشاة والدروع في الحرب ھ�م األش�د كآب�ة بس�بب خط�ورة وض�عھم، وھ�و موص�لي 
ولكنھ منفتح لروح النكتة بعیدا عن جدیة الموصلیین وتحفظھم، وبقي االختالف عنوان�ھ حت�ى 

 النھایة.

 

ش�رق / مخفر زی�د بمنطقة الكثبان الرملیة بقاطع كتیبان  عادلحین زرت موقع سریة النقیب 
 البصرة، فاجأتني دجاجات ودیكة تدرج في نفق المشاة العابر إلى موضع سریتھ، وكان عليّ 

أن اتفادى دعسھا بحذائي العسكري الغلیظ وھي تتقافز أمامي مثیرة ضجة عارمة، وم�ا لب�ث 
من موضعھ على وجھ�ھ ابتس�امة عریض�ة كعادت�ھ. وس�امتھ وابتس�امتھ  عادل أن خرج النقیب

تزین جمالھ الباھر، فھو نسخة عراقیة من نجم السینما المصریة عمر الشریف ولك�ن بعین�ین 
خضراوین، ومد ذراعھ ب�ود وھ�و یق�ول أھ�ال بقیادتن�ا الحكیم�ة، ض�باط مق�ر الل�واء األبط�ال، 

 أھال بك في ربوع السریة الثالثة. 

ضحكت وحاولت أن أؤدي لھ التحیة فھو نقیب وأنا م�الزم رغ�م ذل�ك الوض�ع المض�حك ب�ین 
 رج�لیات ی�ا سرب الدجاج، إال أنھ سحبني من ذراعي وھو یضحك قائالً: دع�ك م�ن العس�كر

ً وتذكر أیامنا في اإل    .عدادیة! وجذبني من ذراعي لیقبلني على وجنتي مرحبا

عزیز، جئناكم زائرین وفاجأني حقاً كل ھذا الدجاج، ھ�ل قلت وأنا متردد: أھال بك یا سیدي ال
 أنا في خط الجبھة المتقدم، أم في منزل ریفي؟

أج��اب باس��ماً: ك��ل ش��يء بالتس��اھیل، وإذا ص��فت النی��ة فك��ل ش��يء ممك��ن! ل��دینا ھن��ا أكث��ر م��ن 
الدجاج. قادني إلى داخل ملجئھ المتواضع، المدفون تحت األرض، عل�ى فاص�لة ق�درھا كیل�و 

واحد عن خط المواجھة!! ثم أجلسني على كرسي مع�دني می�داني مقاب�ل س�ریره، ون�ادى متر 
على مراسلھ لیأتینا بشيء نشربھ وھو یقول: ھال وكثیر الھ�ال بض�باط مق�ر الل�واء ف�ي رب�وع 

   السریة الثالثة، شرفتنا یا عزیزي یا صدیق أیام الطفولة!

، حی�ث التح�ق إل�ى ص�فنا الراب�ع 1971ف�ي ع�ام  عادلكنت قد تعرفت أول مرة على النقیب 
إل�ى  اعدادي قادماً من الموصل إلى بغداد، وصادف أننا نسكن في نف�س المنطق�ة فبتن�ا ن�ذھب

د بینن�ا ص�داقة حمیم�ة تج�اوزت غالباً في نفس حافلة نقل الركاب، ما ولّ�منھا ونعود  المدرسة
ف�ي  1980ب�ھ حت�ى ع�ام  حدود الزمالة المدرسیة العابرة. وبع�د اإلعدادی�ة فارقت�ھ، ول�م ألت�ق

منطقة راوندوز، شمال اربیل، حی�ث رأیت�ھ وك�ان ض�من ض�باط وح�دات لوائن�ا وھ�و یش�ارك 
في تمرین تعبوي جرى حول مقرنا في حزیران ضمن االستعدادات غیر المعلن�ة الت�ي كان�ت 



تجري كمقدمة لقادسیة صدام. وكانت مفاجأة، فھو مالزم أول وانا مالزم مجند، وقال حینھ�ا: 
 ظر إلى اإلیام تجمعنا على غیر میعاد، العسكریة فیھا أغرب المفاجآت!أن

وبقینا معا في نفس اللواء، حتى نال ترقیتھ لرتبة نقیب، وكان ما یلف�ت النظ�ر، وج�ود اجم�اع 
لدى قیادات اللواء وأمراء الوحدات، أنھ ال یصلح لقیادة فوج، لذا ورغ�م قدم�ھ العس�كري، ل�م 

كال�ة ل�دى ذھ�اب آم�ر الف�وج ف�ي إج�ازة، والس�بب غالب�اً اتھام�ھ بع�دم یكن یتولى قیادة الفوج و
الجدیة وھوما ال یؤھلھ لمنص�ب آم�ر وح�دة، وھ�ذه تھم�ة خطی�رة س�تؤثر عل�ى حیات�ھ المھنی�ة 

 حتى النھایة.

وما لبث أن عاد مراسلھ الرش�یق األش�قر بزج�اجتي ك�وال، وص�حن معجن�ات وض�عھا أم�امي 
ألشقر طویل ومسترسل فوق یاقة بدلت�ھ العس�كریة خالف�اً وھو یبتسم! ولفت نظري أّن شعره ا

للقانون، م�ا یش�ي ب�أّن عم�ھ ق�د أس�رف ف�ي تدلیل�ھ (وص�ف عم�ھ ھ�و تعبی�ر دارج ف�ي الج�یش 
یصف العالقة بین الضابط ومراسلھ، فالمراسل ال یصف الضابط الذي فوقھ بكلمة آمري ب�ل 

 یقول عنھ عمي).

مب�دیاً كرم�ھ الب�اذخ: ھ�ذه معجن�ات الموص�ل،  دلع�ابعد أن تجرعت الكوال والمعجن�ات، ق�ال 
تأتي خصیصا لموقعنا ھذا عل�ى خ�ط الن�ار، تخی�ل معجن�ات الحمدانی�ة عل�ى خ�ط الح�رب م�ع 

ي نیت��ھ، (عب��ارة یص��فّي نیت��ھ الع��دو الفارس��ي! ك��ل ش��يء ممك��ن، لك��ن عل��ى اإلنس��ان أن یص��فّ 
   تصدر عنھ بشكل مستمر لوصف أي شيء في أي مناسبة)!

ف�ي نط�اق العم�ل، فحدثت�ھ ع�ن ض�رورة أن یش�رف  النقی�ب ع�ادلدخلت مع  بعد المجامالت،
 ع��ادلبنفس��ھ عل��ى أم��ن االتص��االت ض��من س��ریتھ، الس��یما ف��ي س��اعات المع��ارك. ض��حك 

الش��ریف (وھ��و لق��ب كن��ا الص��قناه ب��ھ أی��ام االعدادی��ة نظ��را للش��بھ الكبی��ر بین��ھ وب��ین عم��ر 
نعم یوج�د ف�ي الس�ریة م�الك لعری�ف و الشریف) وقال: الحقیقة أنھ ال یوجد عندنا مخابرون، 

نائب عریف مخابرة، لكن المالك شاغر منذ دخل�ت الج�یش، وم�اذا نعم�ل مقاب�ل ذل�ك، نؤھ�ل 
جنود المشاة لتولي شؤون المخابرة، وكما تعلم، ل�دینا اتص�االت الس�لكیة ب�أجھزة ب�ي آر س�ي 

التنا الس�لكیة فص�ائل)، كم�ا نح�افظ عل�ى اتص�ا 3مع فص�ائلنا الثالث�ة (تض�م ك�ل س�ریة مش�اة 
 10معھم، وأقول لك ھن�ا، ینقص�نا بطاری�ات كبی�رة ألجھ�زة االتص�االت، واس�الك مخ�ابرة د 

 تبقى ھنا عندي في مقر السریة. وأملي كبیر فیك لتأمین ھذه النواقص.

سارعت إلجابة طلبھ، طالباً منھ أن یرسل معي أثناء ع�ودتي إل�ى مق�ر الل�واء م�أموراً یجل�ب 
 100مت�ر)، و 500اق بكرت�ي س�لك م�ن مق�ر الل�واء (ك�ل بك�رة بط�ول لھ مع سیارات األرز

نضیدة كبیرة لألجھزة الالسلكیة، كما ص�رفت ل�ھ شخص�یا ھ�اتف می�دان جدی�د م�ن ن�وع ت�اي 
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اتسعت ابتسامتھ ھو یقول: رداً على ھذا الكرم، س�تبقى لتن�اول طع�ام الغ�داء معن�ا، ل�ن یط�ول 
 سیصل طعام الغداء خالل ساعتین!األمر، اذا صفیت النیة، 



ض��حكت لوص��فھ، وأعلن��ت اعت��ذاري ع��ن دعوت��ھ، نظ��را لض��رورة أن أزور ب��اقي الس��رایا 
 المتقدمة المنفتحة على الجبھة للنظر في وضع واحتیاجات المخابرة عندھم.

وما لبثت أن اطلقت رشاشة متوس�طة قریب�ة رش�قة رص�اص، فس�اد ص�مت بس�یط، وس�ألتھ : 
 ي، من قطعاتنا أم من قطعات العدو؟من أین مصدر الرم

ضحك وكأّن األمر نكتة وھو یردد: ھذا رضا علي زاده، كلم�ا ض�اقت ب�ھ ال�دنیا، ولج�ت ف�ي 
صدره اللوعة، یفتح نیران رشاشتھ علینا، ونحن في العادة ال نھتم لھ إال إذا أل�ح ف�ي الرم�ي، 

مالیة ثقیل�ة م�ن عی�ار فنجیبھ بقذیفة ھاون أو برشقة رصاص من الرباعیة (رشاشة كوری�ة ش�
ملم رباعیة الفوھات ھي سالح مقاومة طائرات ومشاغلة أھداف أرضیة، یوج�د منھ�ا  14.5

 رشاشات ضمن أسلحة سریة االسناد). 4إلى  2في كل فوج 

 رضا علي زاده، جندي إیراني؟ وكیف عرفت اسمھ؟

زاده، عل�ي ضحك ماجد بصوت مجلجل وھو یقول: ھذه أسماؤھم في العادة یا عزیزي، تقي 
ث�م  األس�ماء!زاده، رضا علي، ونحن نس�معھم ف�ي س�اعات الفج�ر یتح�اورون ویتن�ادون بھ�ذه 

نادى مراسلھ قائال: انتبھ إلى الطیور البیض المحجالت، اخشى أنّھا طارت فرآھا ھذا الت�یس 
 وبدأ یطلق النار!

 ً الطی�ور موج�ودة : ال س�یدي، أطل المراسل الوسیم الرش�یق برأس�ھ علین�ا وھ�و یجی�ب مبتس�ما
 في البرج، ولم أخرجھا لتطیر بعد، عند الظھر سأدعھا تطیر.

مفاج�أة أخ�رى م�ن النقی�ب ع�ادل الش�ریف! طی��ور ف�ي خ�ط المواجھ�ة، وس�ارعت أس�ألھ: ھ��ل 
تربي حقا طیور حمام ھنا في الساتر األول؟ إنھا معجزة، كی�ف تطیرونھ�ا وأن�تم بھ�ذا الق�رب 

   من العدو؟

: ك��ل ش��يء بالتس��اھیل، ف��ي س��اعات الظھ��ر، یتص��اعد الغب��ار، ض��حك ب��ود ظ��اھر وھ��و یق��ول
فیحجب الرؤیة بیننا وبینھم، وعندھا تحین ساعات الحریة للطی�ور، إنھ�ا طی�ور أص�یلة ذوات 
أصول ونیتھا صافیة، لذا یعطیھا هللا بقدر نیتھا ! ثم نھ�ض م�ن س�ریره ووق�ف منحنی�اً بس�بب 

وره الثمین�ة، كاش�فاً ع�ن ب�رجین كبی�رین سقف الملجأ الواطي، ودع�اني ألن أتع�رف عل�ى طی�
قائمین عند مدخلي النفق الم�ؤدي إل�ى ملجئ�ھ، وب�ادر یش�رح: " ل�دي طویرنی�ات، وھن�داویات 
یقل�بن أثن��اء الطی��ران، ول�دینا بض��عة ازواج م��ن الزرجاوی��ات، وعمانی�ات، ول��دینا طی��ر اس��مھ 

ً الفارسي أبو كركوشھ، وعندي زوج واح�د من�ھ فحس�ب، وھ�و جمی�ل ج�داً لك ، ن�ھ أقلھ�ا نش�اطا
 وینحصر نشاطھ في ساعات المغرب، وھنا ال نستطیع أن نطلقھن في ساعات المغ�رب، ألنّ 

الش��مس تك��ون وراءن��ا بالض��بط وبوس��ع الع��دو أن یكتش��ف موقعن��ا م��ن خ��ط طی��ران الحم��ام، 
 وھكذا فھن في مشكلة حقیقة، اعتقد أن الفارسیات عندنا نیاتھا لیست صافیة!

 ؟ ھل تبقى حبیسة البرج؟إذاوماذا ستفعل بشأنھا 



ال، أفكر في إرسالھا إلى المقر الخلفي للف�وج، وأتركھ�ا ھن�اك ف�ي خلفی�ات الس�ریة، لك�ن ھ�ذا 
الحل غیر عملي، ألن المتروكین عندنا كلھم من المعاقین، وال أعرف فیھم واحد نیتھ ص�افیة 

 ورطة!؟ویعشق الحمام ویعتني بھ...

واص�لت ج�ولتي عل�ى الس�رایا المتقدم�ة، لتلبی�ة مطالبھ�ا ، وع�ادلانھیت زیارتي لمق�ر النقی�ب 
 بشؤون المخابرة، وعدت عند الغروب إلى مقر اللواء.

عل�ى ج�دار  ع�ادلسنوات من ھذه الزیارة، قرأت بالصدفة یافطة استشھاد النقیب  3بعد نحو 
، ع�ادل، وحزنت وبكت زوجتي التي كانت معي في ذلك الحین، فالنقیب قرب بیتي بیت أھلھ

أح�د م�ن ش�اركوا ف�ي موك�ب زفافن�ا قب�ل س�نتین! ی�ا الزرق�اء ان بسیاراتھ الشیفرولیھ م�الیبو ك
ت��رى م��ا مص��یر الحم��ام وال��دجاج، وم��ا مص��یر مراس��لھ األش��قر الجمی��ل، وم��ا مص��یر النوای��ا 

   الصافیة؟ ھكذا ھي الحرب، تنزع عنا أجمل ذكریاتنا بقسوة دونما اعتذار!

                                 *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وحدات تائھة! -سرایا المغاویر

س�ریة المغ��اویر كان��ت دائم��ا ض��حیة الواجب��ات الص��عبة، فھ��ي س��ریة إغ��ارة وھجم��ات، لكنھ��ا 
وبسبب قربھا من مقر اللواء تبقى مجّمدة غالباً كسریة حمایة لمقر اللواء. یتعلق ھذا ب�التنظیم 

قبل الحرب، لكن عواص�ف القادس�یة غی�رت العسكري لتشكیالت الجیش في المناطق الجبلیة 
 كل شيء.

 

في شرق البصرة، بات مقر سریة المغاویر المتص�لة بالس�اتر المرب�ع ال�ذي یض�م مق�ر لوائن�ا 
مكاني المفّضل للقاء األماسي م�ع ض�باطھم وبرفق�ة تلفزی�ونھم الص�غیر تح�ت س�ماء الص�یف 

ھندسة اللواء التي كانت قد الصحراوي الندي. وتطورت صداقاتنا، فانضم إلینا ضباط سریة 
 تشكلت حدیثاً.

وتمت�د عالقت��ي بس��ریة المغ��اویر إل��ى ت��اریخ التح��اقي المبك��ر بمق��ر الل��واء، وك��ان س��كننا غالب��اً 
 ً ل��ت س��ریة لس��كنھم أثن��اء اس��تقرارھم م��ع مق��ر الل��واء. ولك��ن م��ع بدای��ة الح��رب، تنقّ  مالص��قا

 ً ل��ة، بس��بب نق��ص الق��وات ف��ي قواط��ع مق��ر الل��واء ألس��ابیع طوی المغ��اویر كثی��راً لتف��ارق أحیان��ا
، ج�رح ض�باط الس�ریة 1980العملیات، وأثّر ھذا طبعاً على أدائھ�ا. وف�ي بدای�ة الح�رب ع�ام 

الثالثة، بل فقد أحدھم عینھ الیسرى التي ذھبت بھا شظیة قنب�رة عل�ى تل�ة المھ�د (ف�ي ح�وض 
 سربل زھاب) وھي أرض القتل األكثر سوءاً في قاطع عملیات لوائنا آنذاك.

ال��ذي ح��ل مح��ل  418ول��واء  23، ل��واء 22لك��ن اس��تقرار الفرق��ة الثامن��ة وتش��كیالتھا (ل��واء 
ال��ذي أُلغ��ي بع��د ھزیمت��ھ ف��ي مع��ارك س��ومار) ف��ي ق��اطع عملی��ات ش��رق البص��رة  3الل��واء 

الصحراوي جعل منھا فرقة مشاة سھول، وھي أصالً فرقة مشاة جبلیة متخصصة في العم�ل 
الوضع تغییر التشكیالت، ورس�میاً ك�ان یج�ب أن یف�ك ارتب�اط بمناطق المرتفعات. تطلّب ھذا 

سریة المغاویر بمقر اللواء ألنھا من مالك التشكیالت الجبلی�ة، وف�ي تش�كیالت مش�اة الس�ھول 
 ال یوجد مالك لسریة المغاویر.

قبل قادسیة صدام كانت سرایا المغاویر تعد قوات النخبة في األلوی�ة، وتحظ�ى بعنای�ة خاص�ة 
ناصرھا، وتدریبھم وتجھیزھم. لكن التغیرات التي فرضتھا الحرب أخرجت ق�وات باختیار ع

 ً م��ن وص��ف تش��كیالت النخب��ة، الس��یما م��ع توس��ع وتع��اظم ق��وات الح��رس  المغ��اویر عموم��ا
 الجمھوري، وتحولھا إلى قوات نخبة بمعنى الكلمة.

 ً عل�ى جبھ�ة بع�رض من أفواجھ الثالثة المنفتح�ة  جداً  في شرق البصرة، كان مقر اللواء قریبا
 ،مت�ر ع�ن مق�ر ف�وج العم�ق 900كیلومترا فحس�ب. ب�ل إن مق�ر الل�واء ك�ان ال یبع�د س�وى  4

(مع استعادة القوات اإلیرانیة سلطتھا على عبادان والمحم�رة والحمیدی�ة وس�د ال�دز والش�وش 
ودیزفول وتلول هللا أكبر في جنوب إیران، توصلت القی�ادة العام�ة للق�وات المس�لحة العراقی�ة 



ف�وجین وھ�ي إلى أن اتخاذ مواضع الدفاع التقلیدي الت�ي ش�اعت ف�ي الح�رب العالمی�ة األول�ى 
في الجبھ�ة، یس�ندھما ف�وج ینف�تح خلفھم�ا ف�ي العم�ق، ھ�ي خی�ر وس�یلة لض�مان ع�دم حص�ول 
خرق سریع في الجبھة، فأفواج العمق تعم�ل غالب�اً كق�وة تعوی�ق تص�د وتم�تص زخ�م الھج�وم 

زز الموض��ع ال��دفاعي أو تعی��د مس��ك األرض). وبات��ت ك��ل المع��ادي ریثم��ا تص��ل ق��وات تع��
مقرات األلویة بھذا الشكل قریبة م�ن مق�رات أف�واج العم�ق، وھك�ذا أجب�رت تش�كیالت الفرق�ة 
الثامنة، على تسخیر سرایا المغاویر الموج�ودة بأمرتھ�ا، وس�رایا الھندس�ة الت�ي ش�كلت ح�دیثاً 

دات حمای�ة ق�د تش�اغل الع�دو وت�دافع ع�ن فیھا إض�افة إل�ى س�رایا المق�ر والمخ�ابرة فیھ�ا كوح�
 مقرات األلویة في حال تحقیق العدو خروقاً في المواضع الدفاعیة العراقیة. 

ھذا الوضع، جعل سریة مغاویر الل�واء أش�بھ بس�ریة مش�اة عادی�ة، ولكن�ھ س�ریة مقاتل�ة تفتق�ر 
بی�ر م�ن تحرك�ات ألسلحة االسناد التي تتمتع بھا سرایا المشاة األص�لیة. وقل�ل ھ�ذا إل�ى ح�د ك

س�ریة مغ��اویر الل�واء ف��ي قواط�ع العملی��ات، ألنھ�ا بات��ت ج�زءاً م��ن الموض�ع ال��دفاعي الثاب��ت 
لل��واء، وك��ل ذل��ك أش��اع نوع��اً م��ن االس��تقرار ل��دى ض��باط ومنتس��بي الس��ریة، ب��ل أّن منتس��بي 

م السریة ضباطاً ومرات�ب وجن�وداً فق�دوا لی�اقتھم البدنی�ة الت�ي ك�انوا یتمتع�ون بھ�ا بس�بب انع�دا
التدریب، وبات حصولھم على مخصصات صنف المغاویر(وھي مخصصات مالیة تص�رف 

 لقوات النخبة وال تحصل علیھا قوات المشاة) بال معنى.

في أوساط الضباط، باتت سرایا المغاویر توصف بأنھا الوحدات التائھة، الس�یما أنھ�ا ل�م تع�د 
دي زال م��ع تط��اول الح��رب، ت��رتبط بآمری��ات المغ��اویر ف��ي مق��رات الف��رق، وھ��و تش��كیل قی��ا

وبات��ت مالك��ات آمری��ات المغ��اویر خالی��ة م��ن المنتس��بین، وش��كلیة حت��ى أنھ��ا حل��ت تمام��ا ف��ي 
، وبات��ت س��رایا مغ��اویر األلوی��ة ج��زءاً م��ن وح��دات تل��ك األلوی��ة، فیم��ا 1983منتص��ف ع��ام 

احتفظت بعض الفرق الجبلی�ة بس�رایا مغ�اویر مس�تقلة تن�اور بھ�ا كق�وة ض�اربة عن�د الحاج�ة. 
المضحك المبكي في قوات النخبة المنقرضة ھذه، أن أغلب منتسبیھا باتوا من المص�ابین ف�ي 

  المعارك، وال یملكون قدرة بدنیة تؤھلھم لیكونوا قوة الضربة.

م��ع اس��تقرار س��رایا مغ��اویر الف��رق الجبلی��ة بمعی��ة مق��رات تش��كیالتھا، بات��ت تعتب��ر محط��ة 
ال�ذین ینس�بون الیھ�ا، وص�ار الض�باط األح�داث، استراحة لضباط المشاة الج�دد أو المص�ابین 

ویا للعجب، یتوسطون على المستویات الصغرى ألن ینّسبوا إلیھا باعتبارھ�ا مس�تقرة لحمای�ة 
مقرات األلویة ولیست في خطوط المواجھة القریبة م�ن الع�دو، وخ�ارج مرم�ى أس�لحة الع�دو 

 وحدات المنفتحة على الجبھات.الخفیفة، وھذا ترف یتحسر علیھ ضباط المشاة العاملین في ال

یة ریقتربون م�ن س�ریة المغاویر(مع�اون آم�ر الس� لوائنا مقرھذا الوضع الجدید، جعل ضباط 
نقی��ب مخ��ابرة، أم��ر الرعی��ل الالس��لكي م��الزم أول مخ��ابرة، آم��ر الرعی��ل الس��لكي م��الزم 

ري، فص��یل ال��دفاع والواجب��ات م��الزم أول مش��اة، الض��ابط اإلداري نقی��ب ادا رم��آمخ��ابرة، 
ھ�ؤالء الض�باط  یضاف إلیھم بالنشر فقط آمر الفص�یل الكیم�اوي وھ�و م�الزم أول كیم�اوي)،



ص��داقاتھم م�ع ض��باط مغ��اویر الل�واء، ونش��أت بینن�ا رواب��ط متین��ة، وب�ات كثی��ر م��نھم  ط�وروا
مالكھ�م ی�نص  یترددون على مالجئنا، لكنھم بقوا ال یشاركونا الطعام في مطعم الضباط، ألنّ 

اشاتھم وأرزاقھم وعتادھم وأسلحتھم عن مھام وإداریات اللواء. ھ�ذا الوض�ع على انفصال مع
، إذ ب�ات ض�باط س�ریة مغ�اویر الل�واء معرض�ون لت�نقالت س�ریعة 1984ر منذ بدایة عام تغیّ 

إلى تشكیالت الفیلق الثالث الذي كن�ا ن�رتبط ب�ھ، لتع�ویض التش�كیالت الت�ي خس�رت ض�باطھا 
 بسبب ھجمات العدو.

اإلیرانیة منذ مطلع ھذا العام بش�ن ھجم�ات عل�ى ق�اطع مجن�ون ش�رق العم�ارة وبدأت القوات 
وفی��ھ حق��ول نفطی��ة كب��رى ومن��اطق األھ��وار المرتبط��ة بھ��ا، وأدت الھجم��ات إل��ى تخلخ��ل 
المواضع الدفاعیة العراقی�ة، وفق�دان أج�زاء كب�رى م�ن األراض�ي العراقی�ة. والحقیق�ة أن ك�ل 

بات�ت تحق�ق خروق�اً، ون�تج عنھ�ا اح�تالل  1982م ھجمات القوات اإلیرانیة منذ  منتص�ف ع�ا
مناطق شاسعة م�ن األراض�ي العراقی�ة ش�مال الع�راق وجنوب�ھ، لك�ن أدبی�ات القی�ادة السیاس�یة 
كان��ت ت��زوق وتجّم��ل األوض��اع وال تتط��رق ال م��ن قری��ب وال م��ن بعی��د إل��ى تل��ك الخس��ائر 

 المرعبة.

ن تحقی�ق خ�روق فیھ�ا كان�ت من�اطق المناطق الوحیدة التي عجزت الق�وات اإلیرانی�ة نس�بیاً ع�
الق��اطع األوس��ط، وھ��ذا أم��ر غری��ب. ھ��ذا الق��اطع وض��منھ ق��اطع من��دلي ك��ان ال یبع��د ع��ن 

كیل��ومترا ف��ي بع��ض المن��اطق، وم��ع ذل��ك ف��إًن مخطط��ي  90العاص��مة العراقی��ة بغ��داد س��وى 
االس���تراتیجیة اإلیرانی���ة ل���م یض���عوه ف���ي حس���بانھم، وكن���ا عل���ى مس���تویات الض���باط الق���ادة 

وان* نتساءل وفي قلوبن�ا رع�ب حقیق�ي، لم�اذا ال یھج�م اإلیرانی�ون بحش�ودھم الملیونی�ة واألع
 على قواتنا في قاطع العملیات األوسط؟

المؤلم بالنسب لي، أن أكثر من باتوا أصدقائي من ضباط س�ریة المغ�اویر، م�ا لبث�وا أن نقل�وا 
 كتعویضات، وقد قتل أو أصیب أغلبھم حال نقلھ.

ناً، ك�ان لق�ائي ب�المالزم األول م. الش�مري ف�ي مستش�فى الرش�ید العس�كري المشھد األكثر حز
وھو یتسند إلى كتف أبیھ قصیر القامة. الضابط األسمر العم�الق مفت�ول العض�الت األریح�ي 
الم��رح الق��ادم م��ن مض��ایف قبیل��ة ش��مر عل��ى ح��دود جزی��رة الموص��ل، ل��م یتع��رف عل��ّي ح��ین 

مب��دیاً ألم��ھ بقول��ھ إن ابن��ھ ق��د فق��د ال��ذاكرة بع��د أن  حییت��ھ، وتكل��م نیاب��ة عن��ھ، أب��وه وھ��و یعت��ذر
اخترق��ت رأس��ھ ش��ظیة ص��غیرة، خرج��ت م��ن قف��ا رأس��ھ لكنھ��ا ل��م تقتل��ھ، ب��ل تركت��ھ منح��ل 

 األعصاب فاقد الذاكرة یتصرف كطفل رضیع یرتدي بدلة مالزم أول! 

 یصنّف الضباط حسب رتبھم إلى التالي: •
 رائد یوصف بأنھ من الضباط األعوان.الضابط وابتداء من رتبة مالزم إلى رتبة 
 ی���د، یوص���ف بأن���ھ م���ن الض���باط الق���ادة.مالض���ابط م���ن رتب���ة مق���دم إل���ى رتب���ة ع

الضابط من رتبة لواء إلى رتبة مھیب (وھي نفسھا رتبة مشیر الملغ�اة) یوص�ف بأن�ھ 



من الضباط األم�راء، ویتمت�ع بح�ق رف�ع عل�م عل�ى س�یارتھ ویع�زف ل�ھ نش�ید األم�راء 
 التشكیالت والوحدات. وأھملت العسكریة العراقیة عموماً ھذه التقالید.لدى زیارتھ 

 
                                      *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الرفاق الحائرون في شرق البصرة!

كان غریباً أن المقدم الركن مأمون، ویسمیھ كثیرون الحاج م�أمون لش�دة تق�واه، ی�ردد ب�أعلى 
فائزة أحمد الشھیرة "الرفاق حائرون، یفكرون یتس�اءلون" وھ�و یش�یر بوض�وح صوتھ أغنیة 

إلى ما یسمى بفرقة األط�راف م�ن ح�زب البع�ث الت�ي اس�تقرت ف�ي مق�ر لوائن�ا فكان�ت كارث�ة 
   على الجمیع!

 

ظھ��ر بینن��ا م. أول ن الجب��وري، وعم��ره خمس��ون عام��ا، وھ��و  1983فج��أة وف��ي ربی��ع ع��ام 
اف الت�ي اس�تقرت ف�ي لوائن�ا، وك�ان واض�حاً أّن ھ�ذا ج�رى عضو شعبة مسؤول فرق�ة األط�ر

بعد أن ذھب أمرو الل�واء الثالث�ة المتع�اقبون إل�ى الس�جن، وبع�د أن التح�ق أم�ر لوائن�ا الجدی�د 
العقید غ�انم ص�الح الع�زاوي بالمنص�ب رغ�م أن�ھ ل�م یك�ن ض�من م�زاج الح�زب، فھ�و مثق�ف، 

بریطانیا)، وھو عسكري محترف، تتق�دم متعلم في ساند ھرست (الكلیة العسكریة الملكیة في 
األخالق وقیم العسكریة عنده على أي قیم أخرى، كما أنھ قریب جداً م�ن ش�یوخ قبیل�ة الع�زة، 

 .  وھي قبیلة عربیة مھیوبة الجانب في منطقة دیاال

ك�روزر البیض�اء  سائقاً لسیارتھ تویوت�ا الن�د .وكان على سریة مقر اللواء أن تؤّمن للرفیق ن
، ومراسالً، وكاتباً ومسؤول أضابیر في شعبة األطراف العسكریة الجدیدة التي لم ی�ر الحدیثة

!! وبم��ا أن س��ریة مق��ر الل��واء تفتق��ر إل��ى جن��ود بدرج��ة  23أح��د مث��یال لھ��ا إال ف��ي ل��واء مش��اة 
رفی��ق حزب��ي، وتفتق��ر إل��ى جن��ود مق��ربین م��ن ثق��ة الح��زب، ألنھ��م ف��ي الع��ادة ال یص��لون إل��ى 

سنوات، بل یح�تفظ بھ�م  3المشاة المشغولة بمعارك قادسیة صدام منذ  مستویات مقرات ألویة
الحزب في الوحدات اآلمن�ة والمرفھ�ة ف�ي الج�یش لیقوم�وا بأعم�ال المراقب�ة واع�داد التق�اریر 
واألضابیر عن ضباط ومراتب وجنود الج�یش لتحدی�د م�دى والئھ�م للح�زب وال�رئیس القائ�د، 

جنود غیر مش�كوك ب�والئھم، لیتول�وا  3فرقة األطراف فقد كان على الرفیق نھر أن ینقل إلى 
عن كثب أعمال الفرقة الحزبیة العسكریة الجدیدة، وھكذا ما لب�ث أن التح�ق بالوح�دة جن�دیان 

 بدرجة رفیق للعمل في الفرقة، وجندي جبوري حائز على الثقة سیكون سائقا للرفیق ن. 

ح���ین ی���ذھب ف���ي مأموری���ة  ث���م أتض���ح أن الرفی���ق م. أول ن یحت���اج إل���ى م���ن ین���وب عن���ھ
(ومأموریاتھ كثیرة)، أو ح�ین ی�ذھب ف�ي إج�ازة، وھك�ذا التح�ق بمق�ر لوائن�ا الرفی�ق م أول ح 
الحدیثي، لیتولى منصب ضابط التوجیھ السیاسي في اللواء، دون أن یشمل كتاب نقل�ھ إش�ارة 

"، إلى أنھ سیتولى ھذا المنص�ب ال�ذي ی�نص مالك�ھ عل�ى ض�ابط رتبت�ھ "رائ�د توجی�ھ سیاس�ي
عام�ا، ویحم�ل ش�ھادة متوس�طة، لك�ن نض�الھ الحزب�ي أكرم�ھ  44فیما الرفیق المنق�ول عم�ره 

برتبة مالزم أول، وبقیت رتبتھ حتى النھایة بال منصب، وبقي عنوان�ھ غی�ر الرس�مي، "نائ�ب 
 الرفیق ن" كما یتولى مھام األمن والمراقبة دون أن یحمل صفة رسمیة تخّولھ ذلك! 



"الرفاقي" الغریب الذي ظھر في لوائن�ا، أث�ار ش�كوك ومخ�اوف الض�باط والجن�ود ھذا الكیان 
، ك��انوا ف��ي طلیع��ة البع��ث خاص��ة، لك��ن ن��واب الض��باط، وھ��م الطبق��ة األكث��ر والًء لح��زب

ن��واب  1981الم��رحبین بالكی��ان الجدی��د، الس��یما أّن الرفی��ق ن والرفی��ق ح ك��انوا حت��ى ع��ام 
 رورة العمل الحزبي في الوحدات المقاتلة.ضباط، وترفعوا رتبتین خالل سنتین لض

المشكلة التي تواجھ الرفیق ن والرفیق ح أنھما ضابطان، لكنھما یجھالن كل شيء ع�ن ع�الم 
الضباط وأصول تعاملھم، وتبادل االحترام و رد التحیة والجل�وس ف�ي بھ�و ومطع�م الض�باط، 

جھ�الن تمام�ا س�یاقات عم�ل وتسلسالت القدم، وجداول الترفیعات وم�ا إل�ى ذل�ك، كم�ا أنھم�ا ی
 الضباط في ظروف السلم والحرب.

الرفیق م. أول ح الحدیثي التحق بمق�ر الل�واء وھ�و یرت�دي بدل�ة زیتونی�ة وح�ذاء قیاف�ة خفی�ف 
أسود ! وھو ما یخالف قیافة الضباط في شیئین، األول أن الضابط ملزم بارت�داء ح�ذاء خدم�ة 

بش��دة، والث��اني أن الح��ذاء الخفی��ف الجل��دي "بس��طال" ف��ي الجبھ��ة، والح��ذاء الخفی��ف ممن��وع 
للض�باط یج��ب أن یك��ون جل��دیا أحم�ر الل��ون ول��یس أس��ود ق�ط. وكان��ت المش��كلة الت��ي واجھ��ت 
الجمیع، ھي فیمن سیوضح لھ ھذه المخالفة! وأخیرا توصل الجمیع إلى أن الرائد ال�ركن عب�د 

أول ن، لیب��ین الص��احب ض��ابط ال��ركن الثال��ث حرك��ات الل��واء یمكن��ھ أن یح��دث الرفی��ق م 
للمالزم أول ح الحدیثي ضرورات القیافة العسكریة في جبھ�ات القت�ال، وھ�ذا م�ا ك�ان! وبع�د 

 یومین بدأ الرفیق م أول ح یبحث عن الضابط اإلداري لیطلب منھ حذاء خدمة "بسطال". 

والب��د م��ن اإلش��ارة ھن��ا، إل��ى أن ح��ذاء خدم��ة الض��ابط یج��ب أن یك��ون أحم��ر الل��ون، وك��ان 
ھم الحمر التركیة خفیفة الوزن، لك�ن لل الحرب یبتاعون من حوانیت الجیش بساطیالضباط قب

ظروف المعركة التي باتت تسحق أحذیة الضباط بسرعة، وعدم ت�وفر م�ا یكف�ي م�ن األحذی�ة 
الحمراء في حوانیت الجیش أجبرت الضباط على استعمال بساطیل الجن�ود الس�وداء، بطلبھ�ا 

أن مواص��فاتھا قوتھ��ا تتف��وق كثی��راً عل��ى األحذی��ة الحم��راء م��ن الض��باط اإلداری��ین، الس��یما 
أسود اللون باعتبار واق�ع  1981التركیة، وما لبث أن أصبح حذاء خدمة الضباط بحلول عام 

 الحال، ولیس بقوة القانون. 

، جاء تعمیم شدید اللھجة، یؤكد على ضرورة ارتداء الض�باط أحذی�ة الخدم�ة 1983وفي عام 
ا م��ن الحوانی��ت، لك��ن الض��باط احت��الوا عل��ى تنفی��ذ األم��ر بإرس��ال أحذی��ة الحم��راء، وابتیاعھ��

 خدمتھم الرومانیة السوداء إلى اسكافي مدني یقوم بطالئھا باللون األحمر.

وب��العودة ال��ى س��یرة الض��باط الرف��اق، فف��ي الحقیق��ة ك��ان أغل��بھم ال یمی��ل إل��ى ارت��داء أحذی��ة 
ین ك��انوا ن��واب ض��باط عل��ى العم��ل ف��ي الخدم��ة، العتی��ادھم ف��ي س��نوات خ��دمتھم الطویل��ة ح��

مكاتب ومقرات ال تتطلب ارتداء حذاء الخدمة الثقیل، لكن تشدد القادة وآمري التشكیالت في 
األمور العس�كریة خ�الل س�نوات قادس�یة ص�دام المتطاول�ة أجب�رھم عل�ى التع�ود عل�ى ارت�داء 

 حذاء الخدمة الثقیل إسوة بالمقاتلین!



دنیین قض�ایا ع�ابرة، لكنھ�ا ف�ي داخ�ل المجتم�ع العس�كري تعن�ي كل ھذه األم�ور، ق�د تب�دو للم�
 الكثیر. 

شخصیاً بدأت مشاكلي مع فرقة األطراف، حین وصلت أوامر من قائد الفرقة شخصیاً، على 
ضرورة خروج الجمیع إلى العرض والتدریب الصباحي، بعد انتھائھم من اإلن�ذار الص�باحي 

ص��باحا، وارت��داء المالب��س  4یقاظ م��ن الس��اعة الی��ومي، وھ��ذا یعن��ي أن عل��ى الجمی��ع االس��ت
العسكریة والحذاء واألسلحة والتجھیزات، والجلوس ف�ي خن�ادق الرم�ي حت�ى طل�وع الض�یاء 
األول، ث��م الع��ودة إل��ى مواض��عھم وتن��اول طع��ام الفط��ور ف��ي الس��اعة الس��ابعة، وبع��دھا ف��ي 

كیل�ومتر  3لى بع�د السابعة والنصف یخرج الجمیع إلى التدریب الصباحي!؟ كل ھذا ونحن ع
أمت�ار ع�ن س�طح األرض أن یران�ا  10من الحاف�ة األمامی�ة، وبوس�ع أّي مرص�د مع�اٍد یرتف�ع 

 أحذیتنا!؟بوضوح ویمیز حتى ألوان 

أخطر وأسوأ ما في ھذا األم�ر، أن�ھ یتجاھ�ل طبیع�ة عم�ل جن�ود المخ�ابرة ف�ي الجبھ�ة، ف�نحن 
إدامة االتص�ال م�ع الوح�دات خ�الل لسنا مقاتلین مشاة، بل جنود وضباط مخابرة مطلوب منا 

الح��رب، وك��ل أیامن��ا ھن��ا ح��رب، لك��ن م��ن یص��در األوام��ر العس��كریة یتعم��د تغاف��ل الحق��ائق، 
قاصداً غالب�ا المزای�دة ل�دى الم�ا ف�وق م�ن القی�ادات بأن�ھ یح�افظ عل�ى مس�توى ت�دریب وكف�اءة 

 القطعات حتى غیر المقاتلة منھا !

ف�ي تطبیق�ھ، حض�ر آم�ر الل�واء شخص�یا لمتابع�ة بعد أی�ام م�ن ص�دور ھ�ذا األم�ر، وش�روعنا 
مت�را خل�ف مق�ر الل�واء، وھ�ي  40التدریب، في ساحة التدریب االفتراضیة الواقعة على بع�د 

ومدفعیت�ھ بش�كل خ�اص.  ھمفتوحة في العراء أمام أس�لحة الع�دو المحتمل�ة المتوس�طة وھاونات�
رة الخاصة األولى، وكان م�ن كان آمر سریة مقر اللواء آنذاك الرائد حسین ن. وھو من الدو

قب�ل منح�ھ رتب�ة تكریمی�ة ف�ي الع�ام نفس�ھ  1963عناصر الحرس الق�ومي س�یئة الص�یت ع�ام 
 قبیل انقالب عبد السالم عارف على البعثیین.

ل آمر السریة عن الموجود من الجنود، وب�دأ یت�ابع باالس�م م�ن خ�رج م�نھم أبدأ آمر اللواء یس
والمخابرین والمراسلین. وبات آمر السریة یتلعثم ف�ي ال�رد،  للتدریب، السیما الكتبة والسواق

 وانتھى المشھد بذھاب آمر اللواء غاضباً.

في نف�س الی�وم، أرس�ل آم�ر الس�ریة ف�ي طلب�ي وطل�ب م أول خل�ف آم�ر الرعی�ل الالس�لكي و 
ش�دید  طلب المالزم جمال آمر فصیل الدفاع والواجب�ات ف�ي س�ریة المق�ر، ووج�ھ لن�ا تح�ذیراً 

بض��رورة ع��دم اس��تثناء أي أح��د مھم��ا كان��ت ص��فتھ م��ن الت��دریب، الس��یما الع��رض  اللھج��ة
الصباحي وساعة التدریب األولى، وبدورنا أبلغن�ا رعائلن�ا وفص�ائلنا ب�الموقف، وش�ددنا عل�ى 

 خروج الجمیع للتدریب.



 محطة جھاز القفز العشوائي التصاالت القیادة المشفرة من نوع جاكوار بریطاني



بع��د أس��بوع، وص��ل ع��دد الحاض��رین ف��ي الع��رض والت��دریب الص��باحي للس��اعة األول��ى إل��ى 
وم الس��ریة، وك��ان ھ�ذا رقم��اً كبی�راً مخیف��اً حق��ا ب�النظر لظ��روف انفت��اح شخص�ا م��ن عم� 160

اللواء في جبھة الحرب، وكان سقوط أي قنبل�ة معادی�ة وس�ط ھ�ذا الجم�ع المنف�تح عل�ى أرض 
   صحراء كتیبان المنبسطة یعني التضحیة بأكثر من نصفھم بین قتیل وجریح!

ات یوم، ألجد نفسي الضابط الوحی�د ومضى األمر على ھذا المنوال، حتى خرجُت للتدریب ذ
الموجود من سریة المقر لألشراف على التدریب، وكان علّي أن استلم موجود السریة وأدقق 

 جمیع الفصائل.

ضمن الفصیل اإلداري وفیھ الكتبة والسعاة، كان أحد الجنود قد خرج للتدریب بحذاء خفیف. 
درك�ت أن�ھ أح�د الرف�اق، فھ�م یعش�قون وبدون أن أعرف من ھو الجندي الذي ل�م أره س�ابقا، أ

الحذاء الخفیف. أخرجتھ من فصیلھ، وأمرتھ أن یعود إلى الثكنة ویرت�دي ح�ذاء خدم�ة ویع�ود 
للتدریب. فغادر ساحة التدریب ولم یعد، وكتبت بھ كشفاً إلى آمر الس�ریة، وس�رعان م�ا ُرف�ع 

 الكشف في نفس الیوم إلى مقر اللواء.

ت، أك�د مق�دم الل�واء، المق�دم ال�ركن م�أمون أّن عل�ى الجمی�ع تنفی�ذ تلك اللیلة في غرفة الحركا
أوام��ر قائ��د الفرق��ة بش��أن الع��رض والت��دریب الص��باحي، وبلّ��غ الم��الزم أول ن، ال��ذي ك��ان 
ممتعض��اً ج��داً بس��بب كش��في ح��ول جندی��ھ الرفی��ق رع��د الح��دیثي، بع��دم وج��ود اس��تثناءات ف��ي 

الض��ابط المش��رف عل��ى الت��دریب ق��د یس��بب الت��دریب، كم��ا أبلغ��ھ أن ع��دم تنفی��ذ الجن��دي أم��ر 
بتش��كیل مجل��س تحقیق��ي بحق��ھ، ألّن األم��ر ج��رى ف��ي س��احة الح��رب، وھ��ذا یعن��ي عص��یان 

 الجندي ألوامر قیادتھ.

ً ثالثة أبعد  الس�یما أن�ي ل�م اخ�رج  یام، ذھب�ت ف�ي إج�ازتي الدوری�ة، وترك�ت الموض�وع معلق�ا
 خفارات السریة. للتدریب بسبب الواجبات اللیلة في غرفة الحركات، وفي

وح��ین ع��دت م��ن إج��ازتي، وج��دت أن الجن��دي المش��ار إلی��ھ ق��د ص��در أم��ر نقل��ھ إل��ى ش��عبة 
األط���راف العس���كریة الحزبی���ة الثامن���ة (المس���ؤولة حزبی���اً ع���ن الفرق���ة الثامن���ة ومقرھ���ا ف���ي 
الجباس��ي)، وھ��ذا یعن��ي أن الجن��دي الم��ذكور وب��أمر س��لطة الح��زب معف��و م��ن ارت��داء ح��ذاء 

ن الت��دریب الص��باحي مھم��ا ك��ان مس��توى القی��ادة ال��ذي ی��نص عل��ى ھ��ذه الخدم��ة، ومعف��و م��
األوامر. جنود الحزب یتخطون حتى سلطة صدام حسین شخصیاً في الخفاء، وھ�ذا ك�ان م�ن 
أسباب االنھیارات العسكریة ف�ي ك�ل مك�ان، فھ�م حاض�رون إلع�دام جن�ود ال�وطن ح�ین یش�تد 

 ین یراد منھم ذلك.  أوار الحرب، لكنھم غیر حاضرین للتصرف كمقاتلین ح

*** 
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الت�ي اس�تمرت ش�ھرین إث�ر اص�ابتي ب�انزالق فق�رات نتیج�ة س�قوط  مرض�یةة عدت من إج�از
، لیذھب كل ض�باط الس�ریة ف�ي إج�ازات ومأموری�ات ودورات، وب�ات عل�ي أن ملجأي فوقي

الس��ریة وغرف��ة الحرك��ات، وبری��د الس��ریة أت��ولى الع��رض والت��دریب الص��باحي وخف��ارات 
 والواجبات كافة، ولم یكف كل ھذا فألقوا على عاتقي مسؤولیة جدیدة.

 

في الیوم الثاني اللتحاقي، تولیت خفارة غرفة الحرك�ات اللیلی�ة، ونح�و الس�اعة الواح�دة ل�یالً، 
ن عل�ي أن اتصل آمر الف�وج األول لیبل�غ ع�ن نش�اٍط ھندس�ي مع�اٍد أم�ام حجاب�ات الف�وج، وك�ا

أتص��ل بمراص��د االس��تخبارات والمدفعی��ة ومف��ارز الرازی��ت المتقدم��ة وغیرھ��ا وأس��ألھم عم��ا 
س��جلوه، وتب��ین أنھ��م ل��م یرص��دوا ش��یئا، فبقی��ت انتظ��ر تط��ورات الموق��ف، ألض��ع ھیئ��ة رك��ن 
اللواء ف�ي الص�ورة، وإال ف�ال داع�ي إلیق�اظ الجمی�ع إن ك�ان األم�ر یتعل�ق بش�فل یعم�ل ض�من 

 قطعات العدو. 

ھن�اك ش�فلین یحف�ران أو ی�دفنان أو یطم�ران  اود آمر الفوج االتصال بعد س�اعة، وق�ال إنّ وع
من فص�یل حجابن�ا المتق�دم، وھ�و بحاج�ة إل�ى موق�ف الل�واء م�ن ھ�ذا متر  500شیئا على بعد 

 األمر. عند ھذا التبلیغ، كانت الساعة قد بلغت الثالثة والربع بع�د منتص�ف اللی�ل، وك�ان عل�يّ 
م آمر الفوج یطالب بموقف، فقمت بإیقاظ مقدم اللواء، المق�دم ال�ركن م�أمون أن اتصرف مادا

وأبلغتھ ھاتفیاً بما جرى، فارتدى مالبسھ وجاء إلى غرفة الحركات، وبع�د أخ�ذ ورد م�ع آم�ر 
الفوج األول، ومع المراصد، قام بإیقاظ آمر اللواء العقید غ�انم الع�زاوي، فج�اء بكام�ل لباس�ھ 

تباحث مع آمر الفوج األول، ثم اتصل برئیس أرك�ان الفرق�ة، وأطلع�ھ إلى غرفة الحركات، و
على الموقف، واستقر قرار الفرقة واللواء على توجیھ ضربة مدفعیة إلى الشفلین. ولكن قب�ل 
تنفی��ذ الض��ربة، اتص��ل مرص��د الرازی��ت، وأبل��غ ع��ن انس��حاب آلیت��ین مع��ادیتین إل��ى خ��ارج 

 واحدة.األرض الحرام. ولم تطلق المدفعیة قذیفة 

عاد الجمی�ع إل�ى ن�ومھم، وبقی�ت ف�ي غرف�ة الحرك�ات خ�افراً، وم�ع الفج�ر اتص�ل ب�ي مرص�د 
اس��تخبارات الل��واء، وأبل��غ ع��ن وج��ود ت��ل ص��غیر أم��ام فص��یل حج��اب الف��وج األول األیم��ن. 
فأضفت الموضوع إلى الموقف، وابلغت قلم حركات اللواء بتوقیع�ھ م�ن مق�دم الل�واء وتنبیھ�ھ 

 إلى اإلضافة.

ق��ائق، ھ��اتفني مق��دم الل��واء، وس��ألني ع��ن مزی��د م��ن التفاص��یل، فأك��دت ل��ھ أن المعلوم��ة بع��د د
ج��اءت م��ن مرص��د االس��تخبارات المتق��دم. بع��د رب��ع س��اعة، ع��اد مق��دم الل��واء إل��ى غرف��ة 
الحركات، وكانت الشمس قد بدأت تشرق، وما إن دخل حتى أوعز لي بال�ذھاب لالس�تراحة، 



م��ن الس��ابعة حت��ى الس��اعة ة (یت��ولى الخف��ارة الص��باحی لع��دم وج��ود ب��دیل ل��ي، فك��ان علی��ھ أن
 الحادیة عشرة صباحاً وقد تمتد حتى الثانیة عشرة لیالً في حل عدم وجود بدیل یحل محلھ).

ھاتفي، فجاءني ص�وت المخ�ابر عل�ى ب�دالتنا  ذھبت استریح، وبعد أن غفوت نحو ساعة، رنّ 
ساعة فوج�دتھا الثامن�ة والنص�ف ص�باحاً، بأّن آمر كتیبة مخابرة الفرقة یطلبني، نظرت إلى ال

كلمتھ بأعی�اء، فاعت�ذر ألن�ھ یطلبن�ي ف�ي ھ�ذا الوق�ت المبك�ر، ث�م أخبرن�ي أن�ھ ق�د ج�رى تب�دیل 
 ً م�ن الش�بكات الجدی�دة م�ع الم�الزم مثن�ى، وطل�ب  شبكة اتصاالت الفرقة وأنھ قد أرسل نس�خا

 ً في الموق�ف. أك�دت ل�ھ أن�ي  من تطور مني تغییر شبكة اتصاالتنا الالسلكیة بالوحدات، تحسبا
سأقوم بذلك، فعاد یصر على أج�راء التغیی�ر الی�وم، وإرس�ال نس�خ م�ن الش�بكات الجدی�دة ھ�ذا 

 الیوم، واألفضل بید مأمورھم المالزم مثنى.

نس��یان فك��رة الن��وم، والمباش��رة بالعم��ل  عل��يّ  ف��ي ی��دي، وعدت��ھ بتنفی��ذ األم��ر م��دركاً أنّ  أس��قط
وحید في اللواء اآلن. تغییر شبكات االتص�ال الالس�لكیة یتطل�ب فوراً، ألني ضابط المخابرة ال

، وحلق�ت لحیت�ي، ساعات بال انقطاع، وھك�ذا نھض�ت م�تعجالً  3یستغرق ما ال یقل عن  جھداً 
ع��داد ش��بكة ی��ف الرعی��ل الالس��لكي، وطلب��ت من��ھ إوارت��دیت مالبس��ي كامل��ة، ث��م كلم��ت عر

دی��دة، ریثم��ا اتن�اول طع��ام االفط��ار، اتص�االت بدیل��ة جدی��دة عل�ى أن ال یض��ع فیھ��ا ت�رددات ج
   وأعود لھ لنعد معاً الشبكة كاملة.

تناولت افطاري متعجال، ولحظ�ت أن غرف�ة الحرك�ات المالص�قة لبھ�و الض�باط، فیھ�ا حرك�ة 
 غیر عادیة، وخمنت أن قضیة الجھد الھندسي المعادي تتفاعل.

عیل الالس�لكي ال�ذي ذھ�ب انجزت شبكة اتصاالت السلكیة جدیدة للواء، وھذه وظیفة آمر الر
في دورة تطویریة بمدرسة المخابرة في بغداد. وفي حال عدم وجود آم�ر الرعی�ل الالس�لكي، 
یقوم بھ�ذا الواج�ب ع�ادة مع�اون آم�ر الس�ریة وھ�و نقی�ب مخ�ابرة، وتص�ادف أن مع�اون آم�ر 

م�ن  السریة منتدب لمھمة "حزبیة" في قاطع عملیات األھ�وار المج�اور لق�اطع الفرق�ة الثامن�ة
 جھة الشمال حول حقول نفط مجنون ومناطق األھوار المنتشرة حولھا. 

في العادة، یجب أن ترسل الشبكات إلى الوحدات المعنی�ة بی�د ض�ابط، لك�ن وبم�ا أن�ي الوحی�د 
الموجود، فقد أنتدبت نائب ضابط خلف عداي وھو أقدم نائب ض�ابط ف�ي الرعی�ل الالس�لكي، 

ن إل�ى الوح�دات المرتبط�ة بن�ا عل�ى ش�بكة اتص�ال عالی�ة وسلمتھ الشبكات مرفقة بكتاب معن�و
 10العم�ل عل�ى الش�بكة الجدی�دة یب�دأ ف�ي الس�اعة  ، وینص الكت�اب عل�ى أنّ VHF التردد جداً 

صباح یوم غد، وأخرجت لھ س�یارة الرعی�ل الس�لكي الت�ي تحم�ل ورق�ة عم�ل دائم�ة تت�یح لھ�ا 
  التنقل دون انتظار أوامر مقر اللواء.

وحالما ذھب مأمورنا إلیصال الشبكات، وص�ل الم�الزم مثن�ى، م�أمور كتیب�ة مخ�ابرة الفرق�ة 
عالی�ة الت�ردد بعی�دة الم�دى).  HFوھو یحمل شبكات االتصال الالسلكي للفرق�ة (عل�ى أجھ�زة 



ل��ى وحدت��ھ، ث��م ذھ��ب إل��ى محط��تھم إاس��تلمت نس��ختنا من��ھ، وأمض��یت ل��ھ كت��اب اس��تالم یعی��ده 
 حطة بتفاصیل الشبكة الجدیدة ولیغیر ترددات األجھزة.عندنا، لیوجز عمال الم

استقر وضعي قلیال، فعدت إلى ملجأي، ونزعت حذاء الخدمة، واندسس�ت ف�ي فراش�ي الفقی�ر 
عل��ّي أن��ام ھنیھ��ة، وفع��ال غرق��ت ف��ي ن��وم س��ریع بس��بب االنھ��اك والس��ھر. رن ھ��اتفي بق��وة،  

دال�ة أن مق�دم الل�واء یطلبن�ي عل�ى فتناولت جھازه الیدوي وأن�ا نص�ف ن�ائم، ف�أبلغني عام�ل الب
عجل في غرفة الحركات، نھضت من فراشي، وكانت الساعة تشیر إل�ى الثالث�ة بع�د الظھ�ر، 
 م�ا یعن�ي أن��ي ق�د نم��ت نح�و س�اعة ونص��ف، وم�دني ھ��ذا ب�بعض الق�وة لمواص��لة الس�ھر. ف��ي

 ؟لیھ سبباً للتخلف عن الواجب!الجبھة ال یعتبر النوم والحاجة إ

ً في غرفة الحركات اللواء وف�ي ال�رد عل�ى الھوات�ف جبھة في خرائط  ، كان مقدم اللواء غارقا
ن عل�ى بدال�ة الل�واء، وھ�اتف مباش�ر االتي ت�رن باس�تمرار (یوج�د ف�ي غرف�ة الحرك�ات، ھاتف�

ل��یالً، وھ��اتف م��ع مرص��د  12عل��ى بدال��ة الفرق��ة یتح��ول إلی��ھ خ��ط بدال��ة ال��دفاع بع��د الس��اعة 
یب��ة المدفعی��ة الت��ي تس��ند الل��واء، وھ��اتف م��ع آم��ر كتیب��ة االس��تخبارات المتق��دم، وھ��اتف م��ع كت

االسناد، وھاتفان مباشران مع حجابي الفوجین المتقدمین، اضافة إل�ى ھ�اتف مباش�ر م�ع آم�ر 
ف��وج العم��ق، وھ��اتف مباش��ر م��ع مق��ر الل��واء الج��وال. ع��الوة عل��ى الھوات��ف، توج��د أجھ��زة 

س��لكي الل��واء وش��بكة الس��لكي اتص��ال بعی��د مربوط��ة عل��ى ش��بكة الس��لكي الفرق��ة، وش��بكة ال
المدفعی��ة). ف��ي أوق��ات العملی��ات تعم��ل ك��ل ھ��ذه األجھ��زة والھوات��ف بش��كل مس��تمر م��ا یرب��ك 

   الضباط القائمین بخفارة الحركات بشكل كبیر.

 وق�ال:مأمون بابتسامة ذابلة بسبب اإلرھ�اق، فھ�و اآلخ�ر ل�م ی�نم ل�یالً، الركن استقبلني المقدم 
في غرفة الحركات ریثما أذھ�ب آلخ�ذ غف�وة قص�یرة، لك�ّن كتیب�ة كنت أریدك أن تأخذ مكاني 

مع نسختین م�وقعتین م�ن مس�تند التس�لم  مخابرة الفرقة اتصلوا بي وطلبوا أن تذھب لھم فوراً 
ربم�ا یری�دون أن یرس�لوا لن�ا ھدی�ة  یق�ول:الشھیر...ض�حك م�داعباً ھ�و  102واالستالم الرقم 

مناس�بة أی�ن رف�اق العقی�دة؟ م�ا ع�دنا نراھم...طبیع�ي... ثمینة، لذا طلبوا ضابطا لالستالم...بال
  بة، هللا یعینھم، إنھم حقا حائرون، ھاھاھاھاه.فإّن واجباتھم أھم من واجباتنا المتعِ 

ا طع��ام الغ��ذاء. بع��د دق��ائق اتن��اول فیھ�� 10ض��حكت مج��امالً ل��ھ، وترخص��ت من��ھ أن یمنحن��ي 
، اح�تفظ 102م�وقعتین م�ن مس�تند عدت مسرعاً إلى ملجأي، واخرجت نس�ختین وجبة الغذاء 

ط��ن  2بھ��ا للط��وارئ، وطلب��ت س��یارة الخط��وط الجدی��دة (وكن��ا ق��د اس��تلمنا ش��احنة مرس��یدس 
كیل�ومترات  8صغیرة لواجب�ات م�د الخط�وط) وخرج�ت بھ�ا إل�ى الكتیب�ة الت�ي تق�ع عل�ى بع�د 

 خلفنا على ضفاف شط العرب.

ع��دة لل�ربط عل��ى ھوات��ف أجھ��زة تس��جیل كاس�یت ص��غیرة، م 8اتض�ح أّن المص��روف لن��ا ھ�و 
كاس�یت س�عة س�اعة كامل�ة،  30المعركة وأجھزة اتصاالتنا مع وحداتنا، مع صندوق یحت�وي 



بطاری��ة حج��م قل��م لتش��غیل األجھ��زة. واج��ب ھ��ذه األجھ��زة تس��جیل مكالم��ات  40إض��افة إل��ى 
 ً التراج�ع ع�ن أوام�ر أص�دروھا أو  ، ك�ي ال یمك�ن للمعن�ینالمعارك، لتوثیق ما یج�ري ص�وتیا

كت�اب كتیب�ة المخ�ابرة، عل�ى أن واج�ب تش�غیل تل�ك االجھ�زة  بغیر ما یج�ري. ون�صّ  اءدعاال
وادامتھا یقع على عاتق ض�باط مخ�ابرة الل�واء، ویش�مل ذل�ك األجھ�زة المربوط�ة عل�ى ش�بكة 

   اتصاالت الفرقة باأللویة.

ط وع��دت إل��ى مق��ر الل��واء، محّم��الً بالمس��ؤولیة الجدی��دة بالغ��ة الص��عوبة، وك��ان عل��ّي أن أرب��
أجھ��زة االتص��ال ف��وراً عل��ى الش��بكات والھوات��ف المعنی��ة، وأج��ري علیھ��ا تجرب��ة ألفح��ص 

 صالحیتھا.

دخل��ت ب��األجھزة إل��ى غرف��ة الحرك��ات، فوج��دت لحس��ن حظ��ي أن ض��ابط ال��ركن الكیم��اوي 
النقی��ب ھم��ام (اس��م رم��زي) ق��د ع��اد م��ن اجازت��ھ، م��ا س��وف یخف��ف م��ن واجب��ات الحرك��ات 

لن یحتاجني ألحل محل�ھ، كم�ا أن آم�ر س�ریة ھندس�ة الل�واء ق�د النھاریة عن مقدم اللواء الذي 
ع��اد ھ��و اآلخ��ر م��ن اجازت��ھ الدوری��ة م��ا س��وف یخف��ف عن��ي الخف��ارات اللیلی��ة ف��ي غرف��ة 

 الحركات.

دی�ة دس�مة ابتسم مقدم ركن مأمون وھو یراني محمال بالعلب والصنادیق، وقال: یا�، یا�، ھ
 جعلھ خیر!من مقر الفرقة، خیر رب أ

ت وابلغتھ بنوع " الھدیة" ووظیفتھا، ابتس�م بھ�دوء وھ�و یق�ول، اعتق�د أن الرف�اق یج�ب ضحك
بتھیئة المع�دات لكن علیك ان تبدأ .أن یقوموا بھذه الوظیفة، ضباط المخابرة واجباتھم كثیرة..

 ن نخرج من غرفة الحركات؟اآلن، ھل تریدنا أ

ن الفح�ص ھ�و ال�ذي ق�د یت�أخر، ن الربط ال یستغرق سوى دقائق لك�ضحكت للنكتة وقلت لھ إ
ً لكن بوسعكم البقاء في أماو  مر.ھذا األب كنكم وسأقوم بإبالغ المعنیین ھاتفیا

 ً ن نش�عر الوح�دات بھ�ذا األم��ر لكن�ھ ی�تكلم بج��د: أل�یس م�ن األفض�ل أو ق�ال مق�دم الل�واء باس�ما
 بكتاب رسمي؟

ھ�ذه الحال�ة، وإن قلت ل�ھ: ی�ا س�یدي أن�ت تق�ّدر ذل�ك، اعتق�د أن وج�ود كت�اب رس�مي مھ�م ف�ي 
 كانت كتیبة المخابرة قد اعطتني األجھزة دون كتاب!!

أجاب متسائالً: فعال، وھذا غریب حقاً، على كل حال المسؤولیة في رقبتك! أنت ال�ذي جلب�ت 
   األجھزة والكاسیتات!

جھ��زة االتص��ال وقض��یت س��اعات طویل��ة أرب��ط األجھ��زة عل��ى الھوات��ف وأجربھ��ا، وعل��ى أ
ً لى األجھزة الالسلكیة أالمثبتة ع البعیدة الش�بكات  ، وك�ان ھ�ذا ھ�و الج�زء األص�عب، ألنّ یض�ا

أن أتص�ل بالمحط�ات  الالسلكیة ف�ي وض�ع مراقب�ة، والح�دیث علیھ�ا محظ�ور، ل�ذا ك�ان عل�يّ 



تص�ف ألشرح لھم األمر، ثم أعود ألربط األجھزة وأجري التجرب�ة معھ�م. عن�د من ھاتفیاً أوالً 
 -رة. وانتھى یومي الصعب بالضربة القاضیة. ع�دت لملج�أيخیاللیل تماما انتھت المحطة األ

  بیتي التعیس، وتدثرت بفراشي مسرعا ألنام قبل أن یتغیر مزاج المیدان.

                       *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ساتر العدو الجدید في األرض الحرام

س��اتر تراب��ي عم��ودي عل��ى  م��ا ب��رح الع��دو، وللیل��ة الثالث��ة عل��ى الت��والي، منھمك��اً ف��ي إقام��ة
حجاباتن��ا ف��ي منطق��ة األرض الح��رام بق��اطع كتیب��ان ش��رق البص��رة. ورغ��م القص��ف الم��دفعي 
ورشقات الرشاشات الثقیلة من الفوجین األول والثاني، لم تتوقف آلیاتھ عن العمل، تحٍد جدید 

 لنا!

 

ل��ذي اق��یم أمام��ھ وتط��ور الموق��ف، إل��ى اجتم��اع قائ��د الفرق��ة ب��آمر الل��واء وآم��ر الف��وج األول ا
الس��اتر، وتوص��ل المجتمع��ون إل��ى أّن الس��اتر مقدم��ة لتع��رض مع��ادي، وھ��و س��وف ی��ؤمن 
للمھاجمین أرض�اً مس�تورة تت�یح لھ�م التق�رب م�ن الھ�دف دون وق�وع إص�ابات ف�ي ص�فوفھم، 
وتقرر شن عملیة مضادة تزیل ھذا الساتر. وأمر قائد الفرق�ة أن ینف�ذ الل�واء بم�وارده، عملی�ة 

تر. وھك��ذا انش��غلنا خ��الل ی��ومین، بأع��داد ترتیب��ات العملی��ة المرتقب��ة، اس��تطالعات إزال��ة الس��ا
م��ر س��ریة مغ��اویر الل��واء، وأم��ر الف��وج األول، وك��ان م��ر الل��واء وس��ریة ھندس��ة الل��واء وآأل

نص��یبي م��ن االس��تعدادات، تنظ��یم ش��بكة اتص��االت الس��لكیة خاص��ة بالعملی��ة، ومعھ��ا كلم��ات 
جفری�ة) لت�أمین ح�د أدن�ى م�ن الس�ریة ح�ین التخاط�ب عل�ى مشفرة (تسمى في الجیش كلم�ات 

ع��داد محط��ة تراف��ق إ ش��بكات الالس��لكیة الت��ي یس��ھل للع��دو التنص��ت علیھ��ا، كم��ا توج��ب عل��يّ 
المالزم كریم ضابط الھندسة المكلف بتنفیذ الواجب. وكان التح�دي األكب�ر ال�ذي یواجھن�ا ھ�و 

ف نطبقھ�ا أول م�رة خ�الل ھ�ذه العملی�ة. تقنیة تسجیل المكالمات السلكیة والالس�لكیة الت�ي س�و
كل ھذا یجري، وما زلت وحدي في السریة، فباقي ض�باط المخ�ابرة ل�م یع�ودوا بع�د، كم�ا أن 

. وكن�ت أقض�ي ی�ومي ف�ي ال�ركض ھن�ا وھن�اك، حت�ى حان�ت لیل�ة آمر السریة ما زال مج�ازاً 
 تنفیذ العملیة.

لغ�ام الدفاعی�ة، لتم�ر ة في حق�ول األاللواء، على فتح ثغرلمدة لیلة كاملة، عملت سریة ھندسة 
من ھ�ذه اللیل�ة، ش�رع بالتق�دم خ�الل األرض  9من خاللھا آلیات التنفیذ. والیوم، ومنذ الساعة 

الح��رام منطلق��اً م��ن حج��اب الف��وج األول، ض��ابط الھندس��ة م��ن س��ریة ھندس��ة لوائن��ا، الم��الزم 
ویجل�س إل�ى جانب�ھ كریم، وھو یجل�س ال�ى جان�ب س�ائق ش�فل، ویرافقھم�ا ش�فل آخ�ر وس�ائقھ 

 روسي على شبكة اللواء.  105جندي مخابر مع جھاز 

انطلق الرتل باتجاه الساتر، وبدأ الشفالن بإزالة الساتر وھما یعمالن في نقطت�ین متن�اظرتین. 
ثم بدأت ھاونات الفوج األول والفوج الثاني بمشاغلة حجابات العدو، لمنعھما من االنتباه إل�ى 

بقین��ا عل��ى اتص��ال ب��المالزم ك��ریم، كلم��ا اس��تطعنا أن نطلب��ھ، بس��بب م��ا یق��وم ب��ھ الش��فالن، 
انشغالھ، وآخر مرة تحدث إلینا، طلب من آمر اللواء أن نقطع االتصال ب�ھ، لیت�اح ل�ھ التف�رغ 

 للعمل، فكان لھ ما أراد.



 ً م��ن مق��ر الف��وج الثال��ث، ف��وج العم��ق، وك��ان آم��ر الف��وج المق��دم  ج��رت إدارة العملی��ة انطالق��ا
ضرا، وشاركت ھاونات فوجھ، في ت�وفیر غط�اء ن�اري یمن�ع الع�دو م�ن اس�تھداف مروان حا

، استمر المالزم ك�ریم بالعم�ل، واس�تطاع م�ع الش�فل الث�اني الشفالت. حتى الساعة الثالثة لیالً 
اتمام العملیة بنجاح تام، وازالة الساتر العمودي المعادي. وع�اد الض�ابط م�ع اآللی�ات وجن�ود 

سالم. وابتھج قائد الفرقة الذي كان یتابع العملیة من مقره الج�وال، وزف الواجب إلى اللواء ب
 التھنئة إلى آمر اللواء.

ص�باحاً، وانتھ�ى الی�وم بس�الم،  5وعدنا متعبین إلى مقر الل�واء، وآوی�ت إل�ى فراش�ي الس�اعة 
 ظھراً. 12واستطعت أن أنام حتى الساعة 

لحجابات ومفرزة الرازی�ت، وأبلغ�ت ع�ن وما إن دّب ظالم تلك اللیلة، حتى اتصلت مراصد ا
قامة الس�اتر العم�ودي إوجود ثالث شفالت معادیة في حجابات العدو، ویبدو أنھا تستعد لتعید 

 الذي ازلناه لیلة أمس.

س�لحة ألم�ر برم�ي الش�فالت ال�ثالث بك�ل األوجرى تعبیر الواقع�ة إل�ى مق�ر الفرق�ة، وص�در ا
م على الشفالت الثالث�ة، وأص�یب أح�دھا واش�تعلت المتیسرة. بعد دقائق انفتحت فوھات الجحی

 لكثافة النیران. النیران فیھ، فیما انسحب الشفالن اآلخران نظراً 

وتك��ررت مح��اوالت الع��دو عل��ى م��دى األی��ام الثالث��ة التالی��ة، وف��ي ك��ل م��رة، كان��ت الحزم��ة 
عدو المحاول�ة، الناریة الكثیفة سبباً لتراجع الشفالت المغیرة، حتى استقر الموقف ولم یكرر ال

ح�دثت ف�ي حق�ل األلغ�ام ال�دفاعي، وھك�ذا ك�ان عل�ى األمر بإعادة اغالق الفتحة التي أوصدر 
سریة ھندسة اللواء، أن تتق�رب م�رة أخ�رى م�ن المنطق�ة المش�تعلة، وتعی�د زرع الفتح�ة الت�ي 

 احدثتھا في الحقل.

ھ، وج�رى ابالغ�ھ بعد أسبوعین، صدر قرار رئاسي بمنح المالزم كریم نوط الشجاعة لبطولت
 ً   نوط الشجاعة. بموعد الذھاب إلى القصر الجمھوري لیقلده صدام حسین شخصیا

                           *** 

 

 

 

 

 

 



 

 عن الحمام واالستحمام في زمن الحرب! 

ً  ع�داداً ی�ة ص�عبة المن�ال، ویتطل�ب تحقیقھ�ا إاالستحمام ف�ي جبھ�ات القت�ال أمن ، وتك�ون وترتیب�ا
بالمخاطر. والمسألة كانت أصعب في قادسیة صدام بس�نواتھا الثم�ان، لتط�اول  أحیانا محفوفة

  عمر الحرب لدرجة باتت وحدات الجبھة مساكن دائمة للمقاتلین.

 

ف��ي البدای��ة، ك��ان یُس��مح للمق��اتلین بش��كل ف��ردي ب��النزول بع��دم تع��رض إل��ى الم��دن القریب��ة 
الع�رف والمس�كوت عن�ھ،  لالستحمام، وكان ھذا یج�ري بش�كل غی�ر رس�مي، فھ�و م�ن ض�من

ً لك��ّن ھ��ذا ل��م یك��ن ح��الً دائم�� داری��ة مراك��ز م ص��ارت الف��رق ت��نظم ف��ي مناطقھ��ا اإل، وم��ن ث��ا
داری��ة ت��نّظم وجب��ات ن��زول إل��ى من��اطق الف��رق اإلاس��تراحة فیھ��ا حمام��ات، وكان��ت الوح��دات 

ا س�بوع عل�ى األق�ل. لك�ن ترتی�ب ھ�ذمام بشكل منتظم، مرة واحدة في األلیقوم الجنود باالستح
ى تنظ�یم حمام�ات م�ن قب�ل منساب لم یكن متاحاً، لذا بادرت ألوی�ة الفرق�ة إل�الموضوع بشكل 

 ر من مراتب وضباط التشكیالت.الفصائل الكیماویة في األلویة لما تیسّ 

ھي عبارة عن بویلر كبیر لتسخین الماء محولة عل�ى عجل�ة  عجلةفصیل كیماوي اللواء، فیھ 
ان ماء حوضي في عجل�ة ك�راز روس�یة اس�مھ آرس، وم�ع كاز شحن، اسمھا ده ده أي، وخز

ھ��ذه التجھی��زات توج��د خیم��ة س��رادق، مجھ��زة بھیك��ل م��ن الدوش��ات المیدانی��ة، یت��یح تحم��یم 
 المصابین كیماویا وتطھیرھم من آثار الغاز الذي قد یصیبھم نتیجة ھجوم كیماوي للعدو.

ت الجبھات بعض الھجمات الكیماویة المتقابلة بغازي الخردل والسارین، لكن لم نس�مع وسجلّ 
 عن وحدات التطھیر الكیماوي وكیف مارست عملھا. 

وھك��ذا ك��ان بإمك��ان التش��كیالت االس��تفادة م��ن عج��الت االس��تحمام الكیماوی��ة لتحم��یم ض��باط 
م ج�دول ل الكیماوی�ة ت�نظّ ومراتب األلویة، حس�ب ق�درة الفص�ائل عل�ى العم�ل. وبات�ت الفص�ائ

استحمام رسمي یعمم عل�ى الوح�دات ویج�ري العم�ل ب�ھ بالتنس�یق م�ع الف�رق، لك�ي ال یص�بح 
 الزخم كبیراً على الفصیل الكیماوي.

عموماً، یكتس�ب عم�ل الفص�یل الكیم�اوي باعتب�اره وح�دة لت�أمین اس�تحمام الجن�ود ف�ي منطق�ة 
ی�ة خاص�ة ف�ي فص�ل الش�تاء، حی�ث ال یت�یح كتیبان، الكثبان الرملیة بقاطع ش�رق البص�رة أھم

البرد للمقاتلین االستحمام بالماء البارد، في ضمن أي نصف ملجأ مس�تور ع�ن أع�ین الم�ارة، 
 وھو ما یفعلھ الجمیع ضباطاً ومراتب في فصول الربیع والصیف وحتى منتصف الخریف.

 ً برودتھ، وفي الح�التین  ما أعاني من شدة حرارة الماء، أو من شدة في الحمام الكیماوي غالبا
 یكون االستحمام صعباً.



وحین نتحدث عن حم�ام ب�المعنى الع�ام، یغی�ب طبع�اً ت�رف الحمام�ات المع�روف، ف�ال رائح�ة 
الص��وابین الزكی��ة، وال البخ��ار ال��ذي یحج��ب الرؤی��ة بض��باب ال��وھم، وال رائح��ة األجس��اد 

ر عل��ى س��كب الم��اء عل��ى النظیف��ة الت��ي تش��ي بھ��ا الحمام��ات الكبی��رة العام��ة، ب��ل یقتص��ر األم��
الجسد باختصار من خالل عشرین دوشاً، ودلك البدن سریعا بقطع�ة ص�ابون أو بلیف�ة إلزال�ة 
العالق من ال�دھون والع�رق والغب�ار المخل�وط بھم�ا والمتی�بس عل�ى المس�ام. بع�د ھ�ذا یس�ارع 

یح المستحم إلى الخروج إلى فسحة تغییر المالبس الت�ي ھ�ي عب�ارة ع�ن س�قیفة یغطیھ�ا الص�ف
سراع في ارتداء مالبس�ھ. ك�ل ذل�ك بحس�اب أّن اآلخ�رین لمضلع، ویجبره البرد فیھا على اإلا

 ینتظرون نوبة استحمامھم بالدور. 

وحین أمر بھذه العجالة على حمامات جبھات الح�رب ف�ي ش�رق البص�رة، ف�ال یس�عني إال أن 
ن حافظ القاض�ي ف�ي استذكر بغصة نوستالجیا الزمن حمام "التمیمي" بالمنطقة المحصورة بی

شارع الرشید وبین ساحة الوثبة في شارع الجمھوریة ببغداد . ل�م یك�ن ف�ي عص�وره الذھبی�ة 
برفقة ابن صاحب الحمام صدیقي وزمیلي ف�ي كلی�ة اآلداب  1976حین دخلتھ أول مرة عام 

ال��ذي امس��ى فیم��ا بع��د أس��تاذ االدب اإلنكلی��زي ف��ي كلی��ة اآلداب  بجامع��ة بغ��داد دمحم ال��دعمي
، ب�ل ك�ان ق�د أض�حى حمام�اً متواض�عاً یقض�ي حاج�ات س�كان ھ�ذه المنطق�ة درجة بروفسورب

وأغلبھم من الكادحین. وھو لذلك ل�م یك�ن غ�الي ال�ثمن، ب�ل كان�ت الدخولی�ة إلی�ھ م�ع ص�ابونة 
 فلساً آنذاك. 130

م�دخل القس�م الرج�الي فی�ھ فس�یح، وباب�ھ تتوس��ط زاوی�ة ب�ین الزق�اق والش�ارع، وحالم�ا ی��دلف 
من بوابتھ، یجد نفسھ ف�ي ص�الة تغیی�ر المالب�س واالس�تراحة، وھ�ي عب�ارة ع�ن إی�وان المرء 

كبی��ر مرب��ع األبع��اد، تمنطق��ھ دك��ة جل��وس أو ن��وم واس��تراحة، وفوقھ��ا تعل��ق المالب��س. وتُس��لم 
مان��ات ف��ي الم��دخل، حی��ث ی��دفع الم��رء أج��رة االس��تحمام ویُعط��ى مفتاح��ا لص��ندوق أمانات��ھ األ

المكان رائحة ھي مزیج م�ن الدارس�ین "القرف�ة"، وص�ابون  تعمّ یشده بالستیك على معصمھ. 
الغار وعیدان البخ�ور وبخ�ار الم�اء المتص�اعد م�ن ج�وف الحم�ام. ینض�و الم�رء عن�ھ لباس�ھ، 
ویش��د حول��ھ خرق��ة الحم��ام واس��مھا "وزرة" لس��تر وس��طھ، ث��م یجت��از اإلی��وان حت��ى نھایت��ھ 

، ث�م إل�ى ص�الة الحم�ام. تب�دأ الص�الة الشمالیة الشرقیة، حیث یوجد باب یقود إلى ممر قص�یر
بدكة مربعة الشكل، ھي دكة التعرق حیث یجلس المستحمون ویترك�ون الح�رارة المتص�اعدة 
م��ن ج��وف الموق��د ت��دب ف��ي أجس��ادھم، ویقض��ي بعض��ھم الوق��ت مس��تلقیا عل��ى الدك��ة،، وال 

ف یغادرونھ��ا حت��ى یأخ��ذ الع��رق م��نھم ك��ل مأخ��ذ. ث��م ی��دلف المس��تحم إل��ى حی��ث تنتش��ر أنص��ا
الجدران التي تحد مواقع شبھ منفص�لة لالس�تحمام منف�ردة ع�ن الحم�ام الع�ام ال�ذي تنتش�ر فی�ھ 
األحواض االسمنتیة التي تسكب فیھا الحنفیات میاه ساخنة وباردة حسب الطلب ف�ي م�ا یش�بھ 
الدائرة، ویجلس المستحمون وظھورھم إلى بعض وھ�م ی�دلكون أجس�ادھم. ال�وزرة الت�ي تش�د 

مین، تن�زع غالب�ا ف�ي الحمام�ات المنفص�لة، لك�ن كثی�راً م�ن المس�تحمین ف�ي إلى وسط المس�تح
قاع��ة األح��واض االس��منتیة أیض��اً، ینزع��ون ع��نھم وزراتھ��م، لیس��تفیدوا م��ن ح��رارة المك��ان 



والم��اء الس��اخن والص��ابون ف��ي تنظی��ف األج��زاء األكث��ر اتس��اخا ف��ي جس��م االنس��ان، وأعن��ي 
 منطقة التناسل وطرح الفضالت.

ً بع��د أن یس��ت بوزرت��ھ إل��ى اإلی��وان م��رة أخ��رى، لینش��ف جس��ده،  حم الزائ��ر، یخ��رج متمنطق��ا
ویجلس إلى الدكة بانتظار شراب الدارسین الساخن حاد المذاق الذي البد منھ بع�د االس�تحمام 
لحف��ظ الح��رارة ف��ي جس��م اإلنس��ان. وح��ین ینتھ��ي م��ن ش��رب الدارس��ین، بوس��ع المس��تحم، أن 

 سترداد اماناتھ قبل المغادرة.یرتدي مالبسھ، ویذھب إلى المدخل ال

وقد یطلب المستحم خدم�ة مس�اج وت�دلیك اض�افیة مقاب�ل أج�ر ق�د یف�وق س�عر ال�دخول، نظ�را 
لصعوبة المھمة، ویمكن أن یقوم بھا ، مدلكجي واحد أو أكثر حس�ب الطل�ب، ویفّض�ل بع�ض 

 ت عضلیة.البدناء أن یتولى تدلیك اجسامھم مدلكان قویان، لینزعا عنھم أّي تعب أو تشنجا

د أدت خ��دمات جم��ة ق��وإذا ع��دنا لحمام��ات الفص��ائل الكیماوی��ة للوح��دات ف��ي ش��رق البص��رة ف
لم یدر في خل�د الع�املین ف�ي المص�انع العس�كریة الروس�یة الت�ي انتجتھ�ا ق�ط وربما للمقاتلین، 

 .یوماً خدمات الحمامات العامة في جبھات القتالتؤدي سأنھا 

                                   *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 محطات الحیاة في مقابر الحرب  -إجازات العسكر

وبتنا نذرع أعمارنا باإلجازات الدوریة، والمرء محظوظ لو ذھ�ب مج�ازاً، وخاض�ت وحدت�ھ 
بغیابھ معركة طاحنة، ففي ذل�ك فرص�ة كب�رى لنجات�ھ. أخالقی�ا م�ا ھك�ذا تق�اس األش�یاء، لك�ن 

ً حین  ف�ي الس�نة، وھ�ي غالب�اً م�ا ت�نقص وال تزی�د، فك�ل  ترتبط األعم�ار بأربع�ة وثم�انین یوم�ا
 المقاییس األخالقیة تصبح بال معنى.

 

، كان��ت 1984 مح��ین حل��ت إج��ازتي الدوری��ة األول��ى ف��ي منتص��ف ك��انون الث��اني/ ین��ایر ع��ا
جبھات الحرب تتآكل لصالح إیران، ففي كل ھجوم یقضمون قطعة أرض، وف�ي ك�ل معرك�ة 
نخسر آالف األسرى خاصة، وھذا كان یثیر أسئلة في اجتماعات القیادة العسكریة والسیاسیة 
واالستخبارات: لماذا یتزاید عدد األسرى م�ن جنودن�ا ف�ي المع�ارك؟ ول�م یك�ن أح�د یج�رؤ أن 

من مض�ى عل�یھم أرب�ع س�نوات ف�ي  ام حسین وھو القائد العالم للقوات المسلحة، أنّ ن لصدیبیّ 
خنادق القتال، لم یعد أمامھم أمل بأن تنتھ�ي الح�رب، إال ب�أن یخوض�وا مغ�امرة األس�ر، أم�ال 
في حل باتجاٍه آخر. إنھم لیسوا أصحاب قضیة سیاسیة، ب�ل رج�ال ض�اقت نفوس�ھم بالخن�ادق 

  یدون حالً.واإلجازات الدوریة، ویر

ھكذا كنت أحاور نفسي مھموم�اً ف�ي الطری�ق إل�ى اس�تراحة مق�ر الفرق�ة الواقع�ة ف�ي المنطق�ة 
اإلداریة للفرقة الثامنة في الجباسي، مقابل معمل ورق البصرة. وص�لت ب�ي س�یارة الخط�وط 
السلكیة شاحنة المرس�یدس الجدی�دة إل�ى مك�ان وق�وف ح�افالت نق�ل المج�ازین التابع�ة آلمری�ة 

ن ونقل الفرقة، فرأیت حافلة مرسیدس اتومارس�ان مطلی�ة ب�اللون الخ�اكي، واقف�ة وبابھ�ا تموی
، إذ مشرع، لنقل المجازین. كانت الساعة تقترب من الثانی�ة عش�رة ل�یالً، وق�د وص�لت مبك�راً 

وبع�د أن  أن األوامر الرسمیة ت�نص عل�ى الس�ماح للمج�ازین ب�النزول بع�د الثانی�ة عش�رة ل�یالً 
ي الجبھ��ات، لیت��اح تقلی��ل الف��رق ف��ي الوق��ت ب��ین ن��زول المج��ازین وع��ودة یس��تقر الموق��ف ف��

 ً  للطوارْي.  الملتحقین من إجازاتھم الذین یصلون مع الفجر عادة، تحسبا

 ً إل�ى الحافل�ة. وقف�ت ق�رب بابھ�ا ألس�أل الس�ائق  ترجلت أحمل حقیبتي، وودعت السائق متجھا
ع��ن اتجاھ��ھ، ففاج��أني س��ائقھا نائ��ب ض��ابط عب��د الواح��د بالس��الم مبتس��ماً ب��دفء وھ��و ی��تكلم 

ھلھ ومی�ت ھل�ھ ب�العزیز الغ�الي، تفض�ل، رایح�ین لبغ�داد، مكان�ك یم�ي ھن�ا "بصوتھ الجھور: 
ل�ت ش�بھ فارغ�ة. فس�ألتھ محجوز". صعدت اعانقھ، وأشكره، وانتبھ�ت إل�ى أن الس�یارة م�ا زا

 ً خ��الل نص��ف  مت��ى یؤم��ل أن تمتل��ْي الحافل��ة لنتح��رك؟ أج��ابني أن المج��ازین سیص��لون تباع��ا
 ً م�ن ق�ارورة  ساعة، وفتح لي المقعد المنفرد ق�رب الس�ائق، ودع�اني للجل�وس، وق�دم ل�ي ش�ایا

 ب العلبة). (ترمس) خبأھا في باب الحافلة، ومعھ سیكارة سومر تصدیر(أسود مذھّ 

، حی�ث ك�ان آن�ذاك 1962ضیح ھنا، فعالقتي بنائب ضابط عب�د الواح�د تمت�د حت�ى ع�ام وللتو
عام��اً ف��ي أس��واق الس��ادة القریب��ة م��ن بیتن��ا، واعت��اد أن ی��أتي بالمش��تریات  16عم��ره  ع��امالً 



 االنكلیزی��ة المتین��ةة دراج��ة المح��ل الس��وداء الخاص��ة بن��ا، وخاص��ة ص��ندوق الحلی��ب، بس��لً 
بھ��ا برش��اقة وس��رعة وخف��ة ن��ادرة، م��ع غن��اء وص��فیر ال  نقالً المت��اجر، مت��بخ��دمات   الخاص��ة

ینقط��ع. كن��ت ف��ي الس��ابعة م��ن عم��ري حینھ��ا، وك��ان ف��ي بع��ض األحی��ان، یأخ��ذني م��ن أب��ي، 
ویضعني في سلة الدراجة، وینقلني إلى البیت بمناوراتھ الخطرة، حتى رأتھ والدتي ذات ی�وم 

ال یس��مح ل��ي بالص��عود مع��ھ ف��ي  وھ��و یق��ود دراجت��ھ الھوائی��ة برعون��ة، فطلب��ت م��ن أب��ي أن
 "السلة" لخطورة قیادتھ. 

انتقلنا من ذلك البیت، ففقدت أثره، ولم ألتق بھ، حتى دخلت الج�یش، حی�ث ك�ان س�ائق حافل�ة 
نقل ركاب عسكریة برتب�ة نائ�ب ض�ابط تم�وین ونق�ل بب�اب كلی�ة االحتی�اط ذات ی�وم م�ن ع�ام 

ننتظ��ر وص��ول ب��اقي التالمی��ذ م��ن  لینقلن��ا ونح��ن مج��ازین، وتعرف��ت أن��ا علی��ھ ونح��ن 1979
الفصائل كافة، وكلمتھ وذّكرتھ، فقام م�ن مق�ود الس�یاقة وع�انقني وكلمن�ي عل�ى عج�ل بش�وق. 
وبعدھا تكررت لقاءتنا بھذا الشكل، عبر مص�ادفات عجیب�ة م�ن ھ�ذا الن�وع، وكلھ�ا ف�ي س�یاق 

تھ المتوس�طة، الجیش والتنقل من وإلى الوحدات والتشكیالت. وعرفت منھ أنھ قد انھى دراس�
إل�ى الج��یش بص�فة نائ�ب ض��ابط آل�ي عل��ى 1977وعم�ل س�نوات ف��ي البری�د، ث�م تط��وع ع�ام 

 سنوات. 7صنف التموین والنقل، وھو مستمر في عملھ منذ 

في ھذه األثناء، بدأت طالئع الجنود تص�ل فع�الً إل�ى الحافل�ة، فترجل�ت م�ن مقع�دي، وطویت�ھ 
عش��رة والنص��ف، وص��لت ع��دة ش��احنات تنق��ل ألوس��ع للق��ادمین مج��ال الص��عود. قب��ل الثانی��ة 

مجازي الوحدات، وتزاحم الجنود على باب الحافلة، بحی�ث ام�تألت وبق�ي كثی�رون خارجھ�ا. 
نادى عبد الواحد الركاب، طالباً ترجل الواقفین وھو یقول، أخوان الوق�وف ممن�وع، عزی�زي 

فت��وح حت��ى أب��و خلی��ل افس��ح المج��ال لغی��رك، أن��زل وأرك��ب بالس��یارات األخ��رى، الخ��ط م
الصباح. وبدأ الواقفون بالترجل، ثم أغل�ق الس�ائق الب�اب، وجلس�ت إل�ى مقع�د الص�در بجان�ب 
الس��ائق وتحرك��ت الحافل��ة، وس��ارت بن��ا بعی��داً ع��ن جح��یم الح��رب إل��ى فس��حة الحی��اة. خ��الل 
الطریق، طلب الجنود من السائق أن یضع لھم كاسیتاتھم المفضلة في جھ�از تس�جیل الس�یارة 

، ولحس�ن الح�ظ أن وأغلبھا لسعدي الحلي او عبادي او ھاني الكرناويا الركاب، لیستمع الیھ
 ً ، عبد الواحد س�ارع یجی�بھم بمكب�ر الص�وت: اإلخ�وان األع�زاء، ب�ث الكاس�یتات ممن�وع لطف�ا

 نحن نبث رادیو، ھذه سیارة حكومیة، یرجى الكف عن طلبات بث األغاني.

الص�غیرة تجتازن�ا بس�رعة كبی�رة، وأغلبھ�ا اللیل یل�ف الش�ارع ال�دولي الع�ریض، والس�یارات 
ھ��ا طری��ق ین م��ن أھلھ��م ال��ى جبھ��ات الجح��یم. إنّ تض��م عس��اكر ی��ذھبون إل��ى أھلھ��م، أو ق��ادم

إج�ازاتھم.  بع�د إنقض�اء أی�ام، أو طری�ق الخیب�ات لعائ�دین ب�الھمّ  7األحالم بفس�حة أم�ل أم�دھا 
داء، لتص�ل بھ�م إل�ى وبین ھ�ذین ال�وھمین، تس�ارع العج�الت تجتازن�ا وھ�ي تحم�ل رف�اة الش�ھ

أھلھ��م، لتحس��م ھم��وم االنتظ��ار ال��دائم المری��ر، ف��بطلھم ق��د س��قط قت��یالً، وعل��یھم أن یرض��وا 
 بالمكافآت والسیارة والراتب التقاعدي.



شرق الطریق الدولي الرابط بین البصرة وبغداد ینیر ومیض فوھات المدافع والراجمات من 
ى تعبی�ر اع�الم الدول�ة، م�ع ك�ل وم�یض ینطف�ئ بعید بشكل متقطع حدود "البوابة الشرقیة" عل

في األرواح بصیص أمل بأّن ھذا الجحیم سینتھي في یوم قریب. أما غرب الطری�ق ال�دولي، 
فیخیم ظالم شاس�ع، تنی�ره بع�ض مص�ابیح ونیون�ات المح�الت عل�ى الطری�ق، وبع�ض الق�رى 

   والمدن المتناثرة على امتداد نھر دجلة الذي یتعامد غرب الطریق.

الت الطریق ھي نقاط السیطرة، حیث تتوقف الحافلة ویصعد أفراد االنضباط العس�كري فاص
 ً یم�ر الموق�ف دون مش�اكل،  إلیھا ویطلبون م�ن الجمی�ع جن�وداً وض�باط أذون الن�زول، وغالب�ا

لكن في بعض الحاالت تحدث مشاكل، حیث یشك عنصر االنضباط بأّن نموذج اإلجازة غیر 
نزال�ھ م�ن الحافل�ة موع�د التحاق�ھ إل�ى وحدت�ھ، فیج�ري إ ع�ن صحیح، أو أن العسكري مت�أخر

واحتجازه في السیطرة. في أحیان نادرة وخاصة في س�یطرة القادس�یة، الفیل�ق الراب�ع، یف�تش 
 ً ع�ن أس�لحة أو أعت�دة مھرب�ة م�ن الجبھ�ة، وھ�ذا یثی�ر  عناصر االنض�باط أمتع�ة العس�كر بحث�ا

 مشكالت غالباً.

نود والضباط التي أنزلوھ�ا م�ن ج�وف الحافل�ة، أترق�ب بوج�ل بینما یفتش االنضباط أمتعة الج
ھ�ذه وكلي أمل أن ال یجدوا مخالفة، فنتأخر في الطریق حتى ینجلي الموقف، لكن خاب أملي 

إطالق�ة  200وبشكل فظیع، حیث عثر أح�د عناص�ر االنض�باط عل�ى علب�ة مغلق�ة فیھ�ا المرة 
ف، وب�دأ الج�دل م�ع ص�احب الحقیب�ة، ملم الخاصة بالبندقیة كالشنكو 7.62روسیة من عیار 

وحین اقتربت ألعرف التفاصیل، فوجئ�ت ب�أن الس�ارق ھ�و الجن�دي المكل�ف یاس�ر الش�مري، 
أحد جنود وحدتنا من فص�یل ال�دفاع والواجب�ات، وھ�و ب�دوي م�ن أھ�ل الس�ماوة، وكان�ت ھ�ذه 

ى بغ�داد، مشكلة أخرى، ففي اجازتھ الدوریة مكتوب أنھ یقصد السماوة، ولكن�ھ متج�ھ اآلن إل�
 وعلیھ أن یجیب عن السؤال الصعب: "إلى أین أنت ذاھب ومعك ھذه االطالقات"؟

ظل یاسر ینفي أن في نیتھ سرقة االطالقات، مؤك�دا أن أي س�ارق ال یج�ازف بأخ�ذ ص�ندوق 
اطالقات مغلق بالكامل، فھذا فی�ھ إدان�ة واض�حة ل�ھ، لكن�ھ یتعل�ل بأن�ھ ق�د نس�ي الص�ندوق ف�ي 

ط الجدل، أعلن یاسر لمن یحققون معھ، أن�ھ جن�دي مطی�ع ال مخالف�ات حقیبتھ. وفي لحظة وس
لدیھ، وطلب شھادتي باالسم باعتباري ضابط من وحدتھ. وتوجھت األنظ�ار إل�ّي، فتق�دم من�ي 

 رع انضباط یحقق في الموضوع، وسألني بأدب "ما رأیك سیدي فیما یقولھ الجندي؟"

 ً ً في الوح�دة، منض�بط أجبت بجفاف: "أنا أعرفھ جندیا ، ب�ال مش�كالت، لك�ن خ�ارج الوح�دة ال ا
 أعرف عنھ شیئاً".

شكرني رئیس العرفاء، والتفت إلى یاسر قائالً" تبقى معنا یا أبو خلیل لنحقق في الموض�وع، 
سرقة عتاد من الجیش علیھ عقوبة كبیرة. األخوة العسكریین رجاء، خذوا امتع�تكم وواص�لوا 

 طریقكم بالسالمة".



نا األمتعة إلى ج�وف الحافل�ة، ث�م واص�لنا طریقن�ا بع�د أن مض�ى عل�ى وقوفن�ا أكث�ر م�ن وأعد
ساعة، وھذا یعني أن كل واحد من األربعین عسكریاً المسافرین في الحافلة قد فقد م�ن حلم�ھ 

   بالحیاة ساعة كاملة بسبب خطأ یاسر!

د یخ�اطبني بص�وت الساعة تقترب من الرابعة صباحا، ونحن ندخل العم�ارة، ق�ال عب�د الواح�
ھامس: أرید أن أدعوك إلى فطور لذیذ لم تذق مثلھ طیلة عمرك، قیمر ف�ي ش�ایخانة س�میرة، 

   ما رأیك!؟

ذا كان وقوفك ألجلي، ف�أرجو أن ال تتوق�ف، بوس�عي أن انتظ�ر االفط�ار حت�ى : إأجبتھ شاكراً 
 وصولي إلى بغداد.

 ً عسكریة ال تسیر بسرعة مثل الحافالت رید التوقف ألجل الجمیع، فالحافلة ال: بل أقال مبتسما
ك�م بالس�اعة، وھ�ذا یعن�ي أنن�ا سنص�ل بغ�داد بح�دود العاش�رة  85المدنیة، س�رعتنا مح�ددة ب 

 صباحاً، دعنا نأكل قیمر العمارة عند سمیرة، ولن تندم! 

بعد دقائق، أوقف عبد الواحد الحافلة في شارع داخل مدینة العمارة، عند ناصیة تقاطع ینتبذه 
ً  مقھى الجم�ع: أخ�وان  باھر الن�ور بعش�رات النیون�ات واللوكس�ات ف�ي خارج�ھ. وق�ال مخاطب�ا

 نتوقف نصف ساعة استراحة.

وترجلنا، لیقودني إلى مائدة خلف ستار في زاویة المقھى، وقال لي: ھنا نجلس، ضع بیریت�ك 
وتع��ال مع��ي ألعرف��ك عل��ى س��میرة. وخرجن��ا م��ن ب��اب ج��انبي، إل��ى عرب��ة من��ارة ب��ثالث 

، علیھا صواني من القیم�ر الش�ھي، وتق�ف عن�دھا ص�بیة خارق�ة الجم�ال. الحقیق�ة أن لوكسات
بالمفاج��أة، إذ ال تتس��ق البش��رة الناعم��ة خاص��ة م��ع  جمالھ��ا ورق��ة بش��رتھا أوقفتن��ي مبھ��وراً 

المعی��دیات الالت��ي ی��ربین الج��اموس ویستخلص��ن القیم��ر م��ن حلیب��ھ، فھ��ذه مھن��ة ش��اقة، تفس��د 
  ا كسرت ھذا النمط بطریقة صارخة. جمال المرأة، لكّن سمیرة ھن

ن تعتن�ي لتھ یری�د أن یفط�ر عن�دھا، فعلیھ�ا أصبّح علیھا عبد الواحد، وقال لھا إن صدیق طفو
بھ (في اشارة لي). قالت س�میرة وق�د علق�ت ابتس�امة مش�رقة عل�ى وجھھ�ا: "أھ�ال بالص�دیق، 

ف�ي داخ�ل العرب�ة، صدیقك صدیقنا، ونحن نبذل لھ خیر ما عندنا"، وكشفت عن صینیة قیم�ر 
ناصعة البیاض، ولیس فیھا حاشیتھ النشویة الغلیظة التي تفسد القیمر لكنھا تفید باعت�ھ بتكثی�ر 

بس��كین نظیف��ة، قطعت��ین كبی��رتین ج��داً م��ن القیم��ر، وض��عتھا ف��ي س��میرة الكمی��ة. واقتطع��ت 
خ��دمتك ص��حنین وناولتھم��ا لن��ا بالی��د، وقال��ت: "بالعافی��ة، می��ت عافی��ة، ھل��ھ بی��ك بالعم��ارة، وب

 العمارة وأھلھا".

 ، فقلت لھا: ھذا كثیر، ھل سنأكل كل ھذا؟اھالتني كمیة القیمر التي وضعتھ

ضحكت وقالت: خذ المتبقي منھ للعائلة، تفّرحھم بي، ھذا لیس مثل قیمر الفضیلیة عندكم ف�ي 
 بغداد، ھذا قمیر خالص للعزاز فقط !



ا، على الطاولة، قارورة ش�اي زجاجی�ة، شكرتھا، وعدنا ندلف إلى زاویتنا في المقھى، فوجدن
ومعھا أقداح واستكانات نظیفة، وكوم كبیر من الخبز العراقي (صمون ك�اع) خ�ارج ت�واً م�ن 
الف��رن. جلس��نا إل��ى الطاول��ة، وب��دأنا نأك��ل، وأك��اد أج��زم أنن��ي ل��م أذق قیم��راً مث��ل ذاك طیل��ة 

دتي متس�ع، وانتھین�ا عمري. شبعت حقا، وما زالت بي رغبة في األك�ل، لك�ن ل�م یع�د ف�ي مع�
من الطعام، فنادى عبد الواحد على صبي المقھى، وطل�ب من�ھ أن ی�رزم م�ا تبق�ى م�ن القیم�ر 

 والصمون، في رزمتین سفري نأخذھا معنا، وجلسنا ندخن متلذذین بالنعمة الرائقة.

 ً رت فب�اد واحداً  بعد نحو ربع ساعة، غادرنا المكان، وانتبھت إلى أن عبد الواحد لم یدفع فلسا
أرید أن أدفع، لكنھ منعني بیده، وھو یق�ول: أن�ا ض�یف دائ�م ھن�ا وھ�م ال یأخ�ذون من�ي أج�راً، 

 وفّر نقودك یا صدیقي.

لی��ھ، حی��ث أن ھن��اك اتفاق��ات غی��ر معلن��ة ب��ین أص��حاب المق��اھي والمط��اعم فھم��ت م��ا یرم��ي إ
للمك�ان م�ن دف�ع األج�ور، نظ�راً ألن�ھ یجل�ب  ىس�ائق معف� أيّ  وبین سواق الحافالت بحیث أنّ 

 ً م�ن أص�حاب المح�ل، فقل�ت  مسافرین یشترون منھ. وانتھزت فرصة كون عبد الواحد، قریب�ا
   لھ: أرید أن اتحدث كلمتین إلى سمیرة، ممكن!

 !إلیھا ال مانع، ھیا بنا :بمكر، وقال ليّ ضحك عبد الواحد وھو ینظر إ

 ممكن؟" عندي لك سؤال صغیر،: "وقفت عند عربتھا وتأملت وجھھا الملیح، قائالً 

 الھلھ بالیسأل! یا عیني، كلّ  ھلھأجابت: 

 م�ع الج�اموس وم�ع الن�ار مستمراً  قلت لھا: أنا أعرف أن مھنة صناعة القیمر، تتطلب تعامالً 
، وكثیر من العمل والوقفة في الش�مس والنھ�وض المبك�ر، وھ�ذا یجع�ل ومیاه األھوار المالحة

نظیف�ة، وف�وق ھ�ذا اس�مك س�میرة، كی�ف ج�رى المعیدیة، متعبة ومبھذلة، لكن�ي أراك مش�رقة 
   ذلك؟؟

وتع�دل ش�یلتھا البیض�اء (فوط�ة رأس�ھا) المش�بوكة بك�ّالب ضحكت وھي تجیبني بغ�نج ودالل 
عج��ابي بھ��ا: "م��ا تقول��ھ ن لحظ��ت إبع��د أذھب��ي ینطب��ع عل��ى وجنتھ��ا فیزی��دھا رق��ة وجم��االً 

 ال�ىال أطل�ع ص�باحاً صحیح، لكني ال أشتغل على الجاموس وال على غلي الحلی�ب والن�ار، و
(البراري) وآتي إل�ى المدین�ة، ألن�ي س�اكنة ھن�ا ف�ي المدین�ة وأق�وم ب�البیع فق�ط، القیم�ر  الجول

تأتي بھ المعیدیات من أطراف الوالیة، ثم ضحكت وھي تقول، أما عن اسمي، فلیش متعجب 
   یعني، المعدان ما یسمون سمیرة؟

یرة، وس��میرة بھ��ذا الجم��ال والنظاف��ة ض��حكت، وقل��ت لھ��ا: ل��م اس��مع ب��أّن ب��ین المع��دان س��م
 لجوابك، وإن شاء هللا مرزوقین دائماً. والكرم، شكراً 



على وجھھا، تعبی�راً ع�ن حیائھ�ا م�ن  البیضاءوَدعتنا بابتسامة عریضة، وھي تداري فوطتھا 
  إطرائي وإعجابي بھا. 

ب ال نع�رف ن أب�داً بنھای�ة غامض�ة لح�ریوعدنا نواصل رحلة إجازة الحیاة الشھریة، موع�ود
كیف دخلناھا ال ونعلم كیف سنخرج منھا، والمذیاع شرع یب�ث أغنی�ات فی�روز، وب�ات حلمن�ا 

  ، وھي مفارقة.الشواطئببیوتنا وأھلنا مطرزاً بالفیروز والخریف ورائحة 

                              *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 قائد جدید وآمر لواء جدید وغاب الرفاق!

إج�ازتي، وك�ان ین�ع الربی�ع ق�د ب�دأ یظھ�ر ف�ي رم�ل الص�حراء، فاخض�ّرت أجم�ات عدت من 
الشوك والعاقول، وبدأت الجرابیع والعقارب واألفاعي تخرج من جحورھا بحثا عن ال�دفء. 

 وتغیر حال قیادة لوائنا مرة أخرى، إنھا مواسم جدیدة في الحرب التي ال تنتھي.

 

رك�ان، وك�ان ھ�ذا كلی�ة األ ف�ي لیص�بح تلمی�ذاً لع�زاوي غ�انم اصدر أمر نقل آمر لوائن�ا العقی�د 
رك�ان یب�دأ م�ن الدخول إلى كلی�ة األ یعني فیما یعني أنھ یؤھل لتولي مناصب قیادیة علیا، ألنّ 

ن آم�ر الل�واء قبل فیھا عقید. الجانب اإلیج�ابي ف�ي ھ�ذا التغیی�ر، أرتبة نقیب، ومن النادر أن یُ 
 ً ا جرى مع اآلمرین الثالثة الذین سبقوه. وقبل أن یغادرن�ا كم المنقول لم یغادر التشكیل معاقبا

أن�واط  4إلى موقعھ الجدید، التحق المقدم الركن خالد بكر خضر لیتولى منصبھ، وھو یحم�ل 
لھ حظوة لدى الرئاسة السیاس�یة، فھ�و م�ن أص�دقاء ال�رئیس (ك�ل م�ن  شجاعة، وھذا یعني أنّ 

ام حسین، وھو لقب فخ�ري لكن�ھ یؤھ�ل أنواط شجاعة فأكثر یكتسب لقب صدیق صد 3یحمل 
حاملھ لكثیر م�ن التس�ھیالت الس�یما ف�ي قدرت�ھ عل�ى الوص�ول إل�ى مواق�ع القی�ادة ومخاطبتھ�ا 

 دون وجل). 

وتفاءل الضباط والجنود الباحثون عن تكریم بتولي ھذا الرجل منص�ب قی�ادة الل�واء، إذ ی�رى 
باب لتكریم اللواء ومنتس�بیھ ف�ي أي المقرب إلى رئاسة الجمھوریة ھو من یفتح ال كثیرون أنّ 

معركة، معتبرین أن سبب حرمان لوائنا م�ن التك�ریم ھ�و تعاق�ب المش�كالت م�ع آمری�ھ ال�ذین 
كانوا ضمن ھرم اھتمام الرئاسة وبعضھم قریب منھا تماماً. العسكر ك�انوا یعتب�رون وص�ول 

  لواء.المقدم الركن خالد بكر خضر بادرة خیر وسعد تزیل النحس الذي الزم ال

 مع ھ�ذا التغیی�ر، ت�ولى قی�ادة الفرق�ة العمی�د ال�ركن ص�الح عب�ود، وھ�و م�ا ع�زز اآلم�ال ب�أنّ 
 المعارك سجال ال ینتھي.  الفرقة الثامنة ستحقق انتصارات في أي معركة، السیما أنّ 

الت��ي ش��نتھا الق��وات  6فج��ر الو،  5فج��ر والعل��ى مس��توى جبھ��ات الجن��وب، فش��لت علمی��ات 
 لھجم��ات س��بقتھا ب��نفس االس��م ف��ي توخیھ��ا اح��تالل من��اطق البص��رة وم��ا الً اإلیرانی��ة اس��تكما

حولھ��ا، لك��ن إی��ران اس��تعادت ك��ل أراض��یھا، وبات��ت تح��اول ال��دخول إل��ى العم��ق العراق��ي، 
، لك��ّن الحف��اظ عل��ى ھ��ذه الع��راق جبھتھ��ا م��ع ونجح��ت ف��ي قض��م أج��زاء حدودی��ة كبی��رة م��ن

 ً یاتھ ومحاوالتھ الستعادتھا، م�ا حرمھ�ا م�ن بسبب استمرار العراق في عمل األجزاء كان مكلفا
 أن تصبح مناطق آمنة خالیة من العملیات العسكریة.



وھك��ذا اس��تمرت الح��رب المنس��یة، وتواص��ل نزی��ف الط��رفین. إی��ران الت��ي  اعتم��دت سیاس��ة 
س�طوریة، أم�ا الع�راق فاعتم�د عل�ى تفوق�ھ التقن�ي إل�ى حشود المھاجمة، كانت تبذل خسائر أال

ف اإلیراني، فتقلصت خسائره، لكن، وفي المقابل، فقد تع�اظم ع�دد الجن�ود حد ما لوقف الزح
 ً  من حرب ال تلوح لھا في األفق نھایة. المستسلمین للجانب اإلیراني ھربا

ی�ران عملیاتھ�ا ب�دأت إ 1984ش�ھر ش�باط م�ن ع�ام  في صباح یوم ربیعي مطیر في منتص�ف
ی��ق ال��دولي ال��رابط ب��ین بغ��داد عل��ى ھ��ور الح��ویزة، متوخی��ة حق��ول نف��ط مجن��ون، وقط��ع الطر

والبصرة، لكنھم تمكنوا من تحقی�ق الھ�دف األول بص�عوبة، فیم�ا تع�ذر تحقی�ق ھ�دفھم الث�اني. 
لیاٍل من المع�ارك، ص�رنا نش�اھد ل�یالً، ھجم�ات الق�وات اإلیرانی�ة وھ�ي تق�ع خلفن�ا ف�ي  3بعد 

 ً دو خلفن�ا م�ن جھ�ة ، راجم�ات ومدفعی�ة الع�دو، تب�العمق العراقي. ك�ان المنظ�ر مریع�اً ومخیف�ا
الشمال وھي تقصف قطعاتنا في العمق العراقي. وجرى ھذا بعد نجاحھم في اح�تالل من�اطق 

ل�ى مق�ر ش�ركة ال�نفط الت�ي إ السودة والبیضة وھ�ور الح�ویزة، وحق�ول نف�ط مجن�ون، وص�والً 
 كانت تتولى التنقیب واالنتاج ھن�اك. وبم�ا أن مواق�ع الفرق�ة الثامن�ة تق�ع عل�ى الق�ائم الح�دودي

المقاب��ل لس��دة الس��ویب، ونھ��ر كتیب��ان وش��مال بحی��رة األس��ماك، ف��إّن توغ��ل الع��دو واحتالل��ھ 
كیلومترات. لك�ن ھ�ذا ل�ن  10للضفاف الغربیة لھور الحویزة، جعل مواقعھ عملیاً خلفنا بنحو 

الم��انع الم��ائي الكبی��ر ال ی��وفر ل��ھ أرض  یعن��ي أن��ھ ب��ات یح��ادد جن��اح قطعاتن��ا الش��مالي، ألنّ 
ة مع قواتنا. وكان على الفرقة الثامنة اإلسراع لكس�ر جن�اح ألویتھ�ا بم�ا یناس�ب معركة مفتوح

تط��ورات س��احة المعرك��ة، ك��ي ال تنكش��ف جبھتھ��ا الش��مالیة أم��ام كش��ك البص��ري، وھ��ذا م��ا 
المج�اور لن�ا م�ن جھ�ة الش�مال لیش�ارك ف�ي عملی�ات  28جرى. ثم ص�در أم�ر بحرك�ة الل�واء 

لت�ي احتلھ�ا اإلیرانی�ون، وھ�ذا م�ا فعل�ھ، م�ا جعلن�ا ف�ي عرفت بلسان عجیردة وتأمین المعابر ا
 وضع قلق جدا.

فج��أة ق��رر آم��ر لوائن��ا الجدی��د، أن یق��یم برج��اً ترابی��اً عالی��اً یتّوج��ھ مرص��د می��داني ف��ي داخ��ل 
محوط��ة مق��ر الل��واء المربع��ة، وھ��ذا یعن��ي أّن مق��ر الل��واء سیص��بح ھ��دفاً مس��تمراً لقص��ف 

   شبكة القیادة بشكل كبیر.اإلیرانیین حتى دون معارك، ما یعیق 

وأقیم البرج في أقل من یومین، وأتم بناء مرصده في یوم آخر، ومدت الخط�وط ل�ھ، ث�م وج�ھ 
وق�ات ی�ام ف�ي ألبضعة أ VHFآمر اللواء، بنصب محطة السلكیة فیھ تتصل على شبكة اللواء 

الب�رج، ولم�اذا متباینة، وتكتفي بالفحص مع باقي المحطات، والجمیع یتساءل، ماذا یعني ھذا 
 آمر اللواء على تعریض مقره لمخاطر القصف اإلیراني؟ یصرّ 

 ً لمدة شھرین، ثم صدر أمر مف�اجئ بإلغ�اء  المفاجأة أن أي قصف لم یحدث، وبقي البرج قائما
المرصد وتسویة البرج باألرض، وإقام�ة مق�ر ل�واء متق�دم یبع�د نح�و كیل�ومترین إل�ى الش�مال 

 التابع لنا.  من مقرنا، في ظھر فوج العمق



بعد نحو ش�ھرین، ح�دثني ض�ابط رك�ن اس�تخبارات الل�واء س�راً ذات لیل�ة ونح�ن نتف�رج عل�ى 
شریط فیدیو مثیر في غرف�ة الحرك�ات، عم�ا فعل�ھ آم�ر الل�واء، مبین�اً أنھ�ا خط�ة مخادع�ة م�ن 
قیادة الفیلق، وكان القصد منھا تشتیت جھد العدو في قاطع األھوار والتخفیف من زخم قوات�ھ 

ً ھن  تماماً، وھذا غریب حقا. اك، لكّن رد فعل العدو جاء سلبیا

قلت لھ بعفویة إّن الخطة فیھا ثغرة كبیرة، إذ أنھ�ا قام�ت عل�ى تأس�یس محط�ة ف�ي مرب�ع مق�ر 
اللواء، تدخل على شبكة اللواء نفسھا، وبالنسبة للرصد اإللكتروني للعدو، فإّن ھذا ل�ن یؤش�ر 

ً دخول محطة معادیة في شبكة جدی�دة، ف� م�رتین عل�ى نف�س الت�ردد  نحن نفح�ص ش�بكتنا یومی�ا
ً جللنفس الشبكة، وھي مس ف�ي ھ�ذا التربی�ع، وبھ�ذا ل�ن یلح�ظ الع�دو دخ�ول  ة ل�دى الع�دو حتم�ا

. أما بالنسبة للبرج فقد أقیم داخل مق�ر لوائن�ا، وھ�ي منطق�ة مس�جلة محطة جدیدة على التربیع
حی�ث اش�تبكت فیھ�ا قطعاتن�ا م�ع في القصف المعادي والصدیق من�ذ عملی�ات ش�رق البص�رة، 

  قطعات العدو.

سارع ی�رد عل�ّي وھ�و یرس�م عل�ى ش�فتیھ ابتس�امة ذات مغ�زى ق�ائالً: القی�ادة تع�رف م�ا تفع�ل 
  طبعاً، وترى الصورة أحسن مما نراھا.

كانت تحركات القطعات اإلیرانیة كبیرة ج�داً كم�ا تش�یر تق�اریر اس�تخباریة دولی�ة كن�ت أطل�ع 
زی��ة عب��ر مج��الت كان��ت تص��ل جمعی��ة المت��رجمین الع��راقیین بش��كل عل��ى بعض��ھا باإلنكلی

 ، رغم تطمینات القیادات المیدانیة. محدود، فیما كان ھامش مناورة قطعاتنا محدوداً 

ألف جندي قد نجحت ف�ي تحقی�ق  250ورغم أن العملیات البریة المتصلة التي حشد لھ العدو 
مجنون، لكّن األرض ھناك لیس�ت أرض خرق، إذ عبر كثیر منھم إلى ھور الحویزة وحقول 

قط، ألنھا عبارة عن ألسن ترابیة ضیقة أو أكداس من القصب "جبایش" منتشرة ھن�ا   معركة
وھن��اك، وانتش��ار الق��وات علیھ��ا یجع��ل منھ��ا أھ��دافاً س��ھلة لط��ائرات الھلیك��وبتر وعملی��ات 

ات الض�فادع الضفادع البشریة، لكن العراق آن�ذاك ل�م یك�ن یمل�ك س�وى س�ریة واح�دة م�ن ق�و
ق�وات خاص�ة، وبالت�الي ت�أخرت  31البشریة، تابعة للقوة البحریة، وفصیل واح�د ت�ابع لل�واء 

 200عملیات تطھیر الجیوب التي احتلھا اإلیرانیون، حتى بلغ عدد ق�واتھم الع�ابرة أكث�ر م�ن 
ألف جندي، وھذا رقم مخیف خاصة إذا تمكن العدو من نشرھم في العمق العراق�ي، لیقطع�وا 

طریق الدولي الرابط ب�ین بغ�داد والبص�رة، م�ا س�یعیق إل�ى ح�د كبی�ر م�ن تح�رك القطع�ات، ال
الس��یما أن أھ��وار الجب��ایش ف��ي الناص��ریة عل��ى الجان��ب اآلخ��ر م��ن نھ��ر دجل��ة بات��ت م��أوى 
للھاربین من الخدمة ولعناصر من المعارضة اإلسالمیة الشیعیة العراقی�ة المس�لحة، م�ا یعن�ي 

 لقطعات وحتى ساحات العملیات ستصبح مھددة .ل اأن خطوط إمداد وتنقّ 

تكثیف العملیات اإلیرانیة، خفف إلى حد كبیر من وجود حزب البعث ض�من لوائن�ا (وھ�و م�ا 
یسمى في أدبیات البعث بالتواجد الحزبي، وھو مصطلح مصدره صدام حسین شخصیاً ونتج 

مص�در الوج�د، وھ�و  عنھ خطأ شاع حتى ف�ي وس�ائل اإلع�الم العربی�ة، فالتواج�د اش�تقاق م�ن



ولحس��ن ح��ظ  –الح�ب والش��وق، ول��یس الحض�ور والوج��ود كم��ا أری�د ل��ھ). وھك��ذا فق�د ج��رى 
سحب كل الرفاق الموجودین ف�ي الل�واء إل�ى قواط�ع العملی�ات  -أفراد لوائنا ضباطا ومراتب 

األخ��رى، لیكون��وا "م��راقبین" عل��ى مس��توى اخ��الص القطع��ات، ومس��توى أدائھ��ا ف��ي ق��اطع 
سیشارك بعضھم، في ما یعرف ب "قوات مكافحة المتسربین" سیئة الص�یت، مجنون! وربما 

وھ��ي عب��ارة ع��ن فص��ائل إع��دام میدانی��ة، كان��ت تع��دم الن��اجین الف��ارین م��ن جبھ��ات القت��ال، 
خصوصاً إبان اشتداد الھجمات اإلیرانیة، باعتبار أن ھروب المقاتل في ھذه الظروف خیان�ة 

كم��ة. وھك��ذا ك��ان م��ن یُلق��ى الق��بض عل��یھم، یُس��ألون ع��ن ال تحت��اج توص��یفاً أو تعریف��اً أو محا
وحداتھم، ویجري التأك�د م�ن أق�والھم، باالتص�ال الھ�اتفي ب�الفرق الحزبی�ة ف�ي الوح�دات الت�ي 
ی��دعون انتس��ابھم لھ��ا، لیج��ري بع��د ذل��ك اع��دامھم بس��رعة وبأع��داد مھول��ة، وب��وتیرة قی��ل إنھ��ا 

األول�ى للھج�وم اإلیران�ي عل�ى حق�ول  جن�دي یومی�اً ف�ي األی�ام الثالث�ة 300وص�لت إل�ى نح�و 
 مجنون، وعملیات شرق دجلة في قاطع العزیر التي رافقتھ.

ومع سحب الرفاق، رحل من لوائنا لفترة غیر محددة، النقی�ب مخ�ابرة ع. مع�اون أم�ر س�ریة 
مقر ومخابرة اللواء ألنھ كان رفیقا حزبیاً، فبقیت أن�ا ض�ابط المخ�ابرة األق�دم فی�ھ، نظ�راً ألن 

كلی�ة عس�كریة  68ض�ابط ح�دث م�ن ال�دورة المالزم نجم والرعیل الالسلكي الجدید، ھو آمر 
، ولھ�ذا ل��م یك�ن ل�ھ خب��رة ف�ي الخدم�ة بالجبھ��ات، 1984ك��انون الث�اني  6والت�ي تخرج�ت ف�ي 
للرعیل األول بأمر من إدارة الضباط بعد نقل آمر الرعیل م. أول خل�ف  وجرى تنصیبھ آمراً 

   الجمھوري.الجبوري إلى قوات الحرس 

 ً للجمیع، وساھم إلى حد كبی�ر ف�ي  غیاب الرفاق الحائرون ورقابتھم الوسخة كان ربیعاً حقیقیا
  بث روح المرح والثقة بین أفراد اللواء. 

                                        *** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 !أمام محكمة الثورة

سیئة الص�یت، والھل�ع واألس�ئلة تجت�احني ھا أنا أنتظر مع المنتظرین في باحة محكمة الثورة 
حول كیفیة وصول قضیة عسكریة بس�یطة متك�ررة ویومی�ة إل�ى ھ�ذا المس�توى المرع�ب م�ن 

 القضاء. یخفف من ھلعي وجود ضابطین آخرین من وحدتي معي في ھذا الموقف.

 

ً عراقی��� 80ل���ى إ 60كم���ة الث���ورة ف���ي أب���و غری���ب، نح���و ف���ي قاع���ة انتظ���ار مح ، م���دنیون ا
، وھن��اك ع��دد م��ن عناص��ر االنض��باط العس��كري وعناص��ر انض��باط الش��رطة وعس��كریون

تملؤھ��ا االنتظ��ار ل��ى المحكم��ة. قاع��ة ن، یقوم��ون بتنظ��یم العم��ل وال��دخول إوالش��رطة واألم��
  مصاطب جلوس منثورة بشكل عشوائي لكنھا غالباً غیر متقابلة! 

یأخ�ذني، ف�المواقع  الرعب شاھد في قضیة عسكریة، لكنّ  تياستدعیت إلى ھذه المحكمة بصف
ي ف�ي القض�یة م. أول م الجب�وري. مع�قد تتبدل وال أحد یع�رف م�زاج القاض�ي المرع�ب مس�لّ 

بصفة مشتكي، وم. أول ثائر بصفة شاھد. ال نعلم متى س�ندخل إل�ى القاض�ي المرع�ب،  خلف
م الجب�وري (وی�دعوه معارف�ھ بكنیت�ھ وھناك قول شائع بین العراقیین، أن م�ن ی�دخل إل�ى مس�لّ 

أفكار) الب�د أن یخ�رج بعقوب�ة، س�واء ك�ان مش�تكیاً أم ش�اھداً أم مظنون�اً! ل�ذا ك�ان الخ�وف  أبو
 یلفنا نحن الثالثة ونحن نتھامس محاولین عدم الكشف عن مشاعرنا. 

بنات وأمھن، فبدأت أح�دى البن�ات ترمقن�ا  3ثم بدأ التوتر یخف، حین دخلت صالة االنتظار، 
دنا وھ�و الض�ابط األش�قر م.أول ث�ائر، فب�دأت بینھم�ا بنظرات ذات مغزى، واستقرت على أح�

 مسیرة الھمسات والغمزات والصمت الرھیب كما تقول نجاة الصغیرة.

وانشغلنا أنا وم. أول خلف بالحدیث عن عمومیات العمل العسكري، وفجأة تقدم أحد عناص�ر 
عرفھ، فھم�ا م�ن م بشكل حمیم على زمیلنا م أول ثائر، واتضح أنّھ یاالنضباط العسكري، وسلّ 

ش�یئا ف�ي أذن زمیلن�ا، ث�م انص�رف.  قریة واح�دة. ث�م م�ا لب�ث أن خف�ض رأس�ھ بھ�دوء، وأس�رّ 
وسرعان م�ا تغی�رت س�حنة ث�ائر بع�د ك�الم االنض�باط مع�ھ، وم�ا لب�ث أن غیّ�ر مك�ان جلوس�ھ 
بحی��ث ب��ات ظھ��ره للبن��ت اللع��وب. وس��ألناه ع��ن حقیق��ة م��ا ج��رى، ف��انحنى یھم��س بص��وت 

ھؤالء ثالث أخوات وأمھن، متقدمات بشكوى إل�ى الق�انون بش�أن قی�ام  إنّھا مصیبة،: "خفیض
 ً ھن، وبات��ت الص��غیرة حبل��ى من��ھ، ، وافتض��اض بك��ارة اثن��ین م��نأب��وھن بمعاش��رة بنات��ھ جنس��یا

القض�یة وص�لت لل�رئیس ص�دام  !والصغیرة ھي من كان�ت تغم�ز ل�ي، ش�وف المص�یبة ش�لون
ألمن والشرطة كشفت أّن البن�ات یمارس�ن حسین، فأحالھا إلى محكمة الثورة. لكّن معلومات ا

ھن تلعب دور القوادة لتشغلھن، واألب الكبیر الم�ریض راف�ض لھ�ذا العم�ل، وق�د الدعارة وأمّ 
ح��ّرم عل��یھن الخ��روج، وقط��ع ھ��اتف البی��ت، وامتن��ع ع��ن إعط��ائھن مص��رف للبی��ت ولغی��ره، 



ذه الش��كوى وم��نعھن م��ن ال��ذھاب إل��ى الم��دارس والعم��ل، م��ن ھن��ا ق��ررن أن ین��تقمن من��ھ بھ��
الفظیعة، لكن األم�ن یعج�ز حت�ى اآلن ع�ن اثب�ات ھ�ذه المعطی�ات الالأخالقی�ة بش�أنھن، ولھ�ذا 

سنوات البت في قضیتھن، لكن المتضرر بات األب، فھ�و  3یؤجل قاضي محكمة الثورة منذ 
س��نوات. ش��وف ب��ا�، وھ��ي میخیل��ھ علیّ��ھ وتأش��ر وتغم��ز، خ��وش  3ماك��ث ف��ي التوقی��ف من��ذ 

ضحكنا لكلماتھ، وبقینا ن�تكلم، حت�ى ح�ان دور قض�یتنا، فأبلغن�ا االنض�باط أنن�ا  !!مصیبة وهللا"
سندخل على القاضي لندلي بإفادتنا. وج�رى اس�تدعاء المش�تكي أوال، ث�م الش�اھد م.أول ث�ائر، 
ثم جاءت نوبتي. ودخلت مرتعدا إلى المكان ال�ذي یخ�رج أغل�ب الع�راقیین من�ھ إل�ى منص�ات 

م مس��لّ القاض��ي مت نفس��ي ووقف��ت حی��ث دلن��ي االنض��باط أم��ام اإلع��دام، أدی��ت التحی��ة وق��د
 عیناه جامدتان كأنھما عین میت! اربعینیات عمره،الجبوري، وھو رجل ناحل في أواخر 

 مام، وضع یدك الیمنى على المصحف، وردد القسم!قال القاضي: تقدم إلى أ

ث�م  ،ردد خلف�ھوأن�ا أالمحكمة یتل�و القس�م الرس�مي حد أعضاء ھیئة علت ما طلب مني، وبدأ أف
 قال سألني القاضي أن أروي ما جرى یوم الواقعة.

في قریة السترة قاطع سربل زھ�اب، قب�ل 1981الواقعة جرت مطلع عام  بالقول: ھذهفبدأت 
أن ینتقل لواؤنا إلى البصرة، وقد حصلت مشادة بین المتھم جندي مطوع ع. ه. وب�ین م. أول 

في مجلس تحقیقي یترأسھ ھو ونح�ن أعض�اؤه. ونتیج�ة  فادتھإ خلف الجبوري الذي كان یأخذ
المشادة، ھوى مالزم أول خلف على كتف المتھم الواقف أمامھ بمسطرة صغیرة من مساطر 
المدارس كانت بیده، وھو یقول لھ" أن�ت جن�دي مط�وع، ك�ل ی�وم ت�دخل ھ�روب وتع�ود من�ھ، 

 ھذا ال یلیق بك یا ولد، عیب علیك".

لكالم بصوت عاٍل، وھو یصیح على رئیس المجلس التحقیق�ي "أن�ت فانفجر الجندي المتھم، با
ض��ربتني، ال یح��ق ل��ك ذل��ك، عی��ب علی��ك أن��ت، أن��ا جن��دي مط��وع، والج��یش ال یس��مح ل��ك 
بضربي، سأشتكي علی�ك، سأش�تكي علی�ك عن�د أكب�ر مرج�ع، ب�ل س�أذھب إل�ى الس�ید ال�رئیس 

 وأعرض علیھ أنّك ضربتني بعصا"!

ل�ف عنیف�ة، فق�ال بص�وت ع�اٍل "ال ترف�ع ص�وتك، أن�ت اآلن وجاءت ردة فعل المالزم أول خ
أمام آمر سریتك، وفي نفس الوقت أمام رئیس وأعض�اء المجل�س التحقیق�ي الخ�اص بھروب�ك 
للمرة الرابعة، أنت مذنب أمام القانون، وبدالً من أن تعت�رف ب�ذنبك، ترف�ع ص�وتك عل�ى الم�ا 

 قي منك، الطاق بعشرة".فوق، سأرفع كشفا بشأن سلوكك ھذا، وسیأخذ القانون ح

ورد الجندي المتھم، بقوة "أرفع كشف وأفعل ما ترید، سوف أفضحك أمام القانون، واذا كان 
القانون العس�كري ال ی�رد ل�ي حق�ي، لع�د أخ�ره بالعس�كریة، إذا ھ�ذه ھ�ي العس�كریة لع�د خ�رة 

 ت�ردد بیھا". وساد صمت رھیب، بسبب حجم اإلھانة التي نطق بھا المتھم، والت�ي ش�ملت ب�ال
 القائد العام للقوات المسلحة صدام حسین دون االشارة ألسمھ".



وس��كتُّ ع��ن الك��الم، فس��ألني القاض��ي: "ھ��ل ض��رب رئ��یس المجل��س التحقیق��ي م أول خل��ف، 
 المتھم جندي مطوع ع. ه. بالعصا؟"

أجبت: "بل ضربھ بمسطرة مدرسیة نستعملھا في تخطیط أوراق المجالس التحقیقی�ة، وكان�ت 
ن اإلفادة، وقد ضربھ مرة لى طاولة صغیرة أمام كاتب قلم السریة الذي كان یدوّ موضوعة ع

 واحدة على كتفھ في محاولة للتنبیھ ولیس للضرب بمعنى الكلمة".

نظر رئیس محكمة الث�ورة مس�لم الجب�وري إل�ّي بعم�ق مخی�ف، وص�مت نح�و دقیق�ة، ث�م ق�ال: 
 ً  فادتك، وتفضل خارج المحكمة.، وقّع على إحسنا

ق رعب�اً، ویجت�احني ش�عور اإلفادة، وأدیت التحیة، وخرج�ت م�ن المك�ان، وان�ا أتع�رّ  أمضیت
ق��وي أّن القض��یة ق��د وص��لت ص��دام حس��ین شخص��یاً وق��د أحالھ��ا إل��ى محكم��ة الث��ورة، وإال 

 فمحكمة الثورة ال تنظر في الخالفات بین العسكریین، فھذه قضایا ال تھدد األمن القومي.

نا لبعضنا تفاصیل افاداتنا، التي جاءت متفقة تماماً مع ما جرى، التقینا خارج المحكمة، وروی
 ثم عدنا إلى الباب الشرقي وتفرقنا كل إلى شأنھ.

بعد أكثر من شھرین، وصل مقت�بس الحك�م إل�ى الوح�دة، وق�د قض�ى بس�جن الجن�دي المط�وع 
ك�ان  سنوات لتطاولھ على الجیش وقیم العسكریة، مع احتس�اب م�دة موقوفیت�ھ إن 3ع.ه لمدة 

 ً ھ لی�ؤدي الخدم�ة اإللزامی�ة لح�ین تس�ریحھ ئ�، ویقرن ذلك بطرده من سلك الجیش، وبقاموقوفا
 .مع تسریح أقرانھ في الموالید

والحقیقة أّن ھذا الجندي، وھو من سكنة الطارمیة في أطراف بغداد، كان قلقاً ویع�یش أزم�ة، 
ستخبارات العس�كریة، ر على صنف اال، فقد كان مصنّفا بصفتھ مصوّ 1980منذ عرفتھ عام 

ً 1980ولسبب بقّي غامضاً علینا، طردتھ االستخبارات إلى لوائنا عام   ، وھن�اك بق�ي محتفظ�ا
بصنفھ، إال أنھ ال یمارس التص�ویر، نظ�راً لع�دم وج�ود م�الك مص�ور ف�ي ل�واء مش�اة جبل�ي. 

   وقضى كل خدمتھ ھارباً، أو متأخراً أو سجیناً، حتى آل أمره إلى ما أسلفت.

                    *** 

 

 

 

 

 



 مدیر صنف المخابرة والبشارة الكبرى! 

ض�ابط مجن�د،  وھو شيء ل�م یك�ن یفك�ر ب�ھ أيّ  ،1984ترفعت إلى رتبة مالزم أول في ربیع 
فاالستمرار بالخدمة حتى نیل الترفیع محال حسب ق�انون الض�باط المجن�دین واالحتی�اط ال�ذي 

ش��ھرا، لك��ّن قادس��یة ص��دام  23ی��نص عل��ى أن م��دة خریج��ي الكلی��ات االنس��انیة ل��ن تزی��د ع��ن 
نقضت كل القوانین. بعد اسبوعین من الترفیع، زار مق�ر كتیب�ة مخ�ابرة الفرق�ة الثامن�ة الل�واء 

 ضل یاسین مدیر صنف المخابرة، وكانت لي معھ قصة.فا

 

معرك�ة كبی�رة  علمتنا الحرب المتطاولة مع إی�ران، أّن ت�دفق الض�یوف الكب�ار علین�ا یعن�ي أنّ 
ی��رانیین ض��دنا ي معركتن��ا ض��د الع��دو، أم معرك��ة اإلقادم��ة نحون��ا. بق��ي أن نع��رف، ھ��ل ھ��

 باعتبارنا عدوھم اللدود.

ق الش�مس، كن�ت ض�ابط خف�ر ف�ي غرف�ة الحرك�ات، كلمن�ي فجر ذات یوم ربیعي، وقبل شرو
مرصد حجاب الفوج األول، وق�ال ل�ي إّن حج�اب الع�دو، یخ�اطبھم بمكب�رة ص�وت. فاتص�لت 
بآمر فصیل الحجاب، وسألتھ عما یقولھ المتحدث، فأج�ابني، أنّ�ھ یلق�ي عل�ى الع�راقیین خطب�ة 

ص�دام، وأنّھ��م ف�ي الطری�ق إل��ى تفی�د ب�أّن جن�د اإلس��الم یری�دون تحری�ر الع��راقیین م�ن الظ�الم 
 النصر، وعلى العراقیین أن یتوبوا عن حربھم ضد حفید فاطمة الزھراء "خمیني"!

طلبت منھ معالجتھ بالرصاص، واعالمي إذا انقطع عن الكالم لندرجھ في الموقف. بعد نح�و 
نصف ساعة، أعاد الضابط االتصال وروى لي وھو مغرق في الضحك أّن قناص الحج�اب، 

طلق على المتكلم بضع رصاصات باتجاه مصدر الصوت، فانقطع الص�وت بض�ع دق�ائق قد أ
ث��م ع��اد، وع��اد القن��اص یش��اغلھ، ف��انقطع م��رة أخ��رى بض��ع دق��ائق، وع��اد یكم��ل خطبت��ھ 
العصماء، فعالجھ القناص بطلقة واحدة، سكت إثرھا دقائق طویلة، ثم عاد وھو یقول" دعن�ي 

، أوالد م��ي أك��رم، دعون��ا نكم��ل الخطب��ة، ف��الیوم اتكل��م ی��ا اب��ن القحب��ة، جن��ود ص��دام حس��ین
 جمعة!" 

ضحكُت لما قالھ، ثم أوصیتھ بمواصلة الرم�ي علی�ھ حت�ى یتوق�ف ع�ن الك�الم، واتص�لت بقل�م 
اللواء، وأبلغتھم عم�ا ج�رى، وبض�رورة درج�ھ ف�ي الموق�ف الص�باحي. المفاج�اة ج�اءت بع�د 

 مصدر اعالمي معادي. یومین، حیث كّرم قائد الفرقة القناص لتمكنھ من اسكات 

كانت بدایة مرحة لیوم قتال آخر في جبھة شرق البصرة التي تھدد باقتطاع رئة العراق، فق�د 
س�ماك، وعم�ق المنطق�ة م�ن الح�دود حت�ى الطری�ق نحرس منطقة كتیب�ان ش�مال بحی�رة األكنا 

خ�رق كیلومتر فحس�ب، وھ�ذا یعن�ي أّن أّي  10الرئیسي الرابط بین ناحیة الدیر والبصرة ھو 
م��درع مع��ادي، س��یتمكن أن یجت��اح ھ��ذه المنطق��ة ف��ي ظ��رف س��اعات، ویھ��دد البص��رة بش��كل 



مباشر، السیما أننا ال نملك ظھی�راً ی�دعمنا إذ أّن المس�افة الفاص�لة ب�ین ظھرن�ا وب�ین الطری�ق 
 خرق مدرع معادي سیندفع إلى العمق بال مشقة. الدولي، خالیة من أي قطعات، وأيّ 

رن ھاتفي، فأفقت مذعوراً، ورفعت الجھاز الیدوي للھاتف، فق�ال ل�ي  ذھبت ألنام، وبعد حین
عامل البدالة أّن آمر كتیبة المخابرة العمید یوسف جبرائیل جب�ري یری�د أن یكلمن�ي. وج�اءني 
صوتھ األنیق معتذراً ألنھ ایقظني مبكراً وھو المعروف بتھذیبھ وحس�ن خلق�ھ، فأجبت�ھ بلط�ف 

یة ویخبرني أّن مدیر صنف المخابرة، یزور الكتیبة ھ�ذا الی�وم واحترام، فسارع یھنئني بالترق
بعد الظھر وقد طلب لقاء ضباط مخابرة األلویة لعرض احتیاج�اتھم، ل�ذا ف�إّن حض�وري مھ�م 
جداً الیوم نحو الساعة الثانیة بعد الظھر ومعي احتیاجات اللواء واألفواج. ثم أبلغن�ي أّن كتاب�ا 

 ً د ت�م توجیھ�ھ إل�ى األلوی�ة والوح�دات. وعدت�ھ بالحض�ور، مستعجالً بطل�ب حض�ورنا ق� رسمیا
   ساعات! 4وقمت أنظر إلى ساعتي، فوجدتھا الحادیة عشرة صباحاً یعني نمت نحو 

بع��د نح��و س��اعة، ك��رر العمی��د یوس��ف طلب��ي، وأك��د عل��ى ض��رورة حض��وري، كم��ا أوص��اني 
رضھ بالید على مدیر بجلب كتاب رسمي من اللواء إلى كتیبة المخابرة ، ترد فیھ طلباتنا، لنع

ن��ا أالمخ��ابرة بع��د تأش��یر آم��ر الكتیب��ة علی��ھ. وعدت��ھ ب��ذلك، وذھب��ت أنج��ز الكت��اب الم��ذكور، و
أع��رف ع��ن ظھ��ر غی��ب م��ا ھ��ي احتیاجاتن��ا واحتیاج��ات أفواجن��ا لكث��رة مت��ابعتي الیومی��ة لھ��ا. 

وقیع�ھ وانجزت الكتاب، وأوصیت قلم اللواء أن یدخلھ بشكل استثنائي إلى مكتب آمر اللواء لت
 ً الكت�اب إل�ى مق�ر كتیب�ة المخ�ابرة للق�اء الم�دیر. وج�رى ك�ل  بسبب ضرورة ذھابي مستصحبا

 ذلك بیسر.

، كنت في بھو كتیبة مخ�ابرة الفرق�ة الثامن�ة، وق�د انت�ابني ش�عور في تمام الساعة الثانیة ظھراً 
ھن�اك س�نوات! التقی�ت  4غریب ألنھا أول مرة ألتقي مدیر الصنف منذ التحاقي ب�الجیش قب�ل 

من�ا مزی�داً م�ن الوق�ت  ما سوف یتیح لك�لٍّ  4بضباط مخابرة األلویة، ولم یكن عددنا یزید عن 
 لعرض طلباتھ.

بعد نحو نصف ساعة، دخل علینا الل�واء فاض�ل یاس�ین م�دیر ص�نف المخ�ابرة، ومع�ھ العمی�د 
عب��د ال��رزاق م��دیر اإلدارة ف��ي مدیری��ة المخ��ابرة، والعمی��د یوس��ف جبرائی��ل جب��ري، وض��ابط 

 آخر برتبة رائد لم أعرفھ.

بدا المنظر غریباً، جمھرة من الجنراالت، تلتقي بجمھرة من الضباط األع�وان، وس�لم الم�دیر 
ومن معھ علینا بدماثة، ثم بدأ معنا حدیثاً عاماً عن ھموم ومشكالت صنف المخ�ابرة، وبع�دھا 

ارع الرائ��د ب��دأنا نع��رض طلباتن��ا مش��فوعة بكت��ب رس��میة وأص��غى الجن��رال لكلماتن��ا ث��م س��
المرافق للم�دیر بجم�ع الطلب�ات الرس�میة، ووض�عھا ف�ي حقیب�ة یحملھ�ا مع�ھ، وبع�دھا، س�ادت 
فترة صمت قصیرة، قطعھا المدیر بقول�ھ: بعی�داً ع�ن الطلب�ات الرس�میة الخاص�ة بالتش�كیالت 

   والوحدات، ھل توجد طلبات خاصة؟



اإلذن بالح�دیث، وعرض�ت ساد صمت لبضع ثواٍن، وسارعت اقطعھ غانماً الفرصة، وطالباً 
س��نوات، وق��د ُجرح��ت م��رتین، وش��اركت ف��ي ك��ل  4عل��ى الم��دیر أن��ي أعم��ل ف��ي الل��واء من��ذ 

مع��ارك الل��واء ف��ي الق��اطعین األوس��ط والجن��وبي، وم��ن حق��ي ولغ��رض توس��یع معلوم��اتي أن 
أطل��ب نقل��ي إل��ى مس��توى كتیب��ة مخ��ابرة فرق��ة أو أي وح��دة مخ��ابرة أخ��رى ألتع��رف عل��ى 

 خبرتي. ظروف العمل وأوسع

بص��مت، ث��م ق��ال وھ��و یكت��ب: م��ا اس��مك ورتبت��ك؟ ث��م س��ألني ع��ن ت��اریخ  أص��غى الم��دیر إل��يّ 
التح���اقي ب���اللواء، وع���ن ت���اریخ ترفیع���ي. وخاط���ب العمی���د عب���د ال���رزاق طالب���اً من���ھ ت���دوین 

   المعلومات، ثم نظر إلّي مبتسماً وھو یقول: إن شاء هللا خیر.

لھ نفس الطل�ب، ألّن أق�دمھم ل�م تم�ض علی�ھ أكث�ر  ولم یكن غریبا أّن باقي الضباط لم یوجھوا
من سنتین في لوائھ. وھكذا انفردت وحدي بھ�ذا الطل�ب، وانتھ�ت زیارتن�ا، وغادرن�ا المك�ان، 

  وكان قلبي یحدثني أّن المدیر سینقلني إلى كتیبة مخابرة الفرقة، وھو ما كنت أطمح لھ. 

أموراً من قبلنا بصحبة مستندات التسلم بعد أسبوع، أعلمتنا المدیریة بإرسال ضابط مخابرة م
والتس���لیم موقع���ة ومختوم���ة م���ن قب���ل آم���ري الوح���دات والض���باط اإلداری���ین الس���تالم م���واد 
مص��روفة لن��ا م��ن مخ��ازن المدیری��ة. وج��رى إرس��الي عل��ى جن��اح الس��رعة بس��یارة المخ��ابرة 

لیح الخط�وط، المرسیدس الجدیدة إلى بغداد، وبالفعل تدفقت علینا مواد المخ�ابرة، وم�واد تص�
وأعداد كبیرة من الھواتف، والمعدات، حتى أن م�أموري المخ�ازن ف�ي الراش�دیة، أت�احوا ل�ي 
دخول المخ�زن، واالط�الع شخص�یا عل�ى أرص�دتھم م�ن المع�دات، وھ�و أم�ر ل�م یج�ر (مع�ي 

 ً ومع��دات تقطی��ر ودوارق ، وص��رفوا ل��ي ع��ددا یدوی��ة للح��دادة والكھرب��اء عل��ى األق��ل) س��ابقا
. ف��ي الی��وم الت��الي الس��تالمي ھدی��ةالرس��مي باعتبارھ��ا ودون درجھ��ا ف��ي المس��تند ح��وامض 

وراق االس�تالم وك�ان مقرھ�ا ف�ي بنای�ة قدیم�ة لتوقی�ع أالمعدات، مضیت إلى مدیریة المخابرة 
بلغت بأّن المدیر ق�د ص�رف لن�ا س�یارتي أ مقابل وزارة الدفاع في الباب المعظم، فما لبثت أن

 من نوع واز، وعلینا أن نستلمھا ھذا الیوم. محطات السلكیة جدیدة 

وكان علّي أن أتصل بمقر اللواء عب�ر بدال�ة ال�دفاع بص�عوبة بالغ�ة، وأكل�م مق�دم الل�واء طالب�اً 
منھ أن یرسل لي سائقَین یرافقھما الضابط اآلل�ي ومع�ھ مس�تندات االس�تالم والتس�لیم مختوم�ة 

  واز جدیدة!  وموقعة حسب األصول الستالم سیارتي محطات من نوع

فرح مقدم اللواء باألخبار، السیما أّن الحصول على سیارات جدیدة ھو خبر نادر من نوع�ھ، 
 فأبلغني بالبقاء في بغداد، ومعاودة االتصال بھ بعد الظھر لترتیب لقائي بالمأمورین.

د أیام في العاصمة، عدت في نھایتھا محّمالً ب�الموا 3وجرت األمور على ما یرام، وأمضیت 
 وترافقني سیارات جدیدة في قافلة منصورة.



تلك اللیلة، سھرنا في غرفة حركات اللواء، وكانت معارك لسان عجی�ردة وق�اطع العزی�ر م�ا 
زال��ت مس��تمرة، لك��ّن جبھتن��ا بقی��ت ھادئ��ة. وفیم��ا كنّ��ا نش��اھد ش��ریط فی��دیو لف��یلم م��ن سلس��لة 
زومب��ي، ق��ال ل��ي مق��دم الل��واء إّن وص��ول الم��واد بھ��ذه الس��رعة، ی��دلُّ عل��ى أّن ھن��اك معرك��ة 

  األحزمة"! تلك النبوءة التي كنت أنا أیضاً أتوقعھا، تحققت بسرعة بالغة.  قادمة" فشدوا لھا
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 عملیات مجنون وھجوم على جبھة الفرقة الثامنة

مسبحة األیام، والراجم�ات والمدفعی�ة اإلیرانی�ة، تقص�ف القطع�ات العراقی�ة  تمر اللیالي وتكرّ 
ی��ر خل��ف جبھتن��ا، وبق��ّي المنظ��ر ناقوس��اً ی��ذكرنا أّن جبھتن��ا س��تتفجر قریب��اً، وقب��ل أن بعم��ق كب

 ، كان الھجوم اإلیراني الكبیر.1984ینتھي ربیع 

 

لم یكن التع�رض الواس�ع عل�ى جبھ�ة الفرق�ة الثامن�ة مفاجئ�اً، فمن�ذ أی�ام تخبرن�ا المراص�د ع�ن 
ومخف�ر اطعنا ف�ي س�دة الس�ویب حركة مستمرة لقطعات جدیدة تدخل في مواضع العدو أمام ق

ونھر كتیبان والكثبان الرملی�ة، نح�ن ھن�ا نحم�ي الجن�اح الجن�وبي لكش�ك البص�ري، وتق�ع زید 
مواض��ع فرقتن��ا بالض��بط ف��ي الض��لع الق��ائم عل��ى ھ��ور الح��ویزة وحق��ول نف��ط مجن��ون، وم��ن 

وی�ة الغریب حقا أّن جبھتن�ا ل�م تس�خن حت�ى ھ�ذا الوق�ت. وانش�غلت س�رایا ھندس�ة الفرق�ة واألل
خالل فت�رة تحش�د الع�دو، بتعزی�ز حق�ول األلغ�ام، والموان�ع الس�لكیة، وبحمای�ة الخن�دق الواق�ع 

ھ�ذا ح�رم الع�دو م�ن تحقی�ق  خلف ھذه الخطوط، وھو خط الصد المتقدم أم�ام حجاباتن�ا، وك�لّ 
 عنصر المباغتة وھو عنصر حاسم في أّي نصر.

لش��ن تع�رض واس��ع عل��ى جبھ��ة  وظل�ت تأكی��دات االس��تخبارات تتواف��د ع�ن اس��تعدادات الع��دو
الفرق��ة الثامن��ة، بقص��د اح��تالل الجن��اح األرض��ي الجن��وبي المت��اخم لھ��ور مجن��ون وامت��دادات 
من��اطق األھ��وار ف��ي الح��ویزة. ع��ززت الفرق��ة مواق��ع لوائن��ا بس��ریة دباب��ات توزع��ت عل��ى 

 ً  لح��دوث مواض�ع الس��رایا المتقدم�ة، وانف��تح رع��یالن منھ�ا م��ع ف�وج العم��ق ف��ي لوائن�ا، تحس��با
ل�ى ح�د إ خرق مدرع یمكن أن تتصدى لھ. المعرفة المسبقة بنوایا العدو ف�ي جبھتن�ا، س�اعدت

 كبیر في استقبال الھجوم بطریقة تلیق بالمدافعین.

ص�اروخاً) عل�ى مق�ر لوائن�ا،  20دون سابق إن�ذار، انھم�رت رش�قة راجم�ة ص�واریخ ك�راد (
أنّھ��ا مقدم��ة لبدای��ة الھج��وم. وھ��و أم��ر ل��م یح��دث من��ذ زم��ن طوی��ل نس��بیاً. تق��دیرات الجمی��ع 

الصواریخ كلھا سقطت داخل مقر الل�واء وھ�و عب�ارة ع�ن نح�و كیل�ومتر مرب�ع مح�اط بس�اتر 
تراب��ي مع��زز ب��القوات، ول��م یُص��ب أح��ٌد ب��أذى. أح��د الص��واریخ أص��اب ملج��أ رئ��یس عرف��اء 

والذي، الوحدة الذي كان مشغوالً مع جنود السریة بتعزیز مقر اللواء الجوال. ُدم�ر ملج�أه الف�
لكنّ��ھ ل��م یص��ب ب��أذى. والمالح��ظ دائم��ا أّن الق��وة التدمیری��ة للص��واریخ أق��ل بكثی��ر م��ن الق��وة 
التدمیریة للقنابل، وھ�ذا بس�بب ص�غر العب�وة الناس�فة المحمول�ة ف�ي رأس الص�اروخ، لص�الح 

 العبوة الدافعة الكبیرة في بدنھ.

ال، ونص�بنا محط�ات االتص�ال تلك اللیلة، وبعد رشقة الصواریخ خرجنا إلى مقر اللواء الج�و
الالسلكي، وفحصنا سالمة االتصال على الشبكات، وأجرین�ا إدام�ة عل�ى البدال�ة ذات العش�رة 
خط���وط المنص���وبة ھن���اك، وس���المة خطوطھ���ا م���ع مق���ر الل���واء وم���ع األف���واج ومراص���د 



االستخبارات ومقر الفرقة. آمر اللواء، التح�ق بن�ا لفت�رة نح�و س�اعة، لیب�دي مالحظات�ھ بش�ان 
 10استعدادات المق�ر الج�وال للمعرك�ة، وطل�ب ف�وراً م�ن س�ریة الھندس�ة إرس�ال ش�فل لحف�ر 

ل عملھم في المقر الجوال حال مالجئ تستتر فیھا سیارات الضباط ومحطات المخابرة المؤمّ 
 اندالع المعركة، وھو أمر مھم، لكنھ فات الجمیع.

د الق�اطع أّي تح�رك مری�ب للع�دو، فجرا، ولم یش�ھ 2بقینا في المقر الجوال حتى نحو الساعة 
ول��م تب��دأ مدفعیت��ھ بعملی��ات القص��ف التمھی��دي الواس��ع ال��ذي یس��بق ع��ادة أي ھج��وم. وحس��ب 
مالحظت��ي الشخص��یة، ل��م أش��ھد قی��ام الطی��ران اإلیران��ي بتنفی��ذ غ��ارات تس��بق ھجم��اتھم من��ذ 

بس�بب  سنوات طویلة، وھذا یثبت أّن قوتھم الجویة بقیت حت�ى نھای�ة الح�رب خ�ارج المعرك�ة
 ضعفھا.

في اللیلة التالیة، خرجنا مع حلول الظالم إلى المقر الجوال، وكانت مراصد االستخبارات ق�د 
أعلمتن��ا طیل��ة الی��وم، بحرك��ة غی��ر عادی��ة ف��ي حجاب��ات الع��دو، م��ا یش��یر إل��ى احتم��ال وق��وع 

مالجئ مخصصة لستر السیارات في  10الھجوم ھذه اللیلة. ونجحت سریة الھندسة في حفر 
مقر اللواء الجوال، وكان أحد جنود الرعی�ل الس�لكي یراف�ق الش�فل العام�ل طیل�ة الوق�ت ظھر 

لیضمن سالمة الشبكة السلكیة من تخریب محتمل غی�ر مقص�ود. مق�ر الل�واء الج�وال ھ�و ت�ل 
، ومدخل�ھ ملج��أین ھندس��یین 3أمت�ار، یتّوج��ھ ملج��أ ھندس�ة ف��والذي العالم��ة  10بارتف�اع نح��و 

ص��لیباً، حی��ث تس��تقر ف��ي أح��د الملج��أین بدال��ة المق��ر الج��وال، وف��ي ، یش��كالن مع��ھ 2العالم��ة 
اآلخ�ر محط��ات االتص��ال الالس�لكي، إض��افة ال��ى أن م�ا بینھم��ا ھ��و معب�ر ال��دخول ال��ى المق��ر 
الرئیس��ي ف��ي الملج��أ الف��والذي األكب��ر. ث��م ُطم��ر المك��ان ب��أكوام م��ن الت��راب، وس��ّویت حافات��ھ 

 بحیث ال تظھر المالجئ شاخصة.

انیة في المقر الجوال، كانت مجرد انتظار، رغم برقیات التأكید م�ن العملی�ات العام�ة لیلتنا الث
ومن االستخبارات، بأّن العدو سیش�رع اللیل�ة بتع�رض واس�ع. وف�ي الس�اعة الرابع�ة ص�باحاً، 

ذه اللیالي من االنتظار والت�وتر عاد المقر الجوال إلى اللواء، دون أن یقع الھجوم المرتقب. ھ
عات المدافعة، وقللت بع�ض الش�يء م�ن حم�اس المق�اتلین لخ�وض معرك�ة دفاعی�ة تعبت القطأ

 واسعة.

في اللیلة الثالثة بُلّغنا أن ال نخرج إلى المقر الجوال قبل الساعة العاشرة لیالً، وھكذا استطعنا 
أن ن��ریح أعص��ابنا ونتن��اول طع��ام العش��اء بھ��دوء وال اس��تعجال، لك��ن، م��ا إن حلّ��ت الس��اعة 

، حت��ى أبلغن��ا مق��ر الفرق��ة ب��أّن الھج��وم س��یقوم بع��د دق��ائق، وعلین��ا التص��دي ل��ھ، الثامن��ة ل��یالً 
 48ل��ى المق��ر الج��وال، آم��ر الل��واء، وض��ابط رك��ن الحرك��ات، وآم��ر كتیب��ة مدفعی��ة إوخرجن��ا 

األط��راف الحزبی�ة الم��الزم أول ن.،  23وھ�ي ف�ي االس��ناد المباش�ر لل�واء، وأم��ین س�ر فرق�ة 
برة، وم�ا أن اس�تقر بن�ا المق�ام فی�ھ، حت�ى ب�دأ الع�دو بعمی�ات وأنا لألشراف على ش�ؤون المخ�ا

القصف التمھیدي على قطعاتنا، ما أّشر انط�الق الھج�وم. القص�ف التمھی�دي ل�م یك�ن بالكثاف�ة 



التي ش�ھدتھا ع�ادة ف�ي ھجم�ات س�ابقة، لكن�ھ رك�ز بش�دة بالھاون�ات عل�ى حجاباتن�ا، ث�م أبلغن�ا 
یات مباش�رة (بق�ذائف مھ�داد لمقاتل�ة ال�دروع وت�دمیر الفوج االول، أّن دبابة أو أكثر تطلق رم

الجدران والمباني الكونكریتیة) من الساتر القری�ب عل�ى حجاباتن�ا، وطلب�وا مش�اغلة الفوھ�ات 
 التي ترمي. 

آم��ر الل��واء المق��دم ال��ركن خال��د بك��ر خض��ر، ب��دا متماس��كاً، وق��ال : إّن م��ن المبّك��ر س��حب 
مقاتل��ة  106ب��ات ترم��ي باتج��اھھم، ب��ل ھ��ي م��دافع الحجاب��ات اآلن، ولكن��ي ال اعتق��د أن دبا

الدروع محمولة على عجالت، وھي ص�غیرة الحج�م، قلیل�ة الضوض�اء، وتص�ل بس�ھولة إل�ى 
الحافة األمامیة، وتستتر في مواضع عادیة، وال تلزمھا منصات رمي. وخاطب ض�ابط رك�ن 

ھ��ات الت�ي ترم��ي الحرك�ات طالب�اً من��ھ توجی�ھ نی��ران س�رایا إس��ناد الف�وجین عل��ى موض�ع الفو
 بقنابل مھداد باتجاه حجاباتنا. 

ملم ساتر الع�دو  82خالل عشر دقائق، رمت سرایا اإلسناد رشقات مكثفة بھاونات من عیار 
المتقدم المقابل لحجاباتنا والذي یمث�ل حجاب�اتھم، كم�ا رم�ت بكثاف�ة الس�اتر ال�ذي یلی�ھ، وال�ذي 

 تستتر فیھ عادة قیاداتھم المیدانیة.

قصف، خرجت أدخن سیكاره واتفرج على منظ�ر الجبھ�ة ف�ي اللی�ل، فھ�الني أّن مع ضجیج ال
(وتُدعى ق�وات الحس�ین) ش�مال مواق�ع فرقتن�ا ق�د اش�تعل بقص�ف مرك�ز م�ن  30قاطع الفرقة 

قطعاتنا على مواقع العدو في الھور. وكان منظر القنابل الثقیل�ة الت�ي تطلقھ�ا كتائ�ب المدفعی�ة 
 اوي، تطی��ر عب��ر اللی��ل ف��ي عناقی��د مذنب��ة قاص��دة مواق��ع الع��دوبعی��دة الم��دى المعروف��ة بالنمس��
 22/  21ف�ي لیل�ة . ھذا القاطع كان قد نجح العدو في اسقاطھ مثیراً حقا ویبعث على الحماس

ً ھجوما رئیسی قواتھشنت حیث  1984شباط سنة  ال�زوارق  مس�تخدمابرمائیة  حمالتبثالث  ا
لنق�ل الق�دمات المعقب�ة بتص�نیع محل�ي ب�دائي المطاطیة وزوارق فایبر ك�الس بأحج�ام مختلف�ة 

مخ�افر أب�و الص�خیر والتراب�ة وأب�و ِذِك�ْر ومنطق�ة البیض�ة متوخیاً أھدافاً في وأسلحة اإلسناد، 
الح��ویزة ش��رق مدین��ة قلع��ة ص��الح وج��زر مجن��ون  الت��ي تق��ع ف��ي منطق��ة الكس��ارة داخ��ل ھ��ور

 واس�تولى الع�دوه العملی�ة ھ�ذونجح�ت الشمالي والجنوبي ومنطق�ة غزی�ل مقاب�ل مدین�ة القرن�ة 
ویبدو أّن قواتنا تنف�ذ اآلن تعرض�اً واس�عاً علی�ھ، أو أّن . على حقلي مجنون الشمالي والجنوبي

 ً  واسعاً، ومدفعیتنا تعمل على احباطھ. العدو ینفذ تعرضا

انھیت سیجارتي ودخلت الى المقر الجوال، فأخبرت آمر اللواء، أن خلفنا إلى الشمال تج�ري 
، س��ارع ب��الخروج م��ن الملج��أ وتأم��ل المنظ��ر ل��دقائق، وع��اد یخبرن��ا أنھ��ا تب��دو معرك��ة كب��رى

ف��ي ھ��ذه األثن��اء تعطل��ت خط��وط  ؟بلغن��ا الفرق��ة بش��يءل��م تُ  اذالَم�� ھ��و: معرك��ة، لك��ن الغری��ب
أفواجنا السلكیة، فاتصلت بالمقر الرئیسي وأوع�زت ال�ى الم�الزم عب�د وھ�و ض�ابط المخ�ابرة 

لیح، وكن��ت أع��رف مس��بقا أنّھ��ا ل��ن تص��لح الخط��وط الموج��ود ھن��اك ب��إخراج مفرزت��ي تص��
بسھولة، فالعمل في ظل الھج�وم غی�ر مج�ٍد ول�ن تلب�ث الخط�وط أن تنقط�ع، فیص�بح تع�ریض 



حیاة الجنود إلى الخطر مغامرة حمقاء، لكن البد من إظھار االھتمام والجد ف�ي العم�ل، ھك�ذا 
ھ�ذا األم�ر، فینتقل�ون دون ت�ذمر ھي قواعد لعبة المخابرة. القادة واآلمرون الجیدون یدركون 

لالعتماد على الش�بكات الالس�لكیة لتعبی�ر واس�تالم األوام�ر، م�ع خط�ورة الش�بكات الالس�لكیة 
التي تكشف بسرعة مقرات القی�ادة وتعرض�ھا لنی�ران الع�دو. أم�ا الق�ادة الخ�ائفون، فیتعك�زون 

م لت�أمین فائقی�ة على تعطل الخطوط السلكیة، ویضغطون على وحدات المخابرة في تش�كیالتھ
مطلق��ة للخط��وط الس��لكیة إب��ان عملی��ات التع��رض الكب��رى، وھ��و عملی��اً أم��ر مس��تحیل. وھك��ذا 
تجاھل المقدم الركن خالد بكر خضر آمر لوائنا، انقطاع االسالك، وق�ال بھ�دوء: "ح�اولوا أن 

ر تصلحوھا بسرعة مالزم أول ملھم!" ثم تحول إلى االعتماد على الشبكة الالسلكیة ف�ي تمری�
واستالم األوامر. ھذا األمر ضاعف الجھد على عاتقي، حیث كنت مش�غوالً بتمری�ر األوام�ر 
على األجھ�زة بنفس�ي، فیم�ا توّج�ب عل�ّي شخص�یاً تس�جیل ك�ل مكالم�ات المعرك�ة، بن�اء عل�ى 
األوامر العلیا، وھذا جعل مھمتي أصعب. وال ب�د م�ن اإلش�ارة ھن�ا، إل�ى أن ض�ابط المخ�ابرة 

ر الرعیل الالسلكي المالزم عبد كان ضابطاً حدثاً معدوم الخبرة في الجبھ�ة، القائم بوظیفة آم
وقد بقي ف�ي مق�ر الل�واء یت�ابع ش�ؤون المخ�ابرة م�ن ھن�اك، فیم�ا اص�طحبني آم�ر الل�واء مع�ھ 

 إلدارة المعركة من المقر المتقدم.

ت إل��ى بع��د نح��و س��اعة م��ن ب��دء المعرك��ة، أبلغن��ا آم��ر الف��وج األول، أن مف��ارز معادی��ة تس��لل
الخن��دق الس��اتر ال��ذي یحم��ي حجاباتن��ا، وھ��ي محاص��رة ف��ي الخن��دق، وال تس��تطیع الع��ودة وال 
التق��دم باتجاھن��ا. ف��أوعز آم��ر الل��واء إل��ى رعائ��ل ال��دبابات المنفتح��ة م��ع س��رایا الف��وج ب��رمیھم 
برشقات من قنابل االنفالق الج�وي الخاص�ة بمقاتل�ة ق�وات المش�اة المھاجم�ة، كم�ا أوع�ز إل�ى 

لمع�الجتھم. بع�د نح�و  7ت، باستخدام صواریخ مقاتلة األشخاص من نوع آر ب�ي ج�ي الحجابا
نصف س�اعة، أبل�غ مرص�د االس�تخبارات المتق�دم، أّن ع�دداً كبی�راً م�ن الق�وات المعادی�ة الت�ي 
تسربت إلى الخندق ، ق�د س�قط ب�ین قت�ل وج�ریح، وتح�اول الق�وات المھاجم�ة أن تس�حبھم ب�ال 

 ناریة العراقیة.جدوى بسبب كثافة السدود ال

في نفس الوقت، أبلغ آمر الفوج الثاني، عن رمیات مباشرة بم�دفع دباب�ة، تس�تھدف حجابات�ھ، 
لكن��ھ أك��د اّن أّي ق��وات مش��اة معادی��ة ل��م تتق��دم باتج��اه حجاب��ات الف��وج، عل��ى األق��ل حت��ى تل��ك 

دفع وبرمی��ات الم�� 82الس��اعة. ف��أوعز آم��ر الل��واء، بمش��اغلة مص��ادر النی��ران بق��انبر الھ��اون 
 المباشرة. 106

واس��تمر التراش��ق بالمدفعی��ة، فیم��ا كان��ت رشاش��ات الف��وجین الثقیل��ة المتمرك��زة ف��ي الس��رایا 
 المتقدمة، تفتح نیرانھا بكثافة على القطعات المھاجمة.

دخل على شبكتنا مع أفواجنا تأثیٌر معاٍد، وبدأت أجھزة معادی�ة تب�ث عل�ى ترددن�ا تشویش�اً م�ا 
طلبت من المحطات بسرعة عن طریق شبكة المدفعیة االنتقال طمس الصوت بشكل واضح. 

 ً  إل��ى الت��ردد االحتی��اطي األول، (وھ��و انتق��ال یج��ري ف��ي الع��ادة بش��كل آل��ي ودون أم��ر تفادی��ا
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كة المدفعیة جاء لتأكید للتشویش والتنصت المعادي، لكن اصراري على تعبیر األمر على شب
علی��ھ. وبم��ا یش��بھ المعج��زة، ج��اء انتق��ال للخ��روج م��ن الت��ردد ال��ذي دخ��ل الع��دو  التغیی��ر)

المحطات إلى الترددات االحتیاطی�ة سلس�اً، ودون ت�أخیر، حت�ى أن بع�ض آم�ري األف�واج، ل�م 
 یدركوا االنتقال الذي جرى.

بعد نحو ساعة من توقف االتصال، سألني آمر اللواء، إن كان التردد الجدی�د یعم�ل بانس�یاب، 
د م�ع ك�ل أفواجن�ا، وكل�م بنفس�ھ أم�ري الوح�دات، وأخ��ذ فأس�معتھ االتص�ال عل�ى الت�ردد الجدی�

م��نھم آخ��ر تط��ورات الموق��ف. فق��د كش��ف آم��ر الف��وج األول، أن مف��ارز راجل��ة تحم��ل س��اللم 
خشبیة، قد تسربت من حجابات العدو أمام قاطع فوج�ھ م�رة أخ�رى، وق�د نجح�ت ف�ي تخط�ي 

لس�اللم الخش�بیة، ث�م نزل�ت الخط األول م�ن الم�انع الس�لكي المنف�اخي الثالث�ي ب�العبور علی�ھ با
بالساللم إلى الخندق الساتر العمیق الذي یواجھ قطعاتنا، لكّن حجم نیرانن�ا یمنعھ�ا م�ن التق�دم، 

 وسوف تستتر بال شك بالحافة الغربیة من الخندق باتجاھنا، متخذة منھا ساتراً یقیھا نیراننا.

نی�ة خاص�ة بمراقب�ة نش�اط مع اقتراب الفجر، ابلغتن�ا محط�ة رازی�ت الفرق�ة (محط�ة مع�دات ف
ش��رقاً  2100المخ��ابرة والنش��اط االلكترون��ي المع��ادي) ب��أّن محط��ة معادی��ة تق��ع ف��ي التربی��ع 

شماالً، قد دخلت تتنصت على شبكتنا، والبد لنا من تغییر التردد ف�وراً، ع�الوة عل�ى  5200و
كتیبة اإلسناد ضرورة تنفیذ رمیات على المحطة المعادیة. أبلغت آمر اللواء، فأوعز إلى آمر 

" بتنفی�ذ ض�ربة بم�دفع منف�رد، عل�ى المحط�ة، تتك�رر م�رة 48المباشر "كتیبة مدفعیة المی�دان 
 دقائق لمدة ساعة كاملة لمنعھا من العمل. 5كل 

بعد دقائق، انھمرت على مقرنا الجوال رشقتا صواریخ من راجمات ص�ینیة ص�غیرة معادی�ة 
وخاً، وك��ان القص�ف نقطوی�اً، أری�د ب��ھ ص�ار 20تحم�ل ع�ادة ف�ي ش�احنة ص��غیرة، ك�ل رش�قة 

تدمیر المقر الجوال، ما یعني أّن نشاطنا الالسلكي المكثف قد نبھھم إل�ى مقرن�ا باعتب�اره مق�ر 
القیادة المی�داني األعل�ى، فاعتم�دوا ت�دمیره أو مش�اغلتھ. وص�ُف القص�ف بھ�ذا الش�كل یظھ�ره 

ك�ان، ش�عر برع�ب أن الم�وت كأمر بسیط ھین، لكن في الحقیقة أّن ك�ل م�ن ك�ان ف�ي ذل�ك الم
یقف قریب�اً ج�داً من�ھ، وق�د تك�ون ھ�ذه لحظ�ات حیات�ھ األخی�رة. ع�ال الش�حوب وج�وه الجمی�ع، 

 وخرج أغلبھم بعد سقوط الصاروخ األخیر، لیتبول في سفح التلة التي نقف فوقھا. 

ص�اروخ،  20دقائق، انھمرت علین�ا رش�قة ص�واریخ غ�راد ھ�ذه الم�رة، بمع�دل  10بعد نحو 
أمتار أحیاناً، لكّن وجودنا ف�ي أعل�ى الت�ل أنق�ذنا إل�ى  4جمیعھا حولنا مقتربة إلى نحو سقطت 

 حد كبیر من تأثیرھا.

غاً ع�ن جن�ود اشتد الھلع والترقب في نفوس الجمیع، وما لبث آمر الفوج الثاني، أن أتصل مبلّ 
لث��اني وھ��م مع��ادین یتق��دمون م��ن الخن��دق الس��اتر أم��ام الف��وج األول باتج��اه حجاب��ات الف��وج ا

یحمل��ون س��اللم خش��بیة. ف��ي ھ��ذه اللحظ��ة، ن��ادى آم��ر الل��واء س��ائقھ ومرافق��ھ وعام��ل المحط��ة 
 السلكیة الدائمة المرافقة لھ، وخرج مبلغاً أنھ ذاھب إلى الفوج األول وبعده إلى الفوج الثاني!



ی�ھ انتاب الرعب الجمیع، فخروج أي انسان إلى الفوج المشتبك بالمعركة في ھ�ذه اللحظ�ات ف
مخاطرة كبرى، ال یفكر سوى قلیلین ف�ي خوض�ھا، لك�ّن آم�ر الل�واء ك�ان یش�عر أنھ�ا اللحظ�ة 
الحاسمة التي توجب وجوده إلى جانب آمري الفوجین، الحتم�ال ح�دوث خ�رق مع�اٍد، فخ�رج 
بال تردد. القائد یصنع معنویات، والمأمور حین یرى قائده یقف إلى جانبھ ویش�اركھ مواجھ�ة 

ر، تشتد عزیمتھ، وھذه ھي خالص�ة دور الض�ابط ف�ي المعرك�ة. وم�ا لب�ث العدو صدراً بصد
الرفیق الحزبي أمین سر فرق�ة الل�واء أن ن�ادى س�ائقھ ومرافق�ھ، مبلغ�اً أنّ�ھ خ�ارج بمعی�ة آم�ر 
اللواء (والحقیقة أّن موقف آمر اللواء أجب�ره عل�ى ذل�ك، فوظیفت�ھ تح�تم علی�ھ الحض�ور حی�ث 

واٍن، وھك�ذا ب�ات علی�ھ ال�ذھاب إل�ى الجح�یم)، فغ�ادر عل�ى یكون آمر التش�كیل موج�وداً ب�ال ت�
 عجل وشحوب الموتى یعلو وجھھ.

ساد الجمیع ترقب مشوب بخ�وف ش�دید، ف�الموقف یتس�ارع، والتھدی�د یش�تد، واس�تھداف مق�ر 
اللواء الجوال بھذه الشدة، یدل على دقة معلومات العدو عن شكل انفتاح قواتن�ا عل�ى األرض 

 أمر عززتھ معلومات الرازیت، وكل ھذا خطیر جداً. في ھذه اللحظة، وھو

                              *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 !من غموض مخیف إلى نصر باھر

قب�ل ان��بالج فج��ر الی��وم الث��اني م��ن معرك��ة ش��رق البص��رة الثانی��ة ب��ات دورن��ا ف��ي مق��ر الل��واء 
الجوال محدوداً للغایة بع�د أن غادرن�ا آم�ر الل�واء، وانحس�رت األوام�ر الص�ادرة م�ن الج�وال 

بض�رورة االنتق�ال  VHFعلى شبكة آمر كتیبة االس�ناد، فیم�ا أبلغ�ُت ك�ل محطاتن�ا عل�ى ش�بكة 
 حتیاطي الثاني فوراً بسبب دخول محطة معادیة مرة أخرى على الشبكة.إلى التردد اال

 

وقد زج بنفسھ في آتون المعركة، وأخ�ال أن  مع نفسي كنت أتخیل آمر اللواء جریحاً أو قتیالً 
ھذا كان شعور الجمیع. ومن بین معجزات المعركة، أّن خطوطنا السلكیة مع أفواجنا ال�ثالث 
فج��أة ع��ادت للعم��ل، فق��د نجح��ت مف��ارز التص��لیح ف��ي إع��ادة الحی��اة إلیھ��ا، وإث��ر ذل��ك اتص��لت 

قال إلى التردد االحتیاطي الثاني. كما بمحطاتنا الالسلكیة ھاتفیاً وأبلغتھم شخصیاً جمیعاً باالنت
أبلغت مأمور محطتنا في الفوج األول، بتغییر تردد محطة آمر اللواء الموجود عن�دھم حالی�اً، 
والتي یعمل علیھ�ا مخ�ابر م�ن مدینت�ھ تلعف�ر، وك�ان ق�د انتخب�ھ بنفس�ھ لیك�ون مس�ؤول محطت�ھ 

 المتنقلة "الجوالة".

بكة إل��ى الت��ردد االحتی��اطي الث��اني، وكلم��ت بع��د أق��ل م��ن س��اعة، ع��ّدلت ك��ل محط��ات الش��
 ً نھی��ت فح��ص حط��ة آم��ر الل��واء الجوال��ة. وم��ا إن أ، وبض��منھم م��أمور مالم��أمورین شخص��یا

المحطات، حتى س�قطت عل�ى مقرن�ا الج�وال، رش�قتا ص�واریخ ك�راد، تن�اثرت جمیعھ�ا ح�ول 
ص���اروخ عل���ى ھ���دف نقط���وي حددت���ھ  20المك���ان، دون أن تص���یب أح���داً وكأنھ���ا معج���زة. 

 حطات تنصت العدو بدقة، ومع ذلك ال إصابة في الھدف!م

آمر كتیبة المدفعیة، انشغل مع مرص�د المدفعی�ة المتق�دم ال�ذي تجحفل�ت مع�ھ محط�ة اس�تمكان 
للمدفعی��ة المعادی��ة تعم��ل بنظ��ام اس��تمكان الص��وت ف��ي تحدی��د مك��ان الراجم��ة الت��ي م��ا برح��ت 

ن��ا الج��وال یُقص��ف بع��د الض��ربة، تقص��فنا، ونف��ذ علیھ��ا ض��ربة مدفعی��ة مكثف��ة. ول��م یع��د مقر
   وأرّجح أّن الراجمة قد أصیبت في مقتل أسكتھا تماماً.

ً یمع طلوع الفجر، عاد آمر اللواء، یتبعھ الرفی�ق الحزب�ي. وق�د أص�ابت س�یارت ف�ي  ھما ش�ظایا
دل�ف ال�ى  أماكن متعددة. وتحطم�ت الزجاج�ة األمامی�ة والخلفی�ة لس�یارة آم�ر الل�واء.  وم�ا إنّ 

، حت�ى أبل�غ آم�ر كتیب�ة المدفعی�ة بتنفی�ذ ض�ربة أنق�اد عل�ى حجاب�ات الف�وج عائداً  لالمقر الجوا
األول، التي أمرھ�ا باالنس�حاب (نی�ران اإلنق�اذ تطل�ق عل�ى الع�دو ح�ین اش�تباكھ م�ع القطع�ات 
الصدیقة، ویقص�د منھ�ا وق�ف الع�دو حت�ى إذا دم�رت وأص�یبت مع�ھ قطعاتن�ا). ذھ�ل الجمی�ع، 

األول قد سقطت حافتھ األمامی�ة "الحجاب�ات"، وس�أل ض�ابط رك�ن فھذا األمر یعني أّن الفوج 
الحرك��ات، إن ك��ان ھ���ذا ق��د حص���ل فع��الً، فأوض��ح آم���ر الل��واء، أن اإلص���ابات ف��ي س���ریة 



الحجابات كثیرة، وقد أوعز بأخالئھا، فلم یبق م�ا یكف�ي م�ن المق�اتلین للقت�ال ف�ي الس�ریة، ل�ذا 
   أمرھم باالنسحاب.

بتنفی��ذ خط��ة نی��ران االنق��اذ عل��ى حجاب��ات الف��وج األول، وف��ي ھ��ذا ب��ادر آم��ر كتیب��ة المدفعی��ة، 
 ً س�ریة ن كان�ت ر الف�وج األول، وس�ألھ إم�ع آم� - لحس�ن الح�ظ -الوقت تكلم آم�ر الل�واء ھاتفی�ا

علم��ھ أّن الجمی��ع ق��د انس��حبوا وتموض��عوا ف��ي س��ریة العم��ق، الحج��اب ق��د أتم��ت انس��حابھا، فأ
ات ورشاش�ات االس�ناد ف�ي ق�اطعي الف�وج األول والحجابات باتت خالیة. واشتدت نیران ھاون

والثاني، وأعلن آمر اللواء، أّن جنود العدو لم یتقربوا جبھویاً م�ن حجاب�ات الف�وج الث�اني، ب�ل 
یتسللون إلیھا عب�ر الخن�دق الش�قي المحف�ور أم�ام حجاب�ات الف�وج األول، وھك�ذا ف�إّن المح�ور 

 ول.الرئیسي للھجوم على لوائنا مصدره جبھة الفوج األ

تدخل قائد الفرقة في المعركة بشكل مباشر، وأوعز بتحریك رعیلي دبابات كان�ا متموض�عین 
مع فوج العمق، وھو الفوج الثالث، باتجاه الفوج األول، ودخولھما مباشرة ف�ي دك�ات الرم�ي 

 خلف السرایا، وانتظار أوامر أخرى لرمي العدو بقنابل المھداد واالنفالق الجوي. 

وكانت خیوط نور الفجر قد انتشرت في المكان، أبلغ آمر الف�وج األول، ع�ن بعد نحو ساعة، 
أس��ر الق��وة المعادی��ة الت��ي احتل��ت الحجاب��ات، وطل��ب ض��ابط م��أمور وآلی��ات ت��نقلھم إل��ى مق��ر 
اللواء! سارع آمر اللواء، بإص�دار أم�ره إل�ى أح�د ض�باط س�ریة مغ�اویر الل�واء، الص�طحاب 

األول، إلخالء األسرى من قوات العدو. ث�م طل�ب م�ن شاحنتین على وجھ السرعة إلى الفوج 
آمر كتیب�ة االس�ناد، تش�دید نی�ران اإلنق�اذ عل�ى مواض�ع الحج�اب الس�اقطة أم�ام الف�وج االول، 
إلجب��ار م��ن تس��رب م��ن الق��وات المعادی��ة عل��ى االنس��حاب، وقط��ع التم��اس بینھ��ا وب��ین ق��وات 

 العدو المھاجمة المتحصنة في الساتر المعادي.

مرت نیران اإلنقاذ تس�قط بكثاف�ة عل�ى مواض�ع حجاب�ات الف�وج األول، فیم�ا اتص�ل وھكذا است
آمر الفوج الثاني، وأبلغ عن أس�ر خمس�ة جن�ود مع�ادین حوص�روا ف�ي الخن�دق ال�دفاعي أم�ام 
سریة حجابات فوجھ. ھذا األمر یعني أن قوة معادیة نجحت في التسلل إلى الخندق ال�دفاعي، 

 الفجر، كشفتھا، وقطعت اتصالھا بالقطعات المھاجمة.ولكن نیران االنقاذ، وحلول 

إل��ى ھن��ا، أُح��بط ھج��وم الع��دو ف��ي ص��فحتھ األول��ى عل��ى مواض��ع الف��وج األول والث��اني. لك��ّن 
(قوات الحسین) ما برح�ت تش�تد، وھ�ذا ق�د یقل�ل  30المعارك شمال لوائنا، على جبھة الفرقة 

الثامن�ة ص�باحاً، اتض�ح للجمی�ع أّن من زخ�م الھج�وم عل�ى الفرق�ة الثامن�ة. وف�ي نح�و الس�اعة 
الفیلق الثال�ث، ھ�و م�ن نف�ذ ھجوم�اً عل�ى ق�وات الع�دو الت�ي احتل�ت ج�زر مجن�ون، والمع�ارك 
مستمرة. ھذا یعني أّن العدو قد ھاجم جبھتنا، في نفس الوقت الذي ھاجم�ت فی�ھ ق�وات الفیل�ق 

م�ھ ھ�ذا محاول�ة، الثالث قطعاتھ في مجنون وھور الحویزة ولسان عجی�ردة. وربم�ا ك�ان ھجو
 لتخفیف الضغط على قواتھ في مجنون.



مع طلوع شمس الصباح، سكتت فوھات المدافع والرشاشات على جبھتنا، وھو أم�ر غری�ب، 
فالمعارك عادة ال تنتھي بھذه السرعة. وف�ي وض�ح النھ�ار، ان�دفعت س�ریة م�ن الف�وج الثال�ث 

اللواء، وتق�اطر الجن�ود بالرت�ل  لتعید اشغال مواضع سریة حجابات الفوج األول كما أمر آمر
ول، س��رایا الف��وج األالزك��وي المنف��رد ومعھ��م أس��لحتھم عب��ر خن��دق المواص��الت ال��رابط ب��ین 

وسریة الحجابات المتقدمة. وأبلغ�ت الق�وات، ع�ن وج�ود عش�رات القتل�ى اإلی�رانیین، وبع�ض 
میع�اً إل�ى الجرحى في مواضع السریة التي سقطت في اللی�ل. ووج�ھ آم�ر الل�واء، ب�إخالئھم ج

 مقر اللواء.

ش��يء ق��د ب��دأ یس��تقر ف��ي الف��وج األول والف��وج الث��اني،  م��ع حل��ول ظھ��ر ذل��ك الی��وم، ك��ان ك��لّ 
وأعلمتن��ا مراص��دنا ومراص��د اس��تخبارات الفرق��ة ع��ن انقط��اع ت��ام لنش��اط الع��دو أم��ام جبھ��ة 

 أخرى.لوائنا، وھكذا طلب آمر اللواء من الجمیع العودة إلى المقر الرئیسي، بانتظار أوامر 

جث�ث إیرانی�ة كثی�رة،  عدت إلى مقر اللواء، فوجدتھ ضاّجا بالحركة، وقد تكدست في ارجائ�ھ
ساللم خش�بیة محلی�ة الص�نع م�ن خش�ب الص�فاف وأسلحة مختلفة و، واعداد من جرحى العدو

خفیف الوزن، وحب�ال ونّج�ادات س�باحة إض�افة ال�ى ب�انجوات مطری�ة وكلیم�ات للن�وم بأع�داد 
 ت العدو معھا. كبیرة جلبتھا قوا

اتجھُت إلى غرفة الحركات، فوجدت مقدم الل�واء، خ�ارج الغرف�ة، یس�تجوب بس�رعة وبش�كل 
أولي میداني عشرات األسرى، فیما انتشر ضباط من مختلف الرت�ب م�ن مق�ر الفرق�ة حض�ر 
بعضھم لألشراف على إخالء األسرى، وإخالء الغنائم. فیم�ا تواص�لت س�یارات الف�وج االول 

وعز قائد الفرقة بدفن قتلى العدو ف�ي مك�ان وأل القتلى والجرحى من قوات العدو. والثاني بنق
وض�ع الفت�ة غرب اللواء، طالباً تحدی�د المقب�رة بس�یاج م�ن األس�الك الش�ائكة، و بجنوبحدده 

لى الواقعة. وكل ھذا یثبت أن ھجوم الع�دو ق�د انقل�ب وب�االً علی�ھ. فق�د تشیر باالسم والتاریخ إ
مھاجمة، ومن نجا منھا جرى أسره، لیصبح ذل�ك نص�راً كبی�راً ل�م یح�رز لوائن�ا أبیدت القوة ال

   مثلھ طیلة أعوام الحرب األربعة!

كقاعدة، حین یؤس�ر جن�دي مع�اٍد، تص�ادر بندقیت�ھ وتض�اف إل�ى الغن�ائم، لك�ّن م�ا وص�لنا م�ن 
ع�دو. األفواج من أسلحة معادیة، كان محدوداً ج�داً ال یناس�ب أع�داد قتل�ى وجرح�ى وأس�رى ال

ضمنیاً، یفھم الجمیع أن صنّاع النصر یستفیدون من الغنائم شخصیاً، فیأخذ كثیر م�نھم بع�ض 
األسلحة المستولى علیھا لنفسھ. ولكن ھذا السر یبقى ضمن المسكوت عن�ھ، وق�د اكتف�ى مق�دم 
الل��واء بمكالم��ة آم��ري الف��وجین، وس��ألھما بعفوی��ة إن كان��ت توج��د ض��من ق��واطعھم بع��ض 

ئم التي لم ترسل إلینا؟ فنفى الرجالن وجود أي ش�يء، فیم�ا تح�دث آم�ر الف�وج األسلحة والغنا
األول، عن أسلحة ومعدات تركھا العدو ضمن حقول األلغ�ام الدفاعی�ة الت�ي تخطاھ�ا بالس�اللم 

 الخشبیة، وتتطلب جھداً ھندسیاً إلخالئھا. 



ذلك المساء، جلسنا في بھو الضباط نتحدث عن النصر المب�ین، فأك�د آم�ر الل�واء، أّن خس�ائر 
وحداتنا كانت غالباً م�ن الجرح�ى بإص�ابات متوس�طة، وأّن ع�دد الش�ھداء مح�دود ج�داً، وھ�ذه 
من عالمات النصر النظی�ف، وأعل�ن بفخ�ر وھ�و ینظ�ر إل�ّي: یمك�ن الق�ول إنّھ�ا كان�ت معرك�ة 

 ھا اتصاالت المیدان دوراً حاسماً، یعني المخابرة أبدعت ھذه المرة ". نموذجیة، لعبت فی

بادرت أشكره مشیداً بشجاعتھ، وبصمود وَجلَد قواتنا ف�ي الس�رایا المتقدم�ة، مبین�اً كالع�ادة أّن 
المعركة جھد جماعي، لكّن حضور وحنكة القائد تلع�ب دوراً حاس�ماً ف�ي تحدی�د نتائجھ�ا، ف�ي 

الفائقة. وما لبث الرفی�ق الحزب�ي م. أول ن. أن ثنّ�ى عل�ى ك�الم آم�ر  إشارة واضحة لشجاعتھ
 ، مكرراً أنّھا فعال معركة نموذجیة بكل المقاییس.-كعادتھ –اللواء 

ً ھجوم�قد نف�ذت الفیلق الثالث قیادة  تقودھاقطعات  بعد أیام، علمنا أن مق�ابالً تمكَّن�ت فی�ھ م�ن  ا
 م�ن الج�زر وم�ا ع�رف بلس�ان عجی�ردةلسدة الش�مالیة ا لكنّ ، ةجزیرة مجنون الجنوبی استعادة

وكشف كتاب صادر عن القیادة العام�ة للق�وات المس�لحة  .بقیت تحت سیطرة الجیش اإلیراني
عن تشكیل قیادة عملیات شرق دجلة، التي ستصبح ن�واة لفیل�ق جدی�د (الفیل�ق الس�ادس ومق�ره 

لواقع بین حدود الفیلق الثالث وقیادتھ في ناحیة العزیر) یتولى قیادة العملیات في ھذا القاطع ا
 في البصرة والفیلق الرابع وقیادتھ في العمارة.

تلك اللیلة ابلغني معاوني نائب ضابط وادي، أنھ قد تمكن من الحصول على جھازي مخ�ابرة 
VHF  وعلى ھاتفي میدان عسكري، غنمتھا قواتنا من العدو. فس�ألتھ كی�ف فع�ل ذل�ك، أج�ابني

یھا مفارز تصلیح الخطوط قرب الفوج األول. ضحكت وضحك ھو أیضا ضاحكاً: عثرت عل
لھذا الكالم، ألّن مفارز تصلیح الخطوط ال تذھب إل�ى الحاف�ة األمامی�ة لس�رایا األف�واج، فھ�ذا 
قاطع مسؤولیة مخابرة الفوج، وبالتالي س�یوجھ ل�ھ س�ؤال مل�ح: م�ن أی�ن ج�اء بھ�ذه المع�دات؟ 

ئم مقر اللواء "المخص�ومة" م�ن حص�ة الل�واء م�ن غن�ائم الجواب المسكوت عنھ، أنّھا من غنا
   العدو! فیما بعد قد نستفید من ھذه األجھزة لإلنصات لمكالمات العدو على شبكاتھ.

                              *** 

 

 

 

 

 

 



 طائرة مسیّرة معادیة تشق طبقات الغبار! 

ً 1984دخلنا في شھر أیار  یتصاعد الغبار حول مقر لوائن�ا ف�ي كتیب�ان  ، ومنذ الثامنة صباحا
شرق البصرة. المفید في ھذا الفصل الذي یمتد حتى نھایة ایلول/ سبتمبر، ھو توقف القصف 
والقنص بین الطرفین، بسبب انعدام الرؤیة، وھذه رحمة. ھذا الیوم المغبر حلق�ت فی�ھ ط�ائرة 

   معادیة فوق مواقع فوجینا المتقدمین وانتھى بشبھ كارثة!

 

ھذا یوم إجازتي الدوریة، وكالعادة، خرجت بمراتب الوحدة إلى الت�دریب الص�باحي العجی�ب 
الذي فرضھ الجنراالت. وما إن مضت ساعتان، حتى ج�اء انض�باط الل�واء یبلغن�ي بض�رورة 
انھ��اء الت��دریب لوج��ود إن��ذار. انھی��ت الت��دریب وذھب��ت إل��ى غرف��ة الحرك��ات، فوج��دت ھیئ��ة 

 ،ق فوق قطعات الع�دو المتقدم�ة قریب�اً م�ن خطوطن�ائرة مسیرة تحلّ الركن مشغولة بظھور طا
رة في س�ماء الجبھ�ة. بقی�ت الط�ائرة ھذه ھي المرة األولى التي تظھر فیھا طائرة إیرانیة مسیّ 

یرانیة، وفجأة تخط�ت الموان�ع الدفاعی�ة، وبات�ت تحل�ق حو ربع ساعة تحلق فوق القطعات اإلن
. وص��در أم��ر الفرق��ة برمیھ��ا، فأطلق��ت علیھ��ا مف��رزة ف��وق مواض��ع الف��وجین األول والث��اني

الرشاشة دیمتروف األحادیة لمقاومة الطائرات، رشقة واح�دة لتس�قطھا ف�وراً محترق�ة ممزق�ة 
 فوق مواضع الفوج األول.

وتراكض الجند یجمعون أجزاءھا المدمرة، ثم أرسل الفوج كل الحطام إل�ى مق�ر الل�واء. ھ�ي 
وزن یش��بھ خش��ب ال��زان األب��یض، وق��د طلی��ت ب��اللون ط��ائرة مص��نوعة م��ن خش��ب خفی��ف ال��

لع��ب األطف��ال  األخض��ر الغ��امق، فیم��ا ال یتج��اوز حج��م موتورھ��ا حج��م مح��رك س��یارة م��ن
ت عادی�ة، وق�د وض�عت عل�ى حال�ة التص�ویر یھم ربطوا علیھا كامیرا زینالمتحركة. المثیر أنّ 

اس��تخبارات الل��واء، أن االوتوم��اتیكي، وم��ا زال الف��یلم ال��ذي ص��ورتھ ف��ي داخلھ��ا. وم��ا لبث��ت 
وأرسلتھا بعھدة مأمور إلى مقر الفرقة. ومضت تل�ك الص�بیحة ھادئ�ة تمام�اً  كتبت بھا تقریراً 

ت الس�اعة الثالث�ة ظھ�راً وأنا أحسب الساعات حتى انتص�اف اللی�ل ألذھ�ب ف�ي إج�ازتي، وتّك�
كیماوی�ة،  وقد انتھین�ا ت�واً م�ن تن�اول طع�ام الغ�ذاء، فاتص�ل مق�ر الفرق�ة وأبل�غ بوج�ود ض�ربة

   وطالب الجمیع دون استثناء بلبس األقنعة.

وارتدینا األقنعة، والبد من التعریف بقناع الوقایة، فھو عبارة عن جلد مطاطي غلیظ یلتص�ق 
بالوج��ھ، فی��ھ مرش��حات للت��نفس أم��ام الف��م واألن��ف، عل��ى ش��كل قطع��ة مس��تدیرة، فیم��ا تغط��ي 

 ثناء ارتداء القناع.العینین قطعتا بالستك شفافة صلبة، تؤمن الرؤیة أ

ارتداء القناع لمدة قد تصل إلى ساعة ممكن عملیاً، وبوسع العسكري أن یتحم�ل أث�ره، (وھن�ا 
البد من التذكیر أن األعمال یجب أن تستمر بھذا القناع، فالمخابر الجالس عل�ى البدال�ة یج�ب 

طت��ھ ك��ذلك، أن ی��تكلم وھ��و مرت��ٍد للقن��اع، وك��ذلك عام��ل المحط��ة الالس��لكیة، والح��رس ف��ي نق
وكاتب القلم كذلك، ومفارز مقاومة الطائرات كذلك، ب�ل إّن الجن�ود ال�ذین یقوم�ون ب�الحفر أو 



بترمیم خنادق الرمي أو المواضع یجب علیھم أن یفعلوا كل ذلك وھم یرتدون القن�اع، وھك�ذا 
 یسري األمر على الجمیع).

بوج�ود خط�ر وش�یك م�ن ن وتأكی�دات الفرق�ة مس�تمرة یلكن األمر تطاول، ومضت نحو ساعت
وصول غ�ازات س�امة إل�ى القطع�ات. وم�ا لب�ث ض�ابط ال�ركن الكیم�اوي، النقی�ب ھم�ام (اس�م 

، التي تحتل مواضع ش�مالنا، ق�د  30رمزي) أن كشف لي بشكل شخصي، أّن مدفعیة الفرقة 
ضربة مدفعیة بذخیرة كیماویة من غاز السارین إلى قطعات العدو، لكن اتجاه ھب�وب  توجھ

ً الریاح  ح�ین اس�تخدام  تغیر فجأة، فباتت السموم تنجرف نحو قطعاتنا، وھو احتمال قائم دائم�ا
 ً ، وبقی�ت اتنق�ل ب�ین المالج�ئ ألراق�ب الت�زام الجمی�ع األسلحة الكیماویة. ولذا بقي التھدید قائما

بارتداء القناع، ثم دلفت إلى ملجأ آمر السریة الرائد حسین، فوجدت�ھ ق�د انتھ�ى ت�واً م�ن غس�ل 
ً رأسھ وھو یتف�رج عل�ى التلفزی�ون. س�ألتھ نص�ف م�ازحٍ أال یخش�ى  ، وجلس إلى مكتبھ مبتسما

 ً بالغاز، فب�ئس األج�ل،  وھو یقول إّن أجل االنسان إذا حلّ  الغاز الكیماوي، ھز رأسھ مستھزئا
ولك��ن الب��د من��ھ، وھ��و ال یطی��ق وض��ع القن��اع، ویفّض��ل الم��وت عل��ى ارتدائ��ھ. غادرت��ھ تجنب��اً 

ومضیت إلى مواضع ضباط س�ریة المغ�اویر فوج�دتھم یلعب�ون الن�رد وھ�م لمزید من الحرج، 
مرت��دین األقنع��ة. ك��ان منظ��رھم یبع��ث عل��ى الض��حك والرث��اء ف��ي آٍن واح��د، فھ��م یح��اولون 
التكیف مع وضع غیر طبیعي بالمرة، وجلست معھم انتظر دوري أللع�ب، وال�دقائق تتط�اول 

  والتھدید الكیماوي ما برح قائماً. 

من إلغاء االج�ازات ق�د ب�دأ یتس�رب إل�ى نفس�ي بس�بب األح�داث االس�تثنائیة الت�ي  كان الخوف
مرت بھا القطعات الیوم . وبحلول الساعة السادسة تقریبا أعلن انتھاء التھدید، وج�اء اإلیع�از 

 بنزع األقنعة.

ي نزعت القناع، فشعرت أّن جلد وجھي ینسلخ معھ، وبقیت رقبتي وذقن�ي وح�ول أذن�ي تحكن�
ص��ابھا االحم��رار. ث��م ب��دأ الغب��ار ینقش��ع م��ع اقت��راب الغ��روب وح��ل الب��رد ویل��ة، وألفت��رة ط

الصحراوي القارس. النوم خارج الملجأ لیالً غی�ر ممك�ن حت�ى اآلن لس�بب الب�رد. اتص�ل ب�ي 
 ً ً  مقدم اللواء طالبا م�ن  أن أوافیھ إلى غرفة الحركات، وم�ا إن دخل�ت حت�ى غ�ادر لین�ال قس�طا

لبث آمر الفوج الثاني الرائ�د  وماغرفة الحركات حتى دّب الظالم.  الراحة، وبقیت خافراً في
 خمیس أن اتصل بمقر اللواء، لیبلغ عن صوت طائرة صغیرة یسمع فوقھم. 

بلغتھ بما جرى، فجاء مھروالً، وتكلم مع آمر الفوج الث�اني، أایقظت ضابط ركن الحركات، و
الن�ار عل�ى مص�در الص�وت، وھك�ذا اش�تعلت ثم كلم آمر اللواء، وأبلغھ بما جرى، فأمر بف�تح 

سماء الفوج الثاني بالرصاص، ولكن الصوت لم ینقطع، وتحرك�ت مف�ارز الرازی�ت ومف�ارز 
االستمكان لمحاولة العثور على الطائرة بال جدوى، فالصوت ما زال مسموعاً ویرتفع أحیان�اً 

 وخاصة فوق قطعات فصیل حجاب الفوج الثاني.



لف��وج الث��اني، أبل��غ بطریق��ة ذكی��ة، أّن مص��در الص��وت ربم��ا ك��ان مرص��د االس��تخبارات ف��ي ا
جھاز تسجیل یبث من الحافة األمامیة للعدو كاسیتاً لصوت طائرة بعید، والصوت یصل بھ�ذا 
الشكل إلى الفوج الثاني. وجرى تعبیر ھذه المعلومة إلى استخبارات الفرقة ومنھا إل�ى الفیل�ق 

ء تأیی�د لم�ا ذھ�ب إلی�ھ مرص�د االس�تخبارات، واعتب�ر ثم إلى العام�ة، وبع�د نح�و س�اعتین، ج�ا
الصوت جزءاً من خطة مخادعة تمارسھا القوات اإلیرانیة، لحرف االنظار ع�ن اس�تعداداتھم 

 لھجوم في قاطع عملیات آخر قد ال یكون بعیداً عن قاطعنا.

 نتیجة كل ذلك، شعرت أّن إجازتي ستذھب مع الریح، وسط ھذا الضجیج، وبقیت أترقب ف�ي
غرفة الحركات، ما یمكن أن یُسفر عن�ھ الموق�ف، وق�د انقط�ع ص�وت الط�ائرة ف�وق قطعاتن�ا. 
ولم یصدر عن الفرقة أمر استثنائي، س�وى األوام�ر المعت�ادة بت�وخي الیقظ�ة والح�ذر، وابق�اء 
االستعدادات قائمة. ولم تسجل مراصد الفرق�ة والرازی�ت حرك�ة غی�ر عادی�ة لقطع�ات الع�دو، 

 ا ھو علیھ، حتى بلغت الساعة الحادیة عشرة لیالً.وبقي الوضع على م

غادرُت الحركات إلى ملج�أي، الجبھ�ة ھادئ�ة تمام�ا، والس�ماء ص�افیة وق�د رص�عتھا النج�وم، 
أجمل سماء تراھا العین ھي السماء فوق الصحراء، السیما في اللی�ل. ال ص�وت یص�در ع�ن 

الص��مت المعت��اد ال��ذي یل��ف الجبھ��ة، س��كوت ت��ام ربم��ا ك��ان یخف��ي ش��یئا، لكن��ھ ال یخ��رج ع��ن 
 الجبھات كل لیلة تقریباً، ما لم تكن ھناك فعالیة ألحد الطرفین.

ف��ي ملج��أي ، اتم��دد عل��ى فراش��ي، وأش��اغل نفس��ي بق��راءة كت��اب، وللكت��ب ھن��ا طع��م خ��اص، 
السیما أني اقرأ كتباً إنكلیزی�ة وھ�ذا یغ�یض الجھ�از الحزب�ي ألنھ�م ال یفھم�ون م�ا أق�رأ. بقی�ت 

یبث أغ�اٍن وأخب�ار ومنوع�ات، واس�تمع ع�ادةً إلذاع�ة الكوی�ت الت�ي یص�لنا بثھ�ا أقرأ والرادیو 
كاشفا عن عالم ال صلة لھ بعالمنا المحترق المجن�ون. ث�م رّن ھ�اتفي، رفع�ت الجھ�از الی�دوي 
فحولني عامل البدالة إلى مقدم الل�واء بن�اء عل�ى طلب�ھ. وكلمن�ي المق�دم ال�ركن عب�د الص�احب 

ألرس�ل  أخبرن�يل: "عزیزي، أال ترید أن تذھب في إجازت�ك؟ علوان بصوت مازح وھو یقو
 بدالً عنك ضابطا آخر؟!"

قلت لھ ضاحكاً، إنني انتظ�ر وكل�ّي ش�وق لل�ذھاب، ق�ال م�رة أخ�رى ولك�ن بص�وت ج�اد ھ�ذه 
الم��رة "نّس��ب الس��ید آم��ر الل��واء، أن ت��ذھب أن��ت وتأخ��ذ مع��ك إل��ى مق��ر الل��واء الخلف��ي وجب��ة 

داری�ة لل�واء لیقوم�وا بتس�لیم افقھم أن�ت شخص�یاً إل�ى المنطق�ة اإلمجازي الس�ریة، عل�ى أن ت�ر
 أسلحتھم إلى المشاجب بإشرافك ھناك".

اس��قط ف��ي ی��دي، وفرح��ت ولكنھ��ا فرح��ة مش��وبة ب��الحزن، فھ��ذه المھم��ة األخی��رة س��تأخذ م��ن 
إجازتي ساعات طویلة، لكني رض�یت ول�یس م�ن الرض�ا ب�ّد، وأجبت�ھ باالمتث�ال لألم�ر، فق�ال 

 في غرفة الحركات، وخذ نماذج اإلجازات بنفسك!""مّر علّي 



وھك��ذا انتھ��ى ذل��ك الی��وم الم��زدحم باألح��داث، ول��م أص��ل بغ��داد حت��ى الس��اعة الثامن��ة ص��باحاً 
فاص��طادني الزح��ام الص��باحي المعھ��ود ف��ي م��دخل العاص��مة، ول��م أص��ل بیت��ي حت��ى التاس��عة 

  والنصف صباحاً. 

                                *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عملیة جراحیة في وسط الصحراء!

في ظھري ورم صغیر یعذبني منذ سنوات، ھو بحجم حمصة، ول�ھ ش�كل حب�ة ش�باب عتیق�ة، 
وقررت أخیرا أن أذھب للطبی�ب ألزیل�ھ، وھك�ذا كن�ت أتح�دث إل�ى ص�دیقي الم�الزم الطبی�ب 

بی�ة یوقعھ�ا آم�ر عزة عارض�اً الفك�رة وطالب�اً رأی�ھ إن ك�ان ھ�ذا یس�توجب أن أس�جل عی�ادة ط
 اللواء في بریده.

 

وأن��ا أحدث��ھ ع��ن حب��ة ش��باب ف��ي ظھ��ري  ، وھ��و م��الزم مجن��د طبی��ب أیزی��ديض��حك د. ع��زة
تطورت إلى ورم صغیر یحتاج مداخلة جراحیة، ثم سألني أن یشاھدھا، فكشفت ع�ن ظھ�ري 
في وھج صحراء كتیبان ونح�ن إزاء مخف�ر زی�د الح�دودي الش�ھیر ال�ذي ب�ات عین�اً بع�د أث�ر، 

بع��د انتص��ارات مع��ارك ش��رق  1984درج��ة الح��رارة ف��ي تل��ك الظھی��رة م��ن أواخ��ر ص��یف 
بصرة الثانیة جاوزت الخمسین، والغبار یلف المك�ان م�ن ك�ل الجھ�ات بحی�ث ال یزی�د م�دى ال

  الرؤیة عن بضعة أمتار.

، وال نعل�م ھ�ل نت�رك ب�اب الملج�أ مش�رعة 23كنا نجلس ف�ي طباب�ة الف�وج الثال�ث ل�واء مش�اة 
دب ف�ي لتدور فیھ نسمة ھواء تائھة وخیط من نور النھار، أم نغلق�ھ لنتق�ي ش�ر الغب�ار ال�ذي ی�

كل مساماتنا، فتركناه موارباً لتختلط كل األشیاء ببعض�ھا، ودع�اني د.ع�زة أن أق�ّرب ظھ�ري 
من ظلفة الباب كي یرى في مسقط النور مس�توى تل�ك الدّمل�ة. تلّمس�ھا بأص�ابعھ، وس�ألني إن 
كان��ت ت��ؤلمني ح��ین یض��غط علیھ��ا فنفی��ت ذل��ك، ث��م س��ألني لم��اذا أروم أزالتھ��ا، قل��ت ل��ھ إنھ��ا 

اخش��ى أن تتق��یح، كم��ا أّن زوجت��ي طلب��ت من��ي إزالتھ��ا. ض��حك، وق��ال نع��م ممك��ن مقرف��ة، و
   إزالتھا فوراً إذا شئت، نترك دور الطاولة الذي وصلناه، ونُجري العملیة!

فسألتھ عن مخاطر ھذا األمر، وھل یتطلب من�ي عی�ادة م�ن الل�واء، وھ�ل أن�ال إج�ازة علیھ�ا. 
 ً أن یك�ون ل�ي اس�تحقاق إج�ازة مرض�یة، كم�ا نف�ى  ضحك كاشفاً عن أسناٍن مرتبة نظیف�ة نافی�ا

الحاجة إلى تسجیل عیادة طبیة، مؤكداً أن بوسعھ إجراء العملی�ة دون عی�ادة، أو بعی�ادة طبی�ة 
 مكتوبة، وھذا یعتمد علّي، قلت لھ إذن لنعملھا دون عیادة، أال تخشى أن یتلوث الجرح؟

 وع، وبعدھا ینتھي كل شيء.سنضمده بقوة، وتأتي كل یوم لنغیر لك الضماد لمدة أسب

، ثم رّش علیھا مخدراً موضعیاً، وانتظ�ر بض�ع دق�ائق مالزم الطبیب عزة بتعقیم الدّملةوبدأ ال
لني إن كن�ت ق�د ش�عرت ب�الوخزة، رع ینغزني ب�رأس المبض�ع الح�اد ویس�أوھو یكلمني، ثم ش

بص�وت  حتى انع�دم اإلحس�اس، فف�تح الج�رح، وج�اء بملق�ط لینظ�ف ال�دمل، وم�ا لب�ث أن ق�ال
ع�اٍل، م��ا ھ��ذا؟ توج�د ش��ظیة راك��دة ف��ي الج�رح، وم��ا لب��ث أن أخرجھ�ا ب��الملقط والمق��ص، ث��م 

 عرضھا علّي وھو متعجب، وأنا بدوري مستغرب، من أین جاءت ھذه الشظیة؟؟



تذكر متى جرى ذلك دون أن انتبھ، فعادت بي رحلة الذاكرة إل�ى م�ا ج�رى بع�د وحاولت أن أ
على  نفي سربل زھاب، وكان مقرنا في قریة تبھ انو شروا عام من بدء الحرب، كان لواؤنا

طرف غابة سھامي سیئة الذكر المرعبة، وقد ابتدأ یومنا بقیام العدو برمینا بعدة قنابر ھ�اون، 
وكن��ت أتج��ول م��ع طبی��ب الل��واء د.ش��اموئیل ف��ي أك��واخ القری��ة المھج��ورة ح��ین ب��دأ القص��ف، 

 شظایاھا، وسرعان ما س�قطت قنب�رة قریب�ة ج�داً فلبدت معھ في خندق شقي لیقینا من القنابر و
منّا، فدفنّا رأسینا في عمق الخندق التق�اء العص�ف والش�ظایا والحج�ارة المتط�ایرة، وم�ا لب�ث 

ق�د ب�ال ح�راك وال روح فی�ھ كلب كبیر أسود كان قریبا من خن�دقنا أن انطف�أت فی�ھ الحی�اة، فر
 صابتھ شظیة في عینھ.بعد أن أ

ع القص�ف، فخرجن�ا نتس�لل ب�ین أزق�ة القری�ة المھج�ورة المھدم�ة، بعد نحو نصف ساعة أنقط�
حتى بتّنا نسیر متعاقبین لضیق المسار، فنبھني د.شاموئیل إلى وجود خیط دم على بدلتي م�ن 
جھ��ة الظھ��ر. ول��دى وص��ولنا ملج��أ الطباب��ة، نزع��ت القم��یص العس��كري، فكش��فت ل��ھ ع��ن 

عن حجر صغیر أصابني وأنا ألق�ي ظھري، فأخبرني عن وجود خدش بسیط، قد یكون ناتجاً 
بنفسي في الخندق الشقي، وتلمس المكان مراراً، ثم وضع على الج�رح قطع�ة ض�ماد وفوقھ�ا 
بالستر طبي، وانتھى الموضوع عند ھذا الحد. وبعد فترة نزعت الضماد، ونسیت ك�ل ش�يء 

ً أسنوات  3عن ذلك الحادث، وھا أنا الیوم بعد  ق�د تس�للت  ذن، كان�ت ش�ظیة، إستعیده مرعوبا
 إلى داخل ظھري، لكّن السؤال أین اختفت كل ھذه السنین؟

وأجابني د.عزة ضاحكاً، أن الجلد حولھا قد تصلب وشكل ما یشبھ النسیج الحاوي، ثم التھ�ب 
 ً لس��بب خ��ارجي ول��یس بس��بب الش��ظیة، ألّن الش��ظایا كلھ��ا معقم��ة بش��دة  ھ��ذا النس��یج، وغالب��ا

الم�رجح أنّھ�ا ق�د تس�للت إل�ى نس�یج "دیرم�ا" تح�ت الجل�د، حرارة التفجیر الذي یفلق القنبل�ة. و
وتوارت في إحدى الطیات، ثم صعدت فجأة إلى أعلى بع�د أن تك�ّورت ف�ي النس�یج. وس�لمني 
الشظیة ملفوفة بقطعة شاش قائالً، احفظھا للذكرى ف�ي علب�ة ص�غیرة! ث�م خ�اط الج�رح بخ�یط 

   متصالب، ووضع فوقھ ضماداً وألصقھ ببالستر.

عد العملیة نتس�امر، فأثن�اء العواص�ف الترابی�ة تنع�دم فعالی�ات الجبھ�ة بس�بب ض�عف وجلسنا ب
الرؤی��ة، وبوس��ع الجمی��ع قت��ل الوق��ت، وھ��و اآلخ��ر ج��دیر بالقت��ل ف��ي س��احة الح��رب! وأعادن��ا 
الح��دیث إل��ى ذكری��ات األطب��اء ال��ذین م��روا بن��ا، ولھ��ؤالء قص��ص غریب��ة وطریف��ة، أولھ��ا أّن 

ح�وا رتب�اً كض�باط ی�ؤدون الخدم�ة القادس�یة الثانی�ة ل�م یُمنأغلب االطب�اء ح�ین اش�تعلت ح�رب 
مكلف��ین ونش��روا ف��ي وح��دات مختلف��ة، وھك��ذا ك��ان عل��ى الطبی��ب أن  لزامی��ة، فبق��وا جن��وداً اإل

د إرباك�اً كبی�راً ج�داً ف�ي عملھ�م. األس�وأ یخضع ألوامر أي نائب عریف في وحدت�ھ، وھ�ذا ولّ�
یملك أن ینفق على نفس�ھ، فب�ات علی�ھ وھ�و من ذلك، أن الطبیب براتب جندي مكلف، كان ال 

الطبیب الحاذق أن یعتمد على أسرتھ في تأمین نفقات�ھ الش�ھریة حت�ى نھای�ة خدمت�ھ العس�كریة 
، صدر قرار م�نحھم رتب�ة م�الزم، وتض�من 1981شھرا)، وفي منتصف عام  21اإللزامیة (



ء أق�دم م�نھم مھنی�ا بعض االستثناءات، فبات بعض األطب�اء الج�دد، مالزم�ین، فیم�ا بق�ي أطب�ا
 كجنود، وھذا فاقم المشكلة.

المضحك، أّن األطباء ال�ذین منح�وا رتب�ة م�الزم أثن�اء الح�رب، ل�م ی�ذھبوا إل�ى كلی�ة الض�باط 
االحتیاط، فباتوا ض�باطاً یخ�دمون ف�ي الوح�دات، وھ�م یجھل�ون ق�وانین العس�كریة وس�لوكیات 

لض��باط ف��ي الوح��دات الت��ي الض��باط وح��دود ص��الحیاتھم. لك��ن وبص��ورة عام��ة، ف��إن أغل��ب ا
التح��ق إلیھ��ا أطب��اء، ك��انوا یع��املون الطبی��ب باعتب��اره ض��ابطاً حت��ى اذا ك��ان ال یحم��ل رتب��ة، 
وُسمح لھم في أغلب الوحدات بالجلوس في بھو الض�باط ودف�ع اش�تراك البھ�و، م�ا ولّ�د بی�نھم 

ع�ام وبین الجنود مشكالت من نوع آخر، فطبیب جندي مكل�ف یجل�س ف�ي البھ�و، ق�د یطل�ب ط
 العشاء من أحد المراتب العاملین في البھو، وھو نائب عریف، ما یجعلھ یمتنع عن خدمتھ!

لك��ن بوج��ھ ع��ام، ك��ان األطب��اء الوج��ھ المش��رق المتحض��ر ف��ي الوح��دات، وال��ذي ك��ان مج��رد 
ً المعركة، یثیر في نفوس المقاتلین وجوده قریباً أثناء ا  ومحبة وألفة. طمئنانا

ب، نُق�ل إل�ى ك�ل وح�دة طبی�ب، وأس�اء بع�ض آم�ري الوح�دات فھ�م في األسابیع األول�ى للح�ر
مھم�ة الطبی��ب، ففیم��ا كان��ت األف�واج مش��تبكة ف��ي القت��ال، ك�ان اآلم��رون یطلب��ون م��ن الطبی��ب 
إخ�الء الجرح�ى، وكأن��ھ مم�رض أو مس�عف الوح��دة، وأوق�ع ھ�ذا خس��ائر ف�ي ص�فوفھم، فقُت��ل 

 أخطاء آمري الوحدات! بعضھم وُجرح آخرون، فیما سقط في األسر عدد منھم بسبب

وم��ن أص��عب م��ا ك��ان یم��ر ب��ھ األطب��اء، ھ��ي قض��یة إج��ازاتھم الدوری��ة، إذ أّن ك��ل الوح��دات 
تطال��ب وح��دات المی��دان الطبی��ة بأرس��ال ب��دیل طبی��ب، ك��ي تس��مح بن��زول طبی��ب الوح��دة ف��ي 
إج�ازة، ول��م تك��ن وح��دات المی��دان تمل��ك م�ا یكف��ي م��ن األطب��اء للمن��اورة بأرس��الھم للوح��دات، 

 كان یؤخر بعض األطباء أیاماً طویلة عن اجازاتھم الدوریة.وھذا 

، ي، د. عل�م، د. س�الروطافت بذاكرتنا أسماء األطباء الذین م�روا بحیاتن�ا العس�كریة، د. حی�د
، د. شامل، د. ھاني، وأسماء أخرى كثیرة غابت ع�ن ل، د. خلیء، د. صفان، د. جنابد. طال

 الذاكرة في زحمة تفاصیل الحرب.

                                *** 

 

 

 

 

 



 قطار البصرة الذي تكرھھ الزوجات! 

القط��ار ال��ذي أنش��أه البریط��انیون ف��ي الع��راق بع��د "اس��تعماره" بق��ي بخطوط��ھ الحدی��د یخ��دم 
العراقیین حتى الیوم، ومنذ انتقال الفرقة الثامن�ة بش�كل نھ�ائي إل�ى ق�اطع البص�رة، ب�تُّ أع�ود 

 غالباً بالقطار، وفي القطار قصص.اللواء إلى مقر من اجازتي 

 

المحطات دائما مساحات الف�راق واللق�اء، فھ�ي مس�ارح لوداع�ات حزین�ة ولق�اءات مفرح�ة ال 
نھای��ة لھ��ا، حی��ث األھ��ل یودع��ون بن��یھم المس��افرین ل��رحالت الدراس��ة خ��ارج البل��د، واألھ��ل 

وص��ل أی��ام الربی��ع واألقرب��اء یودع��ون العرس��ان ال��ذاھبین إل��ى رح��الت ش��ھر العس��ل ف��ي الم
والص��یف، وف��ي البص��رة أی��ام الخری��ف والش��تاء، فالبص��رة مش��تى الع��راق المجھ��ول. وف��ي 
الحرب أضیف لھذا الموروث أّن قطار البصرة، یأخ�ذ العس�كر إل�ى جبھ�ات القت�ال الجنوبی�ة. 

س�اعة ونح�ن  11الرحلة تبدأ في الثامنة لیالً، ویصل القطار البصرة في السابعة صباحاً، أي 
 نھایة القرن العشرین!في 

الرحالت كانت مجانیة، وأحجُز في العادة س�ریراً ف�ي إح�دى المقص�ورات ھاتفی�اً م�ن البی�ت. 
المقص���ورات مریح���ة عموم���ا ونظیف���ة ومرتب���ة، وھ���ي مقّس���مة إل���ى قس���مین، قس���م للض���باط 
األع��وان، وف��ي ك��ل منھ��ا س��ریران متعام��دان ف��وق بعض��ھما، كم��ا یمك��ن دم��ج مقص��ورتین 

أشخاص، یمكن بعدھا فص�ل المقص�ورتین لت�وفیر  متالصقتین في دعوة عشاء وسمر ألربعة
منام مریح لشخصین. أما القسم اآلخر فكان للضباط القادة (م�ن رتب�ة مق�دم فص�اعداً) بس�ریر 

 منفرد وخدمات غرفة كاملة.  

لیلة نھایة اإلجازة، كانت حزناً ال ینتھي في البیت، وینفرج ھذا الحزن بت�أمالتي ف�ي المحط�ة 
المحطة، ینقلن�ي دائم�ا إل�ى ع�الم نتش�ّوق ل�ھ، إل�ى محط�ات القط�ارات ف�ي العالمیة ببغداد. جو 

لندن وبرلین وباریس وروما، حیث تقف الحبیبات، ص�وفیا ل�ورین، أودري ھیب�ورن، روم�ي 
شنایدر، وھّن یودعن أحب�تھن، أالن دیل�ون، ش�ین كون�وري، كی�رك دوغ�الس العتی�ق الب�اقي. 

ن قبالت وداعٍ اختلط فیھ�ا الح�ب بال�دمع الح�زین. في زوایا المحطات المظلمة یتبادل العاشقو
وق��اطرات ال��دیزل تنف��ث بش���دة بخ��ار الرحی��ل الجمی��ل ال���ذي یغم��ر الم��ودعین والمس���تقبلین 
والمسافرین على أرصفة المحطات الرمادیة. كل ھذا كان ینسیني لوھلة كآبة رحلتي الت�ي ال 

مس�ألة یومی�ة، وق�د یت��دنى یس�تبعد ق�ط أن تك�ون األخی�رة، فف��ي جبھ�ة الح�رب، یص�بح الم��وت 
دونھا العوق، فیفقد اإلنسان أحد أعضائھ أو تنطف�ي فی�ھ إح�دى حواس�ھ، أو تتعط�ل ف�ي جس�ده 

ح المعارك الموحش�ات، وإحدى الوظائف، وإن تاھت البوصلة، فاألسر لیس نھایة غریبة لسف
 فھي الحرب ولن تكون قط نزھة. 



تودعني، بعن�اق وقبل�ة طویل�ة عل�ى س�لم وكانت زوجتي تشایعني أحیاناً إلى رصیف المحطة ل
 القطار قبل أن یقلع في طریقھ إلى الجبھات، وتمازحني بطرافة طفولة ضائعة قائلة:

"خذني معك، ضعني في الحقیبة، وخذني معك، ودعني أقض�ي ك�ل األی�ام األربع�ة وعش�رین 
 مختبئة في ملجئك، وعلیك أن تؤمن لي الطعام والماء".

مع��اً تل��ك اللحظ��ة الجمیل��ة الت��ي ش��اھدناھا ف��ي أف��الٍم ع��ن محط��ات ونس��تذكر بص��مٍت محم��وم  
العواصم الغربیة إبان حروب عتیقة لم نعرفھا س�وى عل�ى الشاش�ات، وھ�ا نح�ن نع�یش أبش�ع 
ص��فحاتھا. مج��رد الحل��م بالوص��ول إل��ى تل��ك العواص��م ب��ات ص��عباً، ف��الحرب ت��أبى أن ترف��ع 

  أوزارھا. 

المحمودیة متجھاً نحو الجنوب، أسارع ألقاسم رفیق ویقلع القطار، وحال أن یغادر المسیب و
ال��درب وزمی��ل الكابین��ة عش��اءنا والكح��ول المراف��ق ل��ھ كیفم��ا ك��ان، ول��م یص��دف أن التقی��ت 
ضابطاً یرفض الكحول، واألطباء كانوا دائماً أجمل رفاق السفر، فھم مثقف�ون منفتح�ون عل�ى 

 محتمل بشدة. العالم، ویمكن معھم أن ینسى المرء أنّھ ذاھب إلى موت

، عدت من إجازتي الدوریة بقطار البصرة، وودعن�ي 1984ذات لیلة من أواخر خریف عام 
المطر على رصیف المحطة العالمیة، وكنت مع نفسي أسرح بخیال أن یسرقني القطار وھ�و 
ماٍض بال ھوادة عبر الحدود جنوباً إلى الكویت، ومنھا طائراً بال توقف حتى ضفاف أوروب�ا 

الجمیلة، لكّن ذاك كان وھمي، أما في الحقیقة فقد شاركني الكابینة مالزم أول طبیب،  الباردة
ودعتھ زوجتھ على رصیف المحطة، ولحظت بطرف عیني عناقھم�ا الجمی�ل، وس�ررت أیم�ا 

 سرور حین تشاركنا كابینة السفر.

ل، وترك�ت وما إن انطلق القطار في رحلتھ اللیلة، حتى سألني شریك الكابینة أّي سریر أفض�
لھ الخیار، مؤكداً أن ال فرق عندي، فسارع یخبرني أنّھ سیس�تلقي عل�ى الس�ریر العل�وي ألن�ھ 

األرض��ي، فس��ارعت اف��تح  رأط��ول قام��ة من��ي وبوس��عھ التس��لق بس��ھولة، وس��یترك ل��ي الس��ری
الس��ریر األرض��ي ألكش��ف ع��ن مس��احة لحف��ظ األمتع��ة مخفی��ة تح��ت الس��ریر یجھ��ل أغل��ب 
المس��افرین وجودھ��ا، ودعوت��ھ أن نض��ع حقائبن��ا ھن��اك، بع��د أن نھی��ئ مائ��دة الس��ھرة! فس��ألني 
بحیاء ظاھر ھل تشمل سھرتنا المحرمات المحبوبة، وأدرك�ت م�ا یرم�ي إلی�ھ، فأخرج�ت م�ن 

ً ترافقني عادة في رحلة الع�ودة، وأ زجاجة ویسكي،حقیبتي نصف  منھ�ا  أخی�راً  ت�م غالب�ا كأس�ا
في ملجأي في اللیلة التالیة لوصولي. انفرجت أساریر رفیق الرحلة الطویلة، وس�ارع یخ�رج 
م��ن حقیبت��ھ، نص��ف زجاج��ة ویس��كي م��ن ن��وع آخ��ر، وتبارین��ا ف��ي وض��ع أطب��اق العش��اء 

ات في منازلھن، فباتت أمامنا مائ�دة ع�امرة منوع�ة. والمقبالت التي أعدتھا الزوجات الصابر
وقرعن��ا األنخ��اب، ودار الح��دیث دائم��اً بعی��داً ع��ن الح��رب والثكن��ات والخن��ادق، فكان��ت أش��بھ 
برحلة في أطیاف األحالم، وسارعت أریھ كتبي الت�ي اص�طفیتھا للق�راءة، فیم�ا ع�رض عل�ّي 

 ة أّن كتبنا كانت إنكلیزیة بالكامل. كتبھ التي جاء بھا إلى وحدتھ للقراءة، ولم تكن مفاجأ



إل�ى أجفانن�ا، فیم�ا القط�ار  نحو الساعة الواحدة بعد منتص�ف اللی�ل، ب�دأ النع�اس والتع�ب ی�دبّ 
یمضي قدماً نحو الجنوب، واقترحت أن نن�ام م�ا تبق�ى م�ن اللی�ل لنص�ل واع�ین إل�ى وح�داتنا، 

بقین�ا ب�المالبس الداخلی�ة الطویل�ة فضحك وبدأ ینظف المائدة وأنا أساعده، ثم خلعن�ا قیافتین�ا، و
 التي كان الجمیع یستخدمونھا كبیجاما للنوم، ودخلنا لننام في أسرتنا.

ال أدري متى غفوت، ولكّن انفجاراً كبیراً اتبعھ رشقات اطالقات من اسلحة رشاشة، ایقظن�ي 
ء وایق�ظ ك�ل رك�اب القط�ار، قف�زت إل�ى الناف�ذة أنظ�ر م�ا ج�رى، فكان�ت العتم�ة ال تش�ي بش�ي

خارج القطار، نظرت إل�ى الس�اعة، فوج�دتھا الثالث�ة والنص�ف ص�باحاً، وك�ان القط�ار ق�د ب�دأ 
یتباطأ في مس�یره ث�م یتھ�ادى حت�ى توق�ف، وط�اف ف�ي المم�رات رج�ال یركض�ون وأص�وات 
عالی��ة، أطلل��ت ورفی��ق ك��ابینتي عل��ى المم��ر، فوج��دنا عنص��راً م��ن االنض��باط العس��كري بی��ده 

فس�ألناه عم�ا ج�رى، لیجی�ب باقتض�اب، أح�دھم أطل�ق قنبل�ة عل�ى  بندقیة، ویب�دو علی�ھ الت�وتر،
إحدى العرب�ات. فس�ارعت أس�الھ وم�ا ھ�ي رش�قات الرص�اص، أج�ابني، أّن اح�دھم ق�د رم�ى 
رشقات رص�اص عل�ى العرب�ات. نظرن�ا م�ن ناف�ذة المم�ر، ف�إذا القط�ار واق�ف وس�ط الب�ردي 

ط الھ�ور، س�ارعت أكل�م والقصب، ومی�اه الھ�ور تس�احل جھت�ھ الیمن�ى! نح�ن واقف�ون ف�ي وس�
االنضباط بلغة آمرة: " انضباط، اخبر مسؤول األمن أّن القطار یجب أن یتحرك ف�وراً، نح�ن 
اآلن ھ��دف واھ��ن ألّي مھ��اجم، ال نعل��م م��ن رمان��ا، لكن��ھ ع��دو ب��ال ش��ك. أس��رع وأوص��لني 
لمسؤول أم�ن القط�ار! ارتب�ك االنض�باط، وھ�و ی�درك ألول م�رة أّن وق�وف القط�ار ق�د جعلن�ا 

یع��اً ھ��دفاً س��ھالً! وس��رعان م��ا تص��اعد ص��وت ع��اٍل ق��ادم م��ن مقدم��ة القط��ار یوج��ھ س��ائق جم
القطار والقائمین على األمن وھو یصرخ "تحرك، تحرك بسرعة یا ولد، ال تب�ّق واقف�اً، عل�ى 

ن��وار بس��رعة، األخ��وة الض��باط، رج��اء أن��وار العرب��ات والمم��رات، اطف��ي األالجمی��ع اطف��اء 
واجھ ھجوماً"! سارعنا نطفي النور، واطفأ االنض�باط ن�ور المم�ر ث�م تھیأوا بمسدساتكم، فقد ن

ركض باتجاه مصدر الصوت، وعرفت من لھجتھ أنّھ أحد الضباط القادة، وكان یوجھ أوام�ر 
دق��ائق تح��رك القط��ار ثانی��ة، بس��رعة مح��دودة، ث��م ب��دأ یح��ث  10س��ریعة للحرك��ة. بع��د نح��و 

ح��دودة بس��بب ض��یق الطری��ق، وظلمت��ھ، الحرك��ة س��راعاً، وھ��ي ع��ادة ف��ي منطق��ة األھ��وار م
 ولیونة األرض تحت السكة الحدید. 

الوض�ع مت�وتراً تمام�اً والجمی�ع بانتظ�ار ھج�وم ف�ي أّي لحظ�ة،  ولمدة نحو نصف ساعة، بق�يَ 
ولم یتضح على الفور حقیقة ما جرى، وما حجم اإلص�ابات. بع�د نح�و نص�ف س�اعة أخ�رى، 

لمالصقة لنا، وھو برتبة رائد ویشغل منص�ب آم�ر عاد الضابط الذي كان یسافر في الكابینة ا
س��ریة انض��باط الفیل��ق الثال��ث، وكن��ت ق��د تعرف��ت علی��ھ ف��ي إح��دى المأموری��ات إل��ى الفیل��ق، 
والقاني بوجھ متوتر، فسألتھ عما جرى، وھ�ل توج�د اص�ابات، ق�ال متس�اخراً: "ال إص�ابات، 

، وكان�ت العرب�ة  7فة آر بي ج�ي لكّن المھاجمین استھدفوا العربة المعدة للضباط األمراء بقذی
لحسن الحظ فارغة، حیث لم یسافر أّي منھم ھذا الیوم، وقد اخترقت القذیفة نافذة المقصورة، 
وانفجرت لتحرق بعض قطع األثاث فیھا، فیم�ا س�ارع أف�راد الط�اقم واألم�ن واالنض�باط إل�ى 



العرب�ة الت�ي إطفاء الحریق. سالمات حتى اآلن، رش�قات الرص�اص أص�ابت نف�س العرب�ة، و
تلتھ���ا والت���ي بع���دھا، وم���ن حس���ن الح���ظ أّن أح���داً ل���م یك���ن ف���ي المم���ر خ���الل الرم���ي، ألّن 
الرصاصات كلھا جاءت من جھة الیمین واستقرت في ممر القطار. إنھا على األغلب ھجم�ة 

 فراریة (الھاربون من الخدمة العسكریة وكانوا یتحصنون في ھور الجبایش).

لكامل�ة وبمسدس�اتنا، حت�ى غ�ادر القط�ار الھ�ور، نح�و الس�اعة الرابع�ة بقینا متھیئین بمالبسنا ا
األنوار وعدنا نحاول النوم بعد تلك الواقعة المثیرة، وأطفأنا الن�ور،  توالنصف فجراً، فأضیئ

واس�تلقینا وبتن�ا ن�تكلم ونب�دي ال��رأي فیم�ا ج�رى، حت�ى وص�ل القط��ار إل�ى مین�اء المعق�ل وب��دأ 
رجل الجمیع مسرعین لیروا مكان اإلصابة، فكانت المقط�ورة یتثاقل في سیره، حتى توقف. ت

الثالث��ة بع��د الماكن��ة، تس��بقھا فق��ط مقطورت��ا الض��یافة والمطع��م. زجاج��ة ناف��ذة كامل��ة تن��اثرت 
محطمة وسط المقطورة، والرصاص قد ثقّب الزجاج وجدران نفس المقطورة. من ھاجم ھذا 

ك�ّن مص�ادفة م�ن ن�وع م�ا خیب�ت ھج�ومھم. الھدف ك�ان یتوق�ع أّن ض�ابطاً مھم�اً یس�افر فی�ھ، ل
یس��افر، أو أن��ھ ق��د س��افر مبك��راً ول��م یل��غ  أالربم��ا ق��رر الض��ابط المعن��ّي ف��ي اللحظ��ة األخی��رة 

 الحجز، فبقیت العربة فارغة محجوزة باسمھ!

ط�ن  2ودعت رفیق رحلتي، وعثرت على سیارة الرعیل السلكي شاحنة المرس�یدس الجدی�دة 
السائق ومضینا قدماً إلى مقر اللواء. بع�د نح�و أس�بوعین، نفّ�ذت تنتظرني، فركبت إلى جانب 

قوات من الح�رس الجمھ�وري عملی�ة واس�عة عل�ى المتم�ردین ف�ي الھ�ور فیم�ا نف�ذت وح�دات 
الجھد المدني ووحدات ساندة لھا عملیة ح�رق القص�ب، وتنظی�ف ھ�ور الجب�ایش ح�ول مس�ار 

یة" من نوع غزال برمي أھ�داف عدی�دة سكة القطار، فیما انشغلت طائرات الھلیكوبتر "السمت
 سبوع.أ أكثر منفي الھور، واستمر الھجوم على مدى 

                               *** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معجزة بمستوى نھایة الحرب!  

، والمط��ر ح��ین یس��قي أرض كتیب��ان، یح��ّول 1984إن��ھ ی��وم مطی��ر م��ن ش��ھر ك��انون األول 
تبع�ث رائح�ة مقرف�ة، ورملی�ة تت�وارى خل�ف الط�ین، أم�ا  كثبانھا الرملیة إل�ى طبقت�ین، طینی�ة

 الجبھة فعالماتھا تنذر بھجوم قریب شمال فرقتنا على قاطع عملیات شرق دجلة المستحدث.

 

ال�ذي  10KWبدأ الیوم المطیر بمشكلة، حیث حدث تماس كھربائي في مولد الطاقة الروس�ي 
وبض�ع مفاص�ل أخ�رى م�ن بینھ�ا ینیر أغلب مالجئ الضباط وغرفة الحركات وبھو الضباط 

طفائ�ھ، فبق�ي عل�ى مق�ر الل�واء أن ینی�ر الوح�دة! واض�طر مش�غل المول�د إل�ى إ األقالم وح�الق
ي ألق�رأ ذا لم یعد بوسعي أن أل�وذ إل�ى ملج�أشعار آخر. وبھوالمشاعل حتى إحیاتھ بالفوانیس 

ً شیئا، أو أن أشارك ضباط سریة المغاویر سھرتھم مع تلفزیون الكویت الذي ی  ص�لھم مشوش�ا
لكنھ خیراً م�ن تلفزی�ون بغ�داد المح�ارب باس�تمرار. وف�ي ھ�ذا التی�ھ، زارن�ي ال�دكتور طال�ب، 
طبیب الوحدة وھو ملول وقد ضاق ص�دره مثل�ي ب�الغروب والمط�ر القب�یح ف�ي ھ�ذه المف�ازة. 
جلسنا في ملجأي الذي اجتاحتھ روائح الرطوب�ة ورائح�ة كیروس�ین الف�انوس فب�ات ال یط�اق، 

 ك��ل ح��ال خی��ٌر م��ن ملجئ��ھ الكئی��ب غی��ر المرت��ب. بحل��ول الس��اعة التاس��عة ل��یالً رنّ  لكن��ھ ف��ي
مق��ر الل��واء اإلداري  ھ��اتفي، واخبرن��ي عام��ل البدال��ة أن نائ��ب الض��ابط حم��زة المخ��ابر ف��ي

وصلھ بي فبدأ یكلمني بلغة غریبة، قائال" ما رأیك فیمن ی�زف إلی�ك خب�راً س�عیداً یطلبني، ثم أ
 ن دینار...ماذا ینوبھ؟"ال تتوقعھ؟ خبر بملیو

عن�دي  وبقیت أحاوره على ھ�ذا المن�وال، ث�م أض�اف إن�ھ خب�ر یتعل�ق بعمل�ك العس�كري! ورنّ 
   جرس خافت، أنا منقول إلى وحدة أحسن!

 وبدأت أسالھ "منقول أخیرا، ولكن السؤال إلى أین؟ كتیبة مخابرة مقر الفرقة؟

 أفضل من ھذا! ال،ال 

 كتیبة مخابرة مقر الفیلق؟

 أفضل من ھذا بكثیر! ال،ال 

 أین إذا؟ ال یوجد أفضل من ھذین الخیارین؟

 وال قل لي عن الحالوة!أ

 صار، ستكون لك حالوة البشرى كما تشاء، ولكن بربك قل لي إلى أین؟

ضحك، وبدأ یقرأ لي كتاب النق�ل الص�ادر ع�ن إدارة الض�باط، والموق�ع م�ن قب�ل م�دیر إدارة 
بد الرحیم طھ األحمد)، والذي ی�نّص عل�ى نقل�ي إل�ى "كتیب�ة الضباط شخصیاً (اللواء الركن ع
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المواصالت السلكیة" ویع�ین اس�م الب�دیل وھ�و ن.ض.ت.ح ... الفالن�ي المنق�ول م�ن وح�دتھم 
 إلى مقر لوائنا. 

سألتھ أین تكون كتیبة المواصالت السلكیة، فقال إنھا في بغداد، قرب بیتي وھي م�ن وح�دات 
   الت المقر العام كافة!المقر العام، وتتبع لھا بدا

وقع الخبر علّي مثل صاعقة، إنھا توصیة م�دیر المخ�ابرة وق�د ج�رى تنفی�ذھا ف�وراً وعززھ�ا 
تكریمي الرئاس�ي بمنح�ي ق�دماً ممت�ازاً لمش�اركتي ف�ي مع�ارك ش�رق البص�رة الثانی�ة. وب�دأت 

ع�د أن االفكار تترى على خاطري، ھل یلتحق البدیل؟ ھ�ل یواف�ق آم�ر الل�واء عل�ى انفك�اكي ب
یرى تدني رتبة البدیل، فھو نائ�ب ض�ابط تلمی�ذ حرب�ي، وال خدم�ة عن�ده وال خب�رة ف�ي جبھ�ة 
الحرب؟ ھل تقبلني وحدتي الجدی�دة، الس�یما أّن وح�دات المق�ر الع�ام حك�ر دائم�ا عل�ى أس�ماء 

، وم��ن زب��ائن وم��ن أبن�اء الض��باط األم��راء والساس��ة معین�ة، وأغل��ب ض��باطھا م��ن المھندس��ین
   لدائمین؟؟المقر العام ا

في الی�وم الت�الي، وص�ل كت�اب النق�ل إل�ى مق�ر الل�واء، وعلی�ھ ھ�امش م�ن مع�اون م�دیر إدارة 
اللواء، المقدم یوسف، یلفت نظر آمر اللواء إلى تدني رتبة البدیل، وانعدام خبرتھ! تمام�اً كم�ا 

 توقعت!

ء واف�ق عل�ى في اللیل، أخبرني مق�دم الل�واء المق�دم رك�ن عب�د الص�احب س�لمان أّن آم�ر الل�وا
النق�ل، ورّد عل��ى ھ��امش المع��اون ب��القول "مواف��ق عل��ى النق��ل عن��د التح��اق الب��دیل، الج��یش ال 

  یقف على واحد"! وھي أجمل عبارة سمعتھا في تلك اللحظة. 

 ً بع�د  في نفس اللیل كلمت أھلي في البیت، ونقلت لھم البش�ارة الكب�رى الت�ي ل�م أص�دقھا تمام�ا
 ظار البدیل وآمل أن یصل قریبا.مع نفسي، وأخبرتھم أني بانت

قبل نھایة األسبوع، التحق البدیل، وھو ضابط ح�دث ص�غیر الس�ن، ی�زور الجبھ�ة ألول م�رة 
 ً من كل شيء وھو یتطلع في اآلفاق ویسألني ع�ن طبیع�ة العم�ل. وح�ال  في عمره، وبدا خائفا

برتب�ة رائ�د، منق�ول التحاقھ بدأ یقّص علي حكایة تفید بأن بدیلي إلى مقر الل�واء ك�ان ض�ابطاً 
إلى اللواء بمنصب معاون آمر سریة مقر ومخابرة اللواء، لكنّھ استطاع أن یلغي النقل بسبب 
تق��دم رتبت��ھ، ولوج��ود ض��ابط یش��غل منص��ب مع��اون س��ریة مق��ر ومخ��ابرة الل��واء برتب��ة نقی��ب 
مخ���ابرة. وھك���ذا ج���رى ترش���یح الض���ابط الح���دث ب���دالً عن���ھ، وق���د ك���ان عل���ى م���الك كتیب���ة 

 ت السلكیة من معین مدیریة المخابرة. المواصال

 ً  یوم التحاق البدیل صادف نفس یوم نزول آمر اللواء في إجازة، وأثار ھذا الوض�ع ف�ّي رعب�ا
ع م�ن قب�ل آم�ر التش�كیل، وأخش�ى أن یت�أخر األم�ر ، إذ أن انفك�اك الض�باط یوقّ�من ن�وعٍ آخ�ر

ینقلب الھ�دوء والص�مت، إل�ى حتى عودتھ من اإلجازة الدوریة، وفي الجبھة ال یعلم أحد متى 
 معركة تسیل فیھا الدماء بال حساب!؟ 



كلمت ھاتفیاً مقدم اللواء في ملجئ�ھ، وأخبرت�ھ بم�ا ھ�و متوق�ع وذّكرت�ھ ب�أمر انفك�اكي، فأج�اب 
بأریحیة معروفة عنھ "لكن آمر اللواء ھّمش عل�ى كت�اب نقل�ك بالموافق�ة، وم�ع ذل�ك، س�أكلمھ 

 بعد قلیل للتأكد".

طلبني مقدم اللواء ھاتفیاً، وسلّم علّي ببرود ثم قال "رغبة آمر الل�واء ھ�ي أن  بعد نحو ساعة،
س��نوات وس��بعة  4نُج��ري ل��ك حف��ل وداع ألن��ك أق��دم ض��ابط ف��ي مق��ر الل��واء (اتمم��ت حینھ��ا 

أشھر)، وعلیھ یجب علیك أن تنتظر عودتھ من اإلجازة، لیقام الحفل وتتلقى ھدیة متمیزة، ث�م 
   تذھب بالسالمة"!

ً صعقني  إلى درج�ة ال تص�دق! فص�متُّ ھنیھ�ة، حت�ى ع�اد مق�دم الل�واء  الخبر ألنھ یبدو حقیقیا
  یسألني لماذا أنا ساكت؟

قلت لھ: "ھذه النقلة حل�م بعی�د التص�دیق بالنس�بة ل�ي، وأرّج�ح أن األم�ور س�تتعقد ول�ن تج�ري 
بس��ھولة، عل��ى ك��ل ح��ال أن��ا مض��طر لقب��ول األم��ر وانتظ��ار ع��ودة آم��ر الل��واء م��ن اجازت��ھ 

 الدوریة".

ضحك بصوت مرتفع، ثم قال: "رتب أغراضك یا بطل، لق�د ص�در كت�اب نقل�ك، ووقع�ھ آم�ر 
اللواء دون أن أطلب منھ ذلك، فقد ُع�رض الكت�اب ف�ي بری�ده ووقع�ھ م�ع التھنئ�ة ل�ك والتأكی�د 
عل��ى ض��رورة ایج��از الض��ابط الجدی��د! اب��دأ من��ذ اآلن باإلیج��از وتس��لیمھ مس��ؤولیاتھ، وس��وف 

ھب بالسالمة، وسوف أعد لك ھدیة مناسبة، ھل ترید أن تنتظرھا حت�ى الغ�د، نتعشى معا وتذ
 أم نرسلھا لك فیما بعد؟"

ذھلت للخبر الجمیل، فقلت لھ متلعثماً "كما ترى یا سیدي، یمكن إرسالھا فیما بعد، كما یمك�ن 
 أن أستغني عنھا، أنا ال أفكر بھدیة!" 

ی�زي، س�أعد ل�ك ھدی�ة تأخ�ذھا اللیل�ة، ال ضحك مرة أخرى وق�ال" لكنھ�ا آداب الخدم�ة ی�ا عز
 تقلق". وأغلق الخط.

وتس��ارعت األم��ور بیس��ر ولیون��ة، وف��ي الس��اعة الثانی��ة بع��د منتص��ف اللی��ل كن��ت أس��افر إل��ى 
 10حمزة نفسھ الذي زّف إلّي البشرى، وكانت ھدیتي لھ، إج�ازة لم�دة  ن. ضبغداد، بسیارة 

 أیام.

فأرشدتھ إلى بائعة القیم�ر الجمیل�ة، وتناولن�ا فطورن�ا عن�دھا، في مدینة العمارة أدركنا الفجر، 
وكان ألذ فطور. قد تكون ھذه آخر مرة أراھا، ودفعت ثمن الفطور، وسلمت علیھ�ا بح�رارة، 

 وغادرنا العمارة إلى أفق آخر تماماً. إنھ منعطف كبیر جداً في حیاتي.

                            *** 

 



 !تائھ في أرض الذئاب

یب��دو أّن نقل��ي إل��ى بغ��داد ج��اء تنفی��ذاً ألم��ر القائ��د الع��ام للق��وات المس��لحة باس��تبدال الض��باط 
والمراتب العاملین في الجبھات بنظرائھم من وحدات المقر الع�ام ف�وراً ب�ال ابط�اء. فق�د ت�دفق 

ض�باط بی�نھم  6فجأة على كتیبة المواصالت السلكیة قادماً من وحدات الجبھة في نقلة واح�دة 
 ط معاق، لكّن القصة لم تكن بھذه البساطة.ضاب

 

حت��ى أوام��ر ص��دام حس��ین المخی��ف الفوری��ة تتعث��ر ھن��ا بم��ؤامرات ض��باط المق��ر الع��ام. فھ��ذا 
بین م��ن الس��لطة، وك��ل م��ن عمل��وا ف��ي وح��دات المق��ر عل��ى المق��رّ  الموق��ع تاریخی��اّ بق��ي حك��راً 

الض��باط، أو أش��قاء كب��ار الع��ام، م��رتبطین بالس��لطة بش��كل أو ب��آخر بق��وة، فھ��م أبن��اء كب��ار 
القیادات الحزبیة أو أزواج كبریات الرفیقات الحزبیات أو من الحواشي المشبوھة التي تح�وم 

 دائماً حول قمة ھرم السلطة.

مض�وا بوضوح بإرادة المتنفذین ال�ذین أ یصطدم نقلي الفوري إلى كتیبة المواصالت السلكیة،
معفاة من خطر الحرب والحركات. فقد بقی�ت كل سنوات خدمتھم في تلك الوحدات المرفھة ال

ً أشھر بال منصب وال أملك غرفة وال مكتباً ولست منسّ  4 لإلمرة، ب�ل ج�رى درج�ي ض�من  با
أق��وده، وال  س��ریة اإلدام��ة والب��داالت حس��بما ن��ص كت��اب نقل��ي، لك��نھم ل��م یعین��وا ل��ي رع��یالً 

. ب�دیال عن�ي، ث�م "بق�درة سلموني قیادة السریة التي صدر أمر نقل آمرھ�ا الرائ�د المھن�دس. ل
هللا ونابض اإلرجاع" جرى االلتف�اف عل�ى األم�ر الرئاس�ي، ونّس�ب ض�ابط ح�دث ب�دال عن�ھ، 
وص��در بح��ق الرائ��د المھن��دس نق��ل إل��ى مدیری��ة االس��تخبارات العام��ة إلنق��اذه م��ن الخدم��ة ف��ي 
جبھات الحرب التي یخضع لھ المساكین ممن ال یملكون معارف وال واس�طات. لك�ن مدیری�ة 
المخ��ابرة ال تج��رؤ أن تنس��ب ل��ھ ب��دیالً، ألّن المطل��وب من��ھ ھ��و أن یعم��ل ف��ي الجبھ��ة الت��ي ل��م 

 ً وھك�ذا بقی�ت  حس�ین!بدیلي ف�ي النق�ل حس�ب أوام�ر ص�دام  یزرھا حتى للمعایشة، وھو نظریا
أنا بال منصب في سریتھ، فھو لم یذھب آلخذ محلھ، وبطانتھ ما برحت تقرع طب�ول الم�الك، 

"آمر سریة اإلدامة والتشغیل" مالك�ھ مق�دم مھن�دس، أي أن�ھ مص�مم عل�ى  باعتبار أّن منصب
قیاسھ السیما انھ سیترفع ف�ي تم�وز المقب�ل، ول�یس م�ن المعق�ول أن ی�أتي ض�ابط مجن�د برتب�ة 

 مالزم أول ویتولى ھذا المنصب ! 

ب بابتس��امة ب من��ھ وأس��ألھ ع��ن منص��بي وواجب��اتي ف��ي الس��ریة تھ��رّ وكلم��ا حاول��ت أن اتق��رّ 
أن أعم�ل مؤقت�اً بص�فة مع�اون آم�ر  وھو یتحدث عن إنھا سریة بال رعائل! وإّن عليّ  ماكرة،

سریة، ومالكھ رائد مھندس مخابرة! حتى تبین قضیة نقلھ، ویأتي "بالطبع" آم�ر س�ریة جدی�د 
  لتولي المنصب.  

أثمرت مؤامراتھم بقرار غریب، فبعد مرور ش�ھرین عل�ى نقل�ي، ص�در أم�ر یقض�ي ب�ذھابي 
م��ن جبھ��ات الح��رب ! ول��دى  وأن��ا المنق��ول ت��واً  الجبھ��ة!لم��دة ش��ھر ف��ي وح��دات للمعایش��ة 



والمكتب العس�كري وال المخابرة مدیریة واً من الجبھة، قیل لي إنھ أمر احتجاجي بأني عائد ت
مجال لالستثناء. وھكذا ذھبت إلى كتیبة مخابرة قیادة عملیات شرق دجلة خالل ھجمات ع�ام 
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 ً ً  في كتیبة المعایشة وجدت تفھما لموقفي بعد أن شرحتھ لھم، فأعفاني آمر الكتیب�ة م�ن أي  تاما
مضیت كل الشھر معھ في نقذ ، وأواجب لكنھ نسبني للعمل في المقر البدیل، برفقة المالزم م

لخط��وط ھ��ب إل��ى االمك��ان، وكنن��ا نتع��رض للقص��ف أحیان��اُ فنن��زل إل��ى خن��دق ش��قي، ول��م أذ
ً األمامیة قط، ولم أ ى أّن ك�ل بع�د أن انتھ�ى الش�ھر، ألر ذھ�ب ف�ي أي واج�ب، وع�دت س�راعا

 رسلوا للمعایشة في جبھات القتال!!العائدین من الجبھة قد أ

 ً ً  وش��یئا ب��دأت تتس��رب القص��ة الحقیقی��ة، فالمرش��ح للمعایش��ة ك��ان آم��ر س��ریة اإلدام��ة  فش��یئا
وألن�ھ ل�م ل�ى الكتیب�ة، ورغ�م أن�ي ل�م اس�تلم المنص�ب، والتشغیل، وألني التحقت بھذا العنوان إ

لى لوائي، فق�د ش�ملني أم�ر المعایش�ة باعتب�اري آم�راً فعلی�ا للس�ریة یجر نقل الضابط المعني إ
 . إنھ اخطبوط العالقات المتشابكة!، مع وقف التنفیذالمذكورة

ٌط س�بق أن نق�ل وعند حلول الوجبة الثانیة للمعایشة، أرسل من س�ریة اإلدام�ة والتش�غیل ض�اب
 ً ف��ي مدیری��ة المخ��ابرة عل��ى س��ریة  إل��ى س��ریة الش��بكات ف��ي نف��س الكتیب��ة، لكن��ھ م��ا زال مثبت��ا

اإلدام��ة والتش��غیل! ول��م ی��ذھب الرائ��د الم��دلل م��رة أخ��رى للمعایش��ة ف��ي الجبھ��ة. یملك��ون ك��ل 
   وسائل المناورة والتحایل!

من�ذ ش�ھرین، وم�ع ترش�یحھ في الوجبة الثالثة، ُرشح ضابط  ك�ان خ�ارج الكتیب�ة  ف�ي واج�ب 
للمعایشة حال عودتھ من الواجب المجھول صدر أمر احالتھ إلى لجنة طبیة خاص�ة إلص�ابتھ 

   بالتھاب الكبد الفایروسي! یا سبحان هللا؟

وبقی��ت المخ��اتالت والمن��اورات قائم��ة، وأن��ا ال أعم��ل ش��یئا س��وى ال��ذھاب إل��ى الكتیب��ة یومی��اً 
لت��دریب)، وت��دریب الجن��ود لم��دة س��اعة، ث��م قض��اء والخ��روج ال��ى س��احة العرض��ات (س��احة ا

الیوم بال عمل بالتثاؤب والكسل والجلوس واللغو الفراغ. ثم نسبني آمر الكتیبة العمید سحبان 
ال��وائلي لعم��ل ط��رأ فج��أة، فق��د التح��ق بالكتیب��ة، تقن��ي سویس��ري مخ��تص بتص��لیح الحف��ارات 

المواص��الت الس��لكیة ھ��ي المك��ان السویس��ریة، الت��ي تس��تخدم لحف��ر خن��ادق الك��ابالت. وكتیب��ة 
الوحید في العراق الذي یصلح ھ�ذه الحف�ارات المنتش�رة ف�ي كتائ�ب مخ�ابرة الفی�الق والف�رق، 
وك��ان ف��ي الكتیب��ة ك��دس ھائ��ل م��ن م��واد تص��لیح الحف��ارة مس��تورد بمالی��ین ال��دوالرات م��ن 

ا تح�ول سویسرا وقد تكدس في أحد المخازن بال ترتیب لجھ�ل الجمی�ع بكیفی�ة تص�نیفھ، وھك�ذ
واج���ب مص���لح الحف���ارات المیك���انیكي السویس���ري إل���ى وظیف���ة ترتی���ب الم���واد االحتیاطی���ة 
وتصنیفھا وتعریف المصلحین المحلیین على ھذه األجزاء وكیفیة استخدامھا، وباتت وظیفت�ي 
مرافقتھ وتولي الترجمة بینھ وبین الكادر العراق�ي، والرج�ل ل�م یك�ن ی�تقن االنكلیزی�ة، وھك�ذا 

یف��ة وھمی��ة أخ��رى. أم��ا بالنس��بة ل��ھ، فھ��ي وظیف��ة وھمی��ة لص��فقة مش��بوھة ج��اء كان��ت ل��ي وظ



أش�ھر برات�ب خراف�ي ال أح�د یع�رف كی�ف  3بموجبھا الرجل السویسري إلى العراق وقضى 
 تم!!

 قبل أن ینتھي عمل الخبی�ر السویس�ري، انف�ك الرائ�د ل. آم�ر س�ریة اإلدام�ة والتش�غیل منق�والً 
ر صنفھ من مخابرة إلى استخبارات دون بدیل باعتب�اري غیّ  إلى مدیریة االستخبارات بعد أن

البدیل الوحید لھ، وفي ھذا الوقت وصل الكتیبة ضابط مخ�ابرة برتب�ة رائ�د مس�تحق الترفی�ع، 
وتبعھ ضابط مخابرة آخر برتبة مقدم، وضابط ثالث برتب�ة مق�دم ص�در أم�ر نقل�ھ إل�ى كتیبتن�ا 

ب س��ریة اإلدام��ة والتش��غیل العجی��ب لكن��ھ ل��م یلتح��ق. وص��ارت عی��ون الجمی��ع عل��ى منص��
الغریب، حتى حسم آمر الكتیبة كل األطماع بتنس�یبي إل�ى المنص�ب ال�ذي نقل�ت إلی�ھ، مع�اون 
آم��ر س��ریة اإلدام��ة والتش��غیل، وأق��وم بواجب��ات آم��ر الس��ریة، واس��تلم من��ھ متعلق��ات المنص��ب 

دات وعی�ونھم والخزانة والتفاصیل. وكانت ضربة قاصمة ألحالم الق�ادمین م�ن أقاص�ي الوح�
   على ھذه الوحدة العجیبة.

 وتكشفت لي الحقائق، فھذه السریة ھي جوھر المخابرة في المقر العام والقصة كالتالي:

لت�نظم أم�ور المخ�ابرة الخاص�ة بوح�دات  1933نشأت آمری�ة مخ�ابرة المق�ر الع�ام ف�ي ع�ام  
قة بھ�ا الت�ي ت�دیر وح�دات المقر العام، والمقر العام یعني رئاسة اركان الجیش والدوائر الملح

الجیش. نواة آمریة مخابرة المقر العام كانت سریة البداالت والھواتف الت�ي ب�ات اس�مھا اآلن 
س�نة. م�ن أق�دم  52سریة اإلدامة والتشغیل، وھكذا فإن عمر سریتي وقت اس�تالمي لھ�ا ك�ان 

 ً ً  وأعرق وحدات الجیش العراق�ي. ھ�ذه الس�ریة تط�ورت ش�یئا ابرة المق�ر إل�ى كتیب�ة مخ� فش�یئا
م�ع قی�ام حل�ف بغ�داد. وكان�ت  1955س�رایا مخ�ابرة وانش�ئت ف�ي ع�ام  4العام، التي ش�ملت 

 سرایاھا ھي:

 *سریة البداالت والھواتف.

 *سریة الخطوط والشبكات.

 سریة اتصاالت الرادیو(الالسلكي)

 ایضا) *سریة السعاة (سعاة البرید المتنقلین على الدراجات الھوائیة والناریة وعلى الخیول

وبمرور الوق�ت، وتن�امي تش�كیالت الج�یش م�ن ف�رق وألوی�ة وأف�واج، وم�ع تط�ورات ص�نف 
المخ��ابرة وتن��امي اع��داد التش��كیالت والوح��دات منتص��ف س��بعینات الق��رن العش��رین، أجب��رت 

 الكتیبة على االنشطار إلى ثالث كتائب ھي:

 *كتیبة المواصالت السلكیة.

 *كتیبة المواصالت الالسلكیة.



 المواصالت الموجھة (محطات الرادیو ریلي بأنواعھا).*كتیبة 

عالوة على ھ�ذه الكتائ�ب، انش�ئت من�ذ مطل�ع س�بعینات الق�رن العش�رین، تزامن�ا م�ع مش�روع 
الكاب���ل الض���وئي وش���بكات الم���ایكروویف ھیئ���ة عس���كریة مدنی���ة س���میت، "ھیئ���ة الك���ابالت 

ب�ي، الش�مالي الجن�وبي) المحوریة" تت�ولى مش�اریع الكاب�ل المح�وري الص�لیبي (الش�رقي الغر
 عبر العراق.

كل ھذه الوحدات كانت تعم�ل لت�أمین مخ�ابرة رئاس�ة أرك�ان الج�یش وال�دوائر المرتبط�ة بھ�ا، 
 عالوة على مقر وزارة الدفاع، وآمریات المواقع العسكریة المنتشرة في محافظات العراق.

 :كتیبة المواصالت السلكیة (التي نُقلت الیھا) كان تنظیمھا كالتالي

 *سریة االدامة والبداالت (آمرھا مقدم مھندس، یعاونھ رائد مھندس مخابرة).

*س�ریة الش��بكات، (آمرھ��ا مق��دم مخ��ابرة، وھ��ي مس��ؤولة ع��ن م��د وص��یانة الخط��وط لوح��دات 
رعائ�ل، وآم�ر ك�ل  4من المرات�ب مقس�مین عل�ى  250المقر العام) عدد منتسبیھا آنذاك كان 

لیھ��ا رعی��ل الحف��ارات ومش��غلیھا ومف��رزة التص��لیح رعی��ل ض��ابط برتب��ة نقی��ب. كم��ا أض��یف ا
 الخاص بھا

*الس��ریة المحوری��ة، وتت��ولى العم��ل بالتنس��یق م��ع ھیئ��ة الك��ابالت المحوری��ة، وآمرھ��ا عقی��د 
 ضباط مھندسین برتبة رائد. 3مھندس، یعاونھ مقدم مخابرة، و

اط وواجباتھ�ا جندیا ونائب ض�ب 140*سریة المقر، آمرھا مقدم مخابرة، ویبلغ عدد منتسبیھا 
 داخلیة تختص بشؤون الكتیبة والمشاجب والمستودعات.

مالكھا من الجن�ود  علیھا ھي سریة بال رعائل، كما أنّ  آمراً  سریة االدامة والتشغیل التي بتُّ 
م�ن ن�واب الض�باط والمرات�ب والجن�ود، ی�دیرون  830غیر مح�دد، فھ�ي تض�م ی�وم اس�تلمتھا 

ل في الملحقیات العسكریة خارج الع�راق، كم�ا أّن ثل�ة بدالة عبر العراق. وبعضھم یعم 160
م��نھم تعم��ل بش��كل دائ��م ف��ي المكت��ب العس��كري. وعل��ّي أن أوض��ح ھن��ا، أن ھ��ذا الع��دد م��ن 
المراتب كبیر جداً لقیاس أي سریة، والح�ق یق�ال إنھ�ا یج�ب أن تك�ون كتیب�ة بح�د ذاتھ�ا، لك�ّن 

 وراء األكمة ما ورائھا. 

 :لبسریة اإلدامة والتشغیالتي ارتبطت ھذه بعض الوحدات والبداالت 

م��ن ن��واب  57آالف خ��ط اریكس��ون س��ویدیة، ویعم��ل علیھ��ا  5000*بدال��ة وزارة ال��دفاع، 
الض��باط والمرات��ب. كم��ا یش��رف علیھ��ا ھندس��یاً ض��ابط برتب��ة عقی��د مھن��دس (ح��ین اس��تلمت 

س�كریاً، السریة كان العقید حسین)، وھذا الضابط نظریاً تحت أمرتي، وھو أمر غیر ج�ائز ع
لكنھ متفرغ لشؤون البدالة ھندسیاً، لذا ال عالقة لھ بعمل وتنظیم السریة، ویقع ك�ل ذل�ك عل�ى 
مسؤولیتي. مأمور بدالة الدفاع كان نائب ضابط درجة ثالثة فالن الفالني، وھو رفی�ق حزب�ي 



خط وحین وقع انق�الب  500وكان یعمل على بدالة الدفاع، وھي نسخة ھنغاریة قدیمة بسعة 
، ك��ان ھ��و ال��ذي فص��ل ك��ابالت البدال��ة، وع��زل وزارة ال��دفاع ع��ن ك��ل 1963لبع��ث ع��ام ا

وح��دات الج��یش، فل��م تص��در أي أوام��ر ع��ن ال��زعیم القتی��ل عب��د الك��ریم قاس��م للتش��كیالت 
والوحدات لنجدتھ. وبھذا فھو م�ن المس�اھمین األوائ�ل ف�ي قی�ام دول�ة البع�ث األول�ى، وال أح�د 

ل�ھ وزی�را للمواص�الت م�ثالً، أو بترقیت�ھ إل�ى مرتب�ة عض�و یعرف لماذا ل�م یج�ر تكریم�ھ بجع
 ً عل��ى األق��ل. نائ��ب الض��ابط ھ��ذا، ك��ان ھ��و مرك��ز الق��وة والثق��ل الحقیق��ي  ف��رع بغ��داد حزبی��ا

للمخابرة في وزارة الدفاع، وكان كل ض�باط كتیبتن�ا وآمری�ة مخ�ابرة المق�ر الع�ام، ب�ل وحت�ى 
لكبی�ر. وك�ل الع�املین مع�ھ عل�ى البدال�ة ك�انوا مدیریة المخابرة یكنونھ بأبي فالن، باسم نجلھ ا

 ً ً  ممن جرى تزكیتھم حزبیا    من أعلى المستویات. وأمنیا

*بدال��ة معس��كر الرش��ید، ومأمورھ��ا نائ��ب ض��ابط درج��ة ممت��ازة اس��مھ ن ض ن، وھ��و رفی��ق 
 ، وبق�ي م�أموراً 1963حزبي وكان ممن ساھموا في القض�اء عل�ى حرك�ة حس�ن س�ریع ع�ام 

، ویس��كن واس��رتھ ف��ي بی��ت 1989، حت��ى نھای��ة خدمت��ھ ع��ام 1963لھ��ذه البدال��ة م��ن ع��ام 
مخابرا  22خط  500ویعمل معھ على البدالة الھنغاریة سعة  حكومي قریب جداً من البدالة.

جنود من سریة الش�بكات ویقوم�ون بواجب�ات ص�یانة الش�بكات ف�ي المعس�كر  5من سریتي، و
 مترامي االطراف.

ھ��و حزب��ي نائ��ب ض��ابط رفی��ق  خ��ط مأمورھ��ا 200ھنغاری��ة س��عة  ر الت��اجي،*بدال��ة معس��ك
 مأمورھا منذ تأسست البدالة.

نائب ضابط رفیق حزبي بیتھ في  خط مأمورھا 500ھنغاریة سعة *بدالة معسكر الراشدیة، 
 من أمالك ابیھ وھو من شیوخ عشائر الندى! الراشدیة، ویعتبر البدالة والمعسكر جزءاً 

خط، مأمورھ�ا نائ�ب ض�باط رفی�ق  500ة إدارة المراتب، وھي ھنغاریة سعتھا *بدالة مدیری
ً جندی 30. ویعمل بأمرتھ 1965حزبي یعمل علیھا منذ تأسیسھا عام   .ا

ھ��ذه فق��ط أمثل��ة س��ریعة ول��یس بوس��عي أن أس��رد ك��ل التفاص��یل، الس��یما أّن ھن��اك ب��داالت 
 ھذا المكان الغریب العجیب.زیارتھم أو لقائھم خالل مدة عملي في  أستطعومنتسبین لم 

لى سفارات العراق عب�ر الع�الم، تض�م فیم�ا تض�م وحدة التي ینتشر جھدھا لیصل حتى إھذه ال
ت�ب یحتم�ون م�ن ال�ذھاب اى فیھ�ا جن�ود ومربداالت وھمیة، بقیة تعم�ل ب�روتین الج�یش لیتخفّ�

  إلى جبھات القتال، ولھذه القضیة قصة قادمة.

                        *** 

 

 



 !بداالت بال وظیفة وطواقم ھاربة

منذ أن دخلت إلى صومعة كتیبة المواصالت السلكیة، أكتشف كل یوم سراً من خفایا الفس�اد، 
ب��داالت ب��ال ع��دد، یق��وم علیھ��ا ط��واقم ال وظیف��ة لھ��م، أوھ��ام ف��ي مش��اریع وھمی��ة ف��ي زم��ن 

 القادسیة.

 

بب�داالت المواق�ع، ف�ي مس�تھل جول�ة میدانی�ة س�تقودني إل�ى خفای�ا ال  التفتیش والفحص وبدأتُ 
نھایة لھا، ھي عبارة عن شبكة أكاذیب مغلقة. بدالة موقع الھندیة، أقیمت ف�ي زم�ن بن�اء س�دة 
الھندیة لتأمین مواصالت بین السدة ومن فیھا م�ن أم�ن وش�رطة وب�ین حامی�ة الھندی�ة. وتغی�ر 

یمة، كما أن حمایة السد ترتبط بھواتف مدنی�ة تص�لھا ب�وزارة الزمن، ولم یعد للحامیة نفسھا ق
ً الري ً  ، والقائمون على حمایة السد ھم مفرزة شرطة، مرتبطة ھاتفیا بشبكات وزارة  والسلكیا

م�ن أبن�اء المنطق�ة،  4الداخلیة. وكانت نتیجة الزیارة إلغاء البدال�ة الوھمی�ة الت�ي یعم�ل علیھ�ا 
 ش��غل لھ��م ف��ي ال��زمن الص��عب. ع��ادت البدال��ة وطاقمھ��ا مقیم��ون ف��ي بی��وتھم بش��كل دائ��م وال

 الوھمي إلى حضن الكتیبة بعد أخذ ورد، بدعم من آمر الكتیبة العمید سحبان الوائلي.

بع��دھا زرت بدال��ة حامی��ة المس��یب، وكان��ت القص��ة أس��وأ م��ن قص��ة بدال��ة الھندی��ة، فالحامی��ة 
د لق��وات عس��كریة ف��ي تحول��ت إل��ى مرك��ز ش��رطة من��ذ س��تینات الق��رن العش��رین، وال وج��و

الحامیة، والبدالة العامل�ة ھن�اك، باقی�ة ف�ي مكانھ�ا من�ذ حل�ت ف�ي المك�ان ف�ي أربعین�ات الق�رن 
العشرین، حتى أنني لم أعثر في سجالت الس�ریة عل�ى أولی�ات مكتوب�ة ت�دل عل�ى نش�ر ط�اقم 

م ف��ي ذل��ك المك��ان. ألغی��ت البدال��ة وأع��دت الط��اقم س��ریعاً قب��ل أن تص��لھ 4البدال��ة وع��ددھم 
 واسطتھم وتخرب األمر.

، 1968أغ��رب الب��داالت كان��ت ف��ي مجل��س قی��ادة الث��ورة، ویع��ود تاریخھ��ا إل��ى ش��ھر تم��وز 
وانشئت آنذاك لتستقل عن بدالة وزارة الدفاع، باعتبار أن مجلس قیادة الثورة مؤسسة ثوری�ة 

ف��ي أب��و ال عالق��ة لھ��ا بالدول��ة وال العس��كر. البدال��ة وی��ا للعج��ب موج��ودة ف��ي محكم��ة الث��ورة 
غریب، وحین زرتھم فجأة كانت البدالة مغلق�ة، وال أح�د یعم�ل علیھ�ا! وح�ین س�ألت الش�رطة 
ومراتب االنضباط العسكري الموجودین في المكان عن عمل ھذه البدال�ة، أب�دوا تعج�بھم م�ن 
وج��ود ھك��ذا ش��يء، وھك��ذا ع��دت إل��ى الكتیب��ة، وأطلع��ت اآلم��ر عل��ى م��ا ج��رى، وحاولن��ا أن 

 ً سبوع بال نتیجة. وانتھینا إلى حل واقعي، بتبلی�غ ك البدالة الوھمیة على مدى أبتل نتصل ھاتفیا
قل���م روات���ب الكتیب���ة وقل���م الس���ریة المتض���خم المس���ؤولیات، بض���رورة تبلی���غ الط���اقم ش���فویاً 
بالحض��ور أم��ام آم��ر الكتیب��ة ف��ور اس��تالمھم الرات��ب. وبع��د نح��و ش��ھر م��ن الترق��ب والتص��ید، 

بدالة وعددھم اثنان، نائب ضابط مخابر ورئیس عرفاء سائق، حظینا بمعرفة العاملین على ال
عام�ا ب�ال عم�ل !! وتب�ین أنھ�م ق�د  17، أي من�ذ 1968موجودون في ھذه "الختلة" من�ذ تم�وز 



التحقوا بالبدالة بناء على أمر شفوي صدر ع�ن جھ�ة مجھول�ة من�ذ الت�اریخ أع�اله، ل�ذا ج�رى 
 سحبھم وإلغاء بدالتھم الوھمیة دون كتاب رسمي.

ومث�ل ھ��ذا الح�ال ج��رى ف�ي بدال��ة ال��دبوني، حی�ث وج��دت أنھ�ا كان��ت مرتبط�ة بمعس��كر س��بق 
اقامت��ھ ف��ي منطق��ة ال��دبوني، ف��ي س��تینات الق��رن العش��رین، ث��م ألغ��ي المعس��كر، وبقی��ت البدال��ة 
منشورة على مركز شرطة الدبوني، وال عمل لھا سوى تأمین اتصال مركز الشرطة، ببدال�ة 

ل��ة ال��دفاع، علم��ا أن مرك��ز الش��رطة ال یحت��اج االتص��ال بموق��ع موق��ع الك��وت، عب��ر خ��ط بدا
 الكوت سوى مرة أو مرتین في السنة !؟

المشكلة الخطیرة أن الوصول ھاتفیاً إلى بدالة موقع الك�وت مت�اح ع�ن طری�ق البدال�ة المدنی�ة 
خ��ط غی��ر عامل��ة، وب��ذلك  40ف��ي ال��دبوني، وھك��ذا تص��بح بدال��ة المی��دان الروس��یة ذات س��عة 

مرات��ب ال یعمل��ون ش��یئا س��وى المداوم��ة ف��ي  5البدال��ة وأع��دت طاقمھ��ا المؤل��ف م��ن ألغی��ُت 
والعودة الى بیوتھم، على أن یبق�ى خفی�ر واح�د یعم�ل  10المكان صباح كل یوم حتى الساعة 

على البدالة حتى الساعة الثالثة بعد الظھر، حیث ینھي عملھ ویعود الى بیتھ بعد اغ�الق ب�اب 
 البدالة!

خ�ط، وع�دد الع�املین  100بس�عة  ى، وجود بدالة في القصر الجمھ�ورياألخرومن العجائب 
من مراتب الكتیبة یق�ودھم نائ�ب الض�ابط ب. المش�ھداني، وك�ل خدمت�ھ ف�ي الج�یش  12علیھا 

عل�ى ھ�ذه البدال�ة. ول�دى البح�ث  1985حتى ھذه اللحظة في  1968ابتداء من آب/ اغسطس 
نتیج�ة، فھ�ي موج�ودة ف�ي القص�ر الجمھ�وري،  والتحقیق ع�ن مك�ان البدال�ة ل�م نص�ل إل�ى أي

ووظیفتھا مجھولة للجمیع، ورواتب المخابرین على البدالة تصلھم بی�د نائ�ب ض�ابط محم�ود، 
 ً للتحري عن ھذه البدالة، أج�اب بأن�ھ  مأمور بدالة المكتب العسكري، ولدى االتصال بھ ھاتفیا
ً لم یرھا حتى اآلن، وال علم لھ بواجباتھا، وإّن مأمور ال  بدالة أو أحد عمالھ�ا ی�أتي إلی�ھ ش�ھریا

  الستالم رواتب العاملین.

 ً (ی�ا إلى حقیقة قرآنیة مبنیة عل�ى اآلی�ة المعروف�ة  وبعد بحث وتقٍص وتحقیق توصلت شخصیا
، واقتنعت أن مزی�داً م�ن األس�ئلة بھ�ذا لكم تسؤكم) أیھا الذین آمنوا ال تسألوا عن أشیاء إن تبدُ 

، فتركت األمر، بعد أن أبلغت اآلم�ر برؤیت�ي، فض�حك مواری�اً الخصوص قد تصیبني بكارثة
  الحرج الذي وجد نفسھ فیھ واكتفى بھّز رأسھ.

، 1980ثم اكتشفت بدالة مطار صدام الدولي، وھذه جدیدة نسبیاً فقد بدأ العمل علیھا في ع�ام 
ی��ة م��ع انط��الق مش��روع بن��اء المط��ار، وكان��ت وظیفتھ��ا آن��ذاك ت��أمین اتص��االت ش��بكة الحما

، وكتیب��ة ص��واریخ 57الجوی��ة المنتش��رة ح��ول المك��ان، وھ��ي كتیب��ة مدفعی��ة م.ط م��ن عی��ار 
، ع�الوة عل�ى 37مفتوحة على مستوى مقتربات المطار الجویة، وكتیبة رشاش�ات م�ن عی�ار 

ارتباطھ��ا بم��دیر أم��ن المط��ار حس��ب ش��بكة الھوات��ف الموج��ودة نس��خة منھ��ا ف��ي قل��م الس��ریة. 



ة لي مفعمة بالنشاط، وتق�وم بوظیف�ة ھام�ة، لك�ّن ال�ذي لف�ت نظ�ري وللوھلة األولى بدت البدال
خ��ط، وال أعل��م ب��دورھا ف��ي ت��أمین ش��بكة  800أّن المط��ار فی��ھ بدال��ة اریكس��ون مدنی��ة س��عة 

 اتصاالت مع وحدات مقاومة الطائرات.

وذھب��ت إل��ى المط��ار، وبحث��ت ع��ن البدال��ة وبع��د جھ��د، وبمس��اعدة أح��د عم��ال البدال��ة المدنی��ة 
، وق�د ربط�وا 4وجدت منظ�راً فری�داً م�ن نوع�ھ، المك�ان خ�اٍل م�ن األف�راد وع�ددھم وصلتھا ف

سدادة واحدة على وقب كتیبة مدفعیة مقاومة الطائرات ورحلوا تاركین البدالة تعم�ل براحتھ�ا 
 إن شاء هللا!

جلس��ت إل��ى مك��ان العام��ل، ورفع��ت الجھ��از الی��دوي للبدال��ة ودخل��ت عل��ى ترب��اس التنص��ت 
ذكور، فوجدت��ھ ص��امتاً. انتظ��رت بض��ع دق��ائق فل��م یح��دث ش��يء. قطع��ت الخ��اص ب��الخط الم��

االتص�ال، وأعدت�ھ وطلب��ت برن�اٍت متص��لة طویل�ة كتیب�ة مقاوم��ة الط�ائرات، فل��م یجبن�ي أح��د. 
طلبتھم مراراً وتكراراً بال ج�واب، م�ا یعن�ي أن الخ�ط می�ت أو غی�ر متص�ل أص�ال، وھ�ذا م�ا 

 رجحتھ.

 كلھا ال تجیب. كلھا خطوط وھمیة! فحصت مجموعة الخطوط المؤشرة فوجدتھا

 اتصلت بخط مؤشر علیھ ضابط األمن، فلم یجبني أیضا، وقررت أن أذھب الیھ.

خرجت م�ن البدال�ة الوھمی�ة المھج�ورة إل�ى ص�الة المط�ار، وس�ألت م�ن مكت�ب االس�تعالمات 
كیف أصل إلى ضابط األمن، فاتصلوا بھ، وكلمتھ ھاتفیا وعرفتھ بنفس�ي وب�وظیفتي، وطلب�ت 

ً منھ أن یأذن لي بلقائھ ألمر یتصل بعملن�ا، وواف�ق الرج�ل ف�وراً  إل�ى مكتب�ھ.  ، ودع�اني مرحب�ا
 وجاءني بعد دقائق رجل بلباس مدني، ودعاني لمرافقتھ إلى مكتب ضابط األمن.

 ً ً أ دخلت مكتبا ً یفس نیقا جدرانھ زجاجی�ة تط�ل عل�ى م�درج الط�ائرات م�ن جھ�ة، وم�ن جھ�ة  ،حا
ت فیھ�ا ق�وة عس�كریة ومف�ارز مقاوم�ة الط�ائرات. واس�تقبلني أخرى تط�ل عل�ى فض�اء انتش�ر

نیق بشوش المالمح ال یوحي قط بأنّھ ض�ابط ببدلة رمادیة اللون، وسیم أ رجل في أربعینیاتھ،
ً بدماثة إلى مكتبھ، وخیرني في أن أأمن، واجلسني   ، فطلبت كوال.شرب شیئا

علی�ھ قب�ل قلی�ل م�ن  كن�ت أرنّ  عرض علیھ مالبسات البدالة الغامض�ة، واخبرت�ھ أن�يوبدأت أ
البدالة وال یجیبني، وسألتھ إن كان لھ خط على البدال�ة العس�كریة ف�ي المط�ار؟ فض�حك وق�ال 

ً لي معتذراً  ، وكی�ف ت�ؤمن ، بأنھ لم یسمع قط بوجود بدالة عسكریة في المطار. وسألتھ متعجبا
عض�ھا، فأج�ابني اّن وحدات مقاومة الطائرات االتصال بإدارة المط�ار وبوح�دات ال�رادار وبب

لك��ل وح��دة م��ن ھ��ذه الوح��دات بدال��ة خاص��ة بھ��ا، وكلھ��ا تتص��ل ببدال��ة المط��ار المدنی��ة، وم��ن 
لتھ إن ك�ان ي ی�دي، فس�أس�قط ف�وأ خاللھ أو من خالل خطوطھم العس�كریة یرتبط�ون ب�بعض.

ن ال حاج�ة ل�ھ ثر على عملھم، فأج�ابني بك�ل س�رور أباستطاعتي أن ألغي البدالة، دون أن اؤ
ً  بھا. ً  وطلبت منھ كتابا بھذا الشأن، فأبلغ المكتب بتنظیم كتاب معنون إلى كتیبتنا یعلمن�ا  رسمیا



فی��ھ بانتف��اء حاج��ة مط��ار ص��دام ال��دولي إل��ى خ��دمات بدال��ة عس��كریة. وبع��د دق��ائق ج��يء ل��ھ 
 ً ً بالكتاب مطبوعا ، وانتھ�ى األم�ر ، فذیلھ بإمضائھ، ووضعوا لھ رقم صادر، وسلموه ل�ي مغلف�ا

 بكل لطف.

رجت من عن�ده، ألذھ�ب مباش�رة إل�ى مق�ر كتیب�ة مقاوم�ة الط�ائرات المس�ؤولة ع�ن المط�ار خ
وقابلت معاون آمر الكتیبة وھو ضابط برتبة رائ�د، وش�رحت ل�ھ مھمت�ي، فنف�ى علم�ھ بوج�ود 
بدالة عسكریة في المكان، وأرسل بطلب آمر رعیل مخ�ابرة الكتیب�ة، وس�ألھ ع�ن ھ�ذا األم�ر، 

 بدالة كھذه، وال یوجد لھم خط علیھا !!فقال إنھ لم یسمع بوجود 

وس�ألت ب�اقي وح��دات مقاوم�ة الط�ائرات ھاتفی��اً ع�ن األم��ر، فنف�وا علمھ�م بھ��ا. واكتفی�ت بھ��ذا 
رى الت�ي القدر من المعلومات، وعدت إل�ى وح�دتي ألق�دم كش�فا إل�ى آم�ر الكتیب�ة بالكذب�ة الكب�

ى ك�ل المراج�ع م�ع نس�خة إل�ى أمر إلغ�اء البدال�ة، وعم�م نس�خاً من�ھ إل� صدر فوراً انكشفت، فأ
 دارة مطار صدام الدولي، وضابط أمن المطار ووحدات مقاومة الطائرات في المكان.إ

 ً ، لكن انسحاب البدالة وطاقمھ�ا الرب�اعي ل�م ی�تم إال ف�ي نھای�ة كل ھذه اإلجراءات تمت سریعا
ء بوج�ھ ب�الغ بم�أمور البدال�ة الم�ذكورة، رئ�یس عرف�ا الشھر، بمختلف الذرائع. والتقیت أخیراً 

القبح ینضح لؤما وخباثة، وك�ان ل�ي مع�ھ قص�ة بع�د أش�ھر، والغری�ب أنّ�ھ وبع�د م�رور ش�ھر 
على عودتھ إلى الكتیبة، سلمت لھ إدارة حانوت الكتیبة، رغم احتیالھ المستمر . وم�ن أغ�رب 
م��ا عرفت��ھ عن��ھ طریقت��ھ البذیئ��ة الممی��زة ف��ي القس��م، إذ أن��ھ یقس��م ب��القول" أزن��ي ببن��اتي" وھ��و 

  سمع بمثلھ قط!! ري قسم لم أعمل
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 مشفرات خطوط القیادة السلكیة 

فج��أة، طلبتن��ي مدیری��ة المخ��ابرة لمأموری��ة عاجل��ة خصص��ت ل��ي بموج��ب منص��بي الجدی��د. 
نصب مشفّرات ھواتف القیادة في مختلف المقرات في بغداد. وبلغ�ة الج�یش تس�مى مجفّ�رات 

 ألن الشفرة تسمى جفرة. شّكل ھذا الواجب لي تحدیاً من نوع آخر. 

 

ل�ھ  منص�بٍ  ك�لّ  ، وھ�ذا یعن�ي أنّ  113ھ�و العدد الكلي للمناصب الت�ي ت�وزع علیھ�ا األجھ�زة 
، تص�نیع سویس�ري. وظیف�ة ھ�ذا Crypto AGمش�فّرة واح�دة، والمش�فّرة (مجف�رة) م�ن ن�وع 

الجھ��از، ھ��ي جع��ل المكالم��ة الم��ارة ب��ین الم��تكلم والمس��تمع مش��فّرة بحی��ث ال یس��تطیع أح��د 
یة أم مدنی�ة. الدخول على الخط والتنصت، سواء كانت البدالة التي یم�ر خاللھ�ا الخ�ط عس�كر

العقید مھندس صفاء*، من آمریة مخابرة المقر العام، ھو الذي سلمني المشفرات، وأوجزن�ي 
بش��كل س��ریع ع��ن أس��لوب عملھ��ا مؤك��داً أن أغل��ب ال��دول والمؤسس��ات الدولی��ة تعتم��د علیھ��ا 

 للمحافظة على كتمان المكالمات.

صل إلى أسوارھا الخارجی�ة! أتاح ھذا الواجب لي أن ادخل في مكاتب، لم أكن أتخیل أني سأ
وزارة ال�دفاع كاف�ة، مكات�ب رئاس�ة مكتب وزی�ر ال�دفاع شخص�یاً، مكات�ب م�دراء ومن بینھا، 

وضمنھا مكتب "الرفی�ق" ع�زة  أركان الجیش، مكاتب أعضاء المكتب العسكري للحزب كافة
إضافة من مقرات القیادة العامة للقوات المسلحة  وواحد، الدوري امین سر المكتب العسكري

ف�ي المجل�س ال�وطني الملح�ق بالقص�ر الجمھ�وري إلى مكتب وزیر الدولة للشؤون العسكریة 
 نفسھ!

كان علّي أن أعد الئحة بأسلوب االس�تخدام مكتوب�ة بلغ�ة عربی�ة ص�حیحة وبس�یطة، وأطبعھ�ا 
على ملصق بالستیكي (ستكر) ثم ألصقھا بیدي شخصیاً على سطح كل مشفّرة في مكتب ك�ل 

ت التعلیم�ات م�ن كتی�ب باللغ�ة اإلنكلیزی�ة ك�ان مت�وفراً بنس�خة واح�دة، وبع�د مسؤول. وترجم�
مكاتبات عدیدة مع مدیریة المخابرة، أحیل طلب إع�داد الملص�قات إل�ى مدیری�ة االس�تخبارات 
العسكریة لتنفیذه حسب مصادرھا، وتزویدنا بھ، وھكذا تأخر تنفیذ الواج�ب اس�بوعین ك�املین 

ً ملص��ق 113حت��ى ت��م إع��داد  إض��افة إل��ى ع��دد غی��ر معل��وم م��ن الملص��قات للمش��فرات الت��ي ، ا
نح�اء الع�راق ف�ي إ ستوزعھا مدیری�ة االس�تخبارات العس�كریة عل�ى الس�فارات وعل�ى مكاتبھ�ا

وخارجھ، ھذا غیر الجزء الذي ستنفذه رئاسة المخابرات العامة، والمتعل�ق بمس�اكن ومكات�ب 
عضاء القیادات الحزبیة من مس�توى أم�ین الوزراء وأعضاء القیادة العامة للقوات المسلحة وأ

 سر فرقة فصاعداً.

 ، ك�ل ذل�كفي مبنى وزارة الدفاع، وما یحملھ من ذكریات في ال�ذاكرة العراقی�ة النصب بدأتُ 
كان یس�یر مع�ي ف�ي األروق�ة األنیق�ة المفروش�ة بالموكی�ت األحم�ر ال�وثیر، والس�لم المرم�ري 



رك��ان ومكت��ب ال��وزیر، ومدیری��ة الحرك��ات، الفخ��م ال��ذي یأخ��ذ المعن��ي إل��ى ط��ابق رئاس��ة األ
والعملیات، ومدیریة التخطیط. في ھ�ذا الط�ابق رافقن�ي ن.ض ب، م�أمور بدال�ة ال�دفاع ال�ذي 

، وھ��و 1988حت��ى ع��ام  1963بھ��ذا المبن��ى، م��ن ع��ام  ألع��وام عدی��دةی��رتبط ت��اریخ خدمت��ھ 
كاف�ة. ودخل�ت  مخّول بالدخول إلى مكتب وزی�ر ال�دفاع ومكات�ب الم�دراء ف�ي دی�وان ال�وزارة

إلى مكتب وزیر الدفاع، وأنا اتخیل المكت�ب الص�غیر ال�ذي رأی�ت ص�ور ال�زعیم عب�د الك�ریم 
 قاسم وھو ینام على أرضیتھ وأقارنھا بھذا المكتب الفسیح الباذخ.

المكت��ب مقّس��م إل��ى قس��مین، القس��م األكب��ر، وھ��و ص��الة فس��یحة، وض��ع ف��ي نھایتھ��ا المخالف��ة 
كرسیاً، وعلى صدر الطاولة وض�ع  40عمالقة یحیط بھا أكثر من للمدخل طاولة اجتماعات 

مقعد وثی�ر بخلفی�ة أعل�ى م�ن ب�اقي المقاع�د یجل�س علی�ھ ال�وزیر، وأمام�ھ ع�دد م�ن الھوات�ف، 
ض��افة ال��ى جھ��از ف��اكس وض��ع عل��ى بعی��دة ب��أجھزة االتص��ال الالس��لكي، إوأجھ��زة ال��تحكم ال

 ل���������وزیر.طاول���������ة ص���������غیرة إل���������ى جان���������ب الطاول���������ة الكب���������رى خل���������ف مقع���������د ا
وإلى یمین طاولة االجتماع�ات ھن�اك ق�اطع ھن�دي ص�نع م�ن خش�ب الج�وز "بارتش�ن"، خلف�ھ 
مكتب الوزیر، المطل على نھر دجلة، وفي نھایتھ الیمنى، غرفة تقود إلى غرفة نوم ال�وزیر. 

 یعني المكتب بتفاصیلھ وملحقاتھ بیت صغیر داخل وزارة الدفاع.

ف��ي ھ��ذا المكت��ب، وھ��و الھ��اتف المتص��ل ب��وزارة رب��ط المش��فرة عل��ى ھ��اتف أن أ ك��ان عل��يّ 
أرق�ام مختلف�ة تتص�ل كلھ�ا عل�ى  3 ب ھواتف 3الدفاع. ولكن المشكلة أنّھ توجد على المكتب 

ھاتف یرید ال�وزیر  وزارة الدفاع، وھنا كان علینا االتصال بمرافق الوزیر، وسؤالھ على أيّ 
 ً مع�داتنا عل�ى أم�ل الع�ودة بع�د الظھ�ر  االتصال بالوزیر، فأخذنا ربط المشفرة. ولم یكن متاحا

 إلى نفس المكتب، واتجھنا إلى مكاتب مدراء العملیات والتخطیط والحركات.

واستغرق ربط المشفرات في مكاتب طابق الوزیر یومین كاملین، وم�ع ذل�ك ل�م نع�رف عل�ى 
 أي ھاتف یرغب الوزیر بربط المشفرة، وفي نھایة االس�بوع، وف�ي ی�وم الخم�یس وأن�ا اس�تعد

للعودة الى بیتي، اتصل مرافق ال�وزیر، وأخب�ر م�أمور البدال�ة أن نحض�ر إل�ى المكت�ب لی�دلنا 
على ھاتف السید الوزیر. وذھبن�ا مع�ا إل�ى مكت�ب ال�وزیر، واس�تقبلنا رج�ل ی�افع یرت�دي بدل�ة 
زیت��وني ولكن��ھ ب��ال رتب��ة وال یض��ع غط��اء رأس، ودلّن��ا عل��ى الھ��اتف الموع��ود، فقمن��ا ب��ربط 

االتصال مع رقم معین في بغداد، وآخر في البصرة مع ض�ابط خف�ر مكت�ب الجھاز، وجربت 
 وغادرنا المكان بعد اتمام كل شيء. فالن،مخابرة عملیات الفیلق الثالث، النقیب 

ف�ي الجول�ة الواح�دة  3وتوالت جوالتي في مكاتب المدیریات، وكنا ال ننجز س�وى ھ�اتفین أو 
س�ب، وبھ�ذه الطریق�ة تعرف�ت عل�ى ع�دد كبی�ر م�ن أحیانا، ألنن�ا نعم�ل وف�ق ال�دام الرس�مي فح

المدراء والقیادات، كان من بینھم مدراء في أحس�ن األخ�الق، مقاب�ل م�دراء م�ا أن�زل هللا بھ�م 
م�ن س�لطان. لك�ن تجربت�ي م��ع الفری�ق أول ال�ركن عب�د الجب��ار شنش�ل وزی�ر الدول�ة للش��ؤون 

 العسكریة كان لھا مذاق خاص.



ریة یق�ع ف�ي بنای�ة المجل�س ال�وطني ف�ي ك�رادة م�ریم، عل�ى مقر وزارة الدولة للشؤون العس�ك
نف��س ش��ارع الكن��دي ال��ذي یق��ع ف��ي نھایت��ھ القص��ر الجمھ��وري. وتطل��ب الوص��ول ال��ى مكت��ب 
الوزیر، ترتیبات واتصاالت معدة سلفاً، وانتظ�ار مط�ّول ف�ي ص�الة اس�تقبال ض�یوف القص�ر 

 ریم.الجمھوري الكبرى خلف مستشفى الطفل العربي في مدخل كرادة م

ثم جرى نقلنا بحافلة صغیرة من تویوتا كوستر مظللة الزجاج مس�دلة الس�تائر، ول�دى دخولن�ا 
جھ�از یتع�رف عل�ى المع�دات  بنایة المجلس الوطني، جرى تفتیشنا بدقة، وفحص مع�داتنا ف�ي

، ثم تمت مرافقتنا بعد فترة انتظار إلى مكت�ب الفری�ق أول ال�ركن عب�د الجب�ار شنش�ل، الناسفة
دول��ة للش��ؤون العس��كریة آن��ذاك. قرع��ت الب��اب بھ��دوء، فج��اءني ص��وت أج��ش یق��ول وزی��ر ال

 "تفضل"!

رسمي كام�ل،  فتحت الباب، وتخطیت العتبة، ثم أدیت التحیة بكل نشاط، وقدمت نفسي بشكلٍ 
فلم یرد الفریق الجالس إلى مكتبھ األسود األنیق الفسیح، بل نظر باتج�اھي حانق�اً وق�ال بنب�رة 

تأملني من وراء نظارتھ ذات اإلطار األسود "كما كنت، أرفع ركبت�ك لم�رآة حادة آمرة وھو ی
النطاق!" وھذا یعني أني لم أؤد التحیة بشكل صحیح، فاضطررت أن اتراج�ع خط�وة، وأعی�د 
أداء التحیة وتقدیم نفسي بشكل كامل، فرد التحیة ببرود وقال "تفضل". دخلت، ثم دلف نائ�ب 

ندوق المشفرة بمعداتھ، وأدى التحی�ة، وق�ّدم نفس�ھ بص�وٍت الضابط المرافق لي وھو یحمل ص
 عال، فرد الجنرال بھدوء، ثم سألنا: "ما ھو ھذا الجھاز الذي تریدان نصبھ"؟ 

فشرحت لھ ك�ل م�ا یخ�ص المس�تخدم لھ�ذه المش�فرة، واوض�حت ل�ھ أن ش�بكة القی�ادة مرتبط�ة 
، وأن المكالم��ات ببعض��ھا جمیع��ا م��ن خ��الل ش��بكة اتص��االت س��وف تحمیھ��ا ھ��ذه المش��فرات

الخارج�ة م��ن مكتب��ھ، والقادم��ة إلی��ھ، عل��ى ھ�اتف المش��فِّرة س��تكون مش��فرة بالكام��ل وال یمك��ن 
 التنصت علیھا.

 تململ ببرود محتجا، ثم تساءل، ھل یلزم أن أغادر المكتب؟

 ً ، وأن نص�بھا ل�ن اجبتھ بأن من األفضل أن یبقى معنا ك�ي أوض�ح ل�ھ كیفی�ة اس�تخدامھا عملی�ا
بضع دقائق. فأذن لنا بالعم�ل وھ�و منش�غل برس�ائلھ، وب�دأنا عملی�ة ال�ربط بع�د  یستغرق سوى

تممن�ا ال�ربط، س�ألتھ بم�ن یری�د أأن عرفنا منھ على أي ھ�اتف بخ�ط دف�اع یری�دھا.  وح�ال أن 
 االتصال لغرض تجربة المشفرة؟

ق) دق�ائ 10فنظر إلّي حانق�اً، وتس�اءل لم�اذا تأخرن�ا ف�ي العم�ل؟ (م�ع أن ك�ل ال�ربط اس�تغرق 
 أننا قد انجزنا العمل بأقصى سرعة ممكنة. ثم سألنا ماذا نرید منھ اآلن؟ واجبتھ معتذراً 

ھ ال وكان علي أن أعید طرح السؤال ح�ول رغبت�ھ باالتص�ال التجریب�ي ب�أي أح�د، فأج�اب أنّ�
 بأحد في ھذا الوقت، وربما بوسعنا أن نجرب الجھاز مع البدالة! تصالاالیفضل 



لالختبار. وبعد  ة لیس فیھا مشفرة، ولن یكون االتصال التجریبي مفیداً وأوضحت لھ أن البدال
جھ��د جھی��د، اقنعت��ھ أن یتص��ل بم��دیر المس��احة العس��كریة الل��واء ال��ركن أنم��ار ص��الح ال��دین 
الصباغ على سبیل تجرب�ة الجھ�از. فرض�خ لألم�ر، وطل�ب الل�واء ال�ركن أنم�ار وھ�و ض�ابط 

و بالمناس��بة نج��ل العقی��د ال��ركن ص��الح ال��دین عری��ق مھ��ذب بتربی��ة تركی��ة ارس��تقراطیة، وھ��
الص��باغ، ال��ذي ك��ان أح��د المش��اركین ف��ي انق��الب رش��ید ع��الي الكیالن��ي، وق��د أع��دم ف��ي ع��ام 

1941. 

وتحدث شنشل مع الصباغ بضع دقائق مبیناً لھ أنّھ یُجري تجربة على المشفرة الت�ي ربط�ت  
 ً نا، وعاد ألوراقھ، فأدینا التحیة بق�وة على ھاتفھ، وبعد كلمات قلیلة أغلق الخط، ثم شكر حدیثا

 وغادرنا مكتبھ.

مقابل ھذا التش�دد، ك�ان واجبن�ا ف�ي المكت�ب العس�كري الحص�ین المخی�ف، غای�ة ف�ي الس�ھولة 
مش��فِّرات موزع��ة عل��ى مكات��ب أعض��اء المكت��ب، وقاع��ة  8والل��ین. علم��ا أنن��ا ربطن��ا ھن��اك 

 االجتماعات، ومدیر ذاتیة المكتب.

ب��دالتنا ف��ي المكت��ب العس��كري ن.ض ص��بحي، وأخبرت��ھ بطبیع��ة  م��أمورالبدای��ة باتص��لت ف��ي 
أّن األفض��ل أن  الواج�ب، وطلب�ت من��ھ ترتی�ب الزی�ارة لنص��ب المش�فِّرات الثمانی�ة، ف��رّد عل�يّ 

یج�ري رب��ط المش�فّرات ح��ین یك��ون المكت�ب العس��كري خالی�اً م��ن أعض��ائھ. وھك�ذا ك��ان، فق��د 
رتّب لنا زیارة ف�ي ی�وم ل�م یك�ن فی�ھ أح�د م�ن أعض�اء المكت�ب العس�كري موج�وداً ف�ي البنای�ة 

 م العظ�امأالحدیثة األنیقة الواقعة خل�ف مدیری�ة التوجی�ھ السیاس�ي بك�رادة م�ریم، مقاب�ل بواب�ة 
 للقصر الجمھوري.

صبیحة الیوم الموعود، اتجھ�ت بس�یارتي الالن�دروفر العس�كریة، ومع�ي نائ�ب ض�ابط مكلّ�ف 
م�ام البواب�ة أظھرن�ا جف�ي المخب�ول ن�اھض، إل�ى المكت�ب، وأبالواجب، ع�الوة عل�ى س�ائقي الن

كتاب التكلیف الصادر عن مدیریة المخابرة، وفی�ھ تخ�ویلي م�ن المدیری�ة بنص�ب المش�فرات، 
حت للح��رس أّن عن��دنا موع��د، فاتص��ل بض��ابط ف��ي داخ��ل المكت��ب، وع��اد لیف��تح لن��ا واوض��

عارضة الدخول، فدخلنا وتركنا السیارة في المراب، وبدأنا ننقل المشفرات إلى موق�ع البدال�ة 
التي تعود لنا، ثم بدأنا النصب في المكاتب األنیقة الباذخ�ة، وك�ان یرافقن�ا دائم�ا أح�د عناص�ر 

 ة زیتونیة ودون غطاء رأس أو رتبة أو سالح.األمن الخاص ببدل

آخر المشفرات كانت تخص مسؤول ذاتیة المكتب، النقیب الرفیق بدیوي الدوري، وقد تلقانا  
الرج��ل بدماث��ة خل��ق كبی��رة، ورف��ض أن نت��ولى العم��ل قب��ل أن نتن��اول فطورن��ا. ف��ذھب نائ��ب 

لة ومأمورھا، وبقیت ف�ي غرف�ة الضابط المرافق لي إلى البدالة لیتناول فطوره مع عمال البدا
النقیب بدیوي الفسیحة األنیقة المقّسمة إلى قاطع عمل وق�اطع اس�تراحة حی�ث جلس�نا وج�اءوا 
لنا بإفطار منّوع من الجبنة والقیمر والب�یض والش�اي. تناولن�ا الفط�ور ودار بینن�ا ح�دیث ع�ن 



على الس�المة م�ن جبھات الحرب، وسألني عن تاریخ خدمتي، فرویت لھ بعضاً منھ، وھنأني 
 إصابات "الفرس المجوس" على حد وصفھ. 

 ً ح��د مكات��ب الف��رع العس��كریة، م��ع أ الرفی��ق بإیص��ال ث��م نص��بنا المش��فرة، وجربناھ��ا عملی��ا
 وغادرنا المكان، على أن یتولى مأمور بدالتنا في المكتب تجربة المشفِّرات الباقیة.

ً  استغرق نصب جمیع المشفرات شھراً  مریح�اً وممتع�ا تعرف�ت م�ن خالل�ھ  كامالً، وكان واجبا
  على جنراالت وضباط ومراتب بمنتھى اللطف.

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

*بعد سنوات م�ن نھای�ة الح�رب العراقی�ة اإلیرانی�ة، كن�ت خ�ارج الع�راق وس�معت أن  العقی�د 
الع��ام، ال��ذي س��لمني المش��فرات ق��د أع��دم ف��ي ع��ام مھن��دس ص��فاء، م��ن آمری��ة مخ��ابرة المق��ر 

، عل��ى خلفی��ة حص��ول المخ��ابرات العراقی��ة عل��ى معلوم��ات تفی��د أن إی��ران اس��تخدمت 1993
أنھا مزیفة ال تعمل. إثر ذل�ك، ج�رى  1992نفس المشفرات التي استخدمناھا، واكتشفت عام 

ھ�ا ال تق�وم بتش�فیر فحص المشفرات المربوط�ة ف�ي الع�راق بع�د تس�رب ھ�ذا الخب�ر، فظھ�ر أنّ 
 ً ً  المكالم���ات كریبتونی���ا م���ن نظ���ام الحمای���ة  كم���ا یفت���رض، إنم���ا تض���یف إل���ى الص���وت رنین���ا
 السایكروفوني القدیم.

، نش��رت الص��حف العالمی��ة فض��یحة كب��رى خطی��رة تخ��ص ش��ركة 2020وف��ي بدای��ة ع��ام 
Crypto AG باعتب���ار أن مالكھ���ا الحقیق���ي ھ���و وكال���ة االس���تخبارات األمریكی���ة ،CIA   

الت�ي تناول�ت الموض�وع باللغ�ة  التق�اریر أحد. وفیما یلي  BNDلمخابرات األلمانیة الغربیة وا
 :DWالعربیة وقد نشر على موقع 

 !قضیة كریبتو: دول عربیة دفعت أمواالً لیتم التجسس علیھا

استقص��ائیاً كش��ف ع��ن  نش��رت ص��حیفة "واش��نطن بوس��ت"، والقن��اة األلمانی��ة الثانی��ة تقری��راً 
تع��اون اس��تخباري ب���ین ألمانی��ا والوالی��ات المتح���دة األمریكی��ة م��ن خ���الل امتالكھ��ا لش���ركة 

 دولة، فما ھي القضیة؟ 120"كریبتو" لصناعة معدات التشفیر راح ضحیتھ 

عاماً، كانت أسرار الحكومات واألنظمة السیاسیة لدول في جمی�ع أنح�اء الع�الم  50ألكثر من 
الق���ادة ویس���ریة واح���دة، ت��م ائتمانھ���ا عل���ى اتص���االت س��ریة ب���ین الجواس���یس بی��د ش���ركة سو

 .والدبلوماسیین العسكریین

، تخصص�ت بص�ناعة أجھ�زة تش�فیر وبیعھ�ا 1970شركة "كریبتو"، والت�ي ت�م إنش�اؤھا ع�ام 
دول��ة، لتھ��یمن عب��ر العق��ود الماض��یة عل��ى ھ��ذا الس��وق من��ذ البدای��ة، وھ��ي  120ألكث��ر م��ن 



 ملم 8مسدس ماكاروف روسي 



% م�ن القن�وات الدبلوماس�یة الس�ریة، وق�د حقق�ت م�ن خ�الل بی�ع 40 مسیطرة عل�ى أكث�ر م�ن
 .وانتاج ھذه األجھزة مالیین الدوالرات

وق��د ش��ّكلت إی��ران وال��دول العربی��ة ودول أمریك��ا الالتینی��ة، والھن��د وباكس��تان أھ��م عمالئھ��ا، 
باإلض��افة إل��ى ع��دة دول حلیف��ة خ��الل الح��رب الب��اردة، وف��ي فت��رات التن��افس المحم��وم عل��ى 

 .اعة األسلحة النوویةصن

إال أن عائدیة ملكیة ھذه الشركة لم تكن معروفة ألي من ھؤالء العم�الء، إذ كان�ت تتب�ع س�راً 
، BND ، بشراكة مع المخابرات األلمانی�ة الغربی�ةCIA لوكالة المخابرات األمریكیة المركزیة

ة "واش�نطن وبعلم المخابرات السویسریة، كما كشف تحقیق استقصائي واسع لكل م�ن ص�حیف
  .ZDF بوست" األمریكیة، والتلفزیون األلماني

أتاحت ھذه الق�درات للش�ركة إمكانی�ة تزوی�ر مع�دات التش�فیر، مم�ا مكنھ�ا م�ن كس�ر الرم�وز  
الت��ي اس��تخدمتھا البل��دان ف��ي مراس��التھا، مم��ا یعن��ي أن ألمانی��ا والوالی��ات المتح��دة اس��تطاعتا 

 .ملیات السریة آنذاككشف األسرار السیاسیة والعسكریة، وحتى الع

لیتم وصفھا من "السي آي إیھ" بـ"انقالب اس�تخباري"، إذ كان�ت ال�دول الض�حیة ت�دفع أم�واالً 
  .طائلة للوالیات المتحدة األمریكیة وألمانی�ا م�ن أج�ل امتی�از ق�راءة معظ�م اتص�االتھا الس�ریة

ولتین ف�ي ج�رائم یطرح تساؤالً حول المسؤولیة األخالقیة الت�ي تق�ع عل�ى ھ�اتین ال�د وھو أمر
الحرب التي حدثت في تلك الفترة، باإلضافة إلى حجم المعلومات التي تمكن�ت م�ن الحص�ول 

 .علیھا ومتابعتھا

  أكبر العملیات السریة في الحرب الباردة

، حینم�ا انس�حبت ألمانی�ا م�ن 1993ھذه العالقة السریة ما بین الجھازین اس�تمرت حت�ى ع�ام 
المتح��دة األمریكی��ة بش��راء حص��ة ش��ریكتھا، وف��رض س��یطرتھا االتف��اق، وقام��ت الوالی��ات 

، وقد تم حفظ ملف العملیة في سجل سري للـ "س�ي آي 2018الكاملة على الشركة حتى عام 
 .إیھ"، لیتم الكشف عنھ مؤخراً فقط

، ب��أكبر "Rubicon" و "Thesaurus„ باس��موق��د اعتب��رت العملی��ة، والت��ي عرف��ت الحق��اً 
حرب الباردة، إذ اس�تطاعت كلت�ا ال�دولتین الس�یطرة بش�كل كام�ل عل�ى العملیات السریة في ال

  .الشركة، وتحكموا بالتوظیف، والتصمیم وتخریب الخوارزمیات، وتوجیھ أھداف المبیعات

العقود الطویلة لھذا التعاون تشیر إلى حجم المعلومات التي جمعھ�ا جھ�ازا المخ�ابرات بش�كل 
دالئل أولیة آنذاك أشارت إلى وج�ود قن�اة س�ریة ل�دى سري ودون علم زبائن الشركة، بید أن 

 .واشنطن یتم من خاللھا تھریب المعلومات إلى البیت األبیض



، وذلك بع�د أن كش�ف ال�رئیس األمریك�ي آن�ذاك رونال�د 1986إذ أن العالقة كانت مھددة عام 
جی�ر ریغان عن حصول الوالیات المتحدة األمریكیة على معلومات مؤك�دة ح�ول المتس�بب بتف

 .ملھى لیلي في غرب برلین، راح ضحیتھ جندیین أمریكیین، وامرأة تركیة

أی��ام فق��ط م��ن  10ھ�ذا التفجی��ر ك��ان س��بباً لقی��ام واش��نطن ب��اإلعالن ع�ن ھج��وم ض��د لیبی��ا بع��د 
العملیة، إذ قال ریغان في خطابھ: "لدینا دلیل مباشر، ودقیق، وال یمكن دحض�ھ"، مم�ا ط�رح 

ات، وإن كانت الوالیات المتحدة األمریكی�ة تمتل�ك أداة تجس�س التساؤل حول مصادر المعلوم
 .سریة

ل��م تك��ن ھ��ذه الحادث��ة الوحی��دة الت��ي وض��عت "كریبت��و" تح��ت مجھ��ر المراقب��ة والش��ك، إذ ت��م 
ف�ي إی�ران،  1992القبض على بائع في الشركة ل�م یك�ن ی�درك أن�ھ یبی�ع أجھ�زة م�زورة ع�ام 

 ، وفقاً لوكالة المخابرات المركزیة، والذي دفعلیثیر بذلك عاصفة مدویة، كادت أن تطیح بھا
BND  لى االنسحاب بسبب مخاوفھا من "الفضیحة السیاسیة" بعد عام فقط من الحادثةإ.  

الباب الخلفي" الذي قدمتھ الش�ركة لواش�نطن وب�ون (عاص�مة ألمانی�ا "لـ ولكن المدى الحقیقي 
 .نالغربیة في ذلك الوقت)، لم یتم الكشف عن حجمھ إال اآل

فق��د جل��س العم��الء األمریكی��ون واأللم��ان یتنص��تون عل��ى اتص��االت ال��رئیس المص��ري أن��ور 
، عق��ب عملی��ة اجتم��اع ق��ادة مص��ر وإس��رائیل والوالی��ات 1978الس��ادات ف��ي الق��اھرة ع��ام 

 .المتحدة في كامب دیفید للتفاوض على اتفاق سالم

، وذل�ك 1979رھائن ع�ام وجرى التنصت أیضا على مكالمات النظام اإلیراني خالل أزمة ال
ً  444أمریكیاً لمدة  52بعد قیام عناصر من "الثورة اإلیرانیة" باحتجاز   .یوما

وقام��ت المخ��ابرات األمریكی��ة واأللمانی��ة الغربی��ة بتق��دیم معلوم��ات للبریط��انیین خ��الل ح��رب 
 .1982الفوكالند بین األرجنتین والمملكة المتحدة عام 

  دول عربیة على رأس القائمة

كار "كریبت�و" لس�وق التش�فیر خ�الل العق�ود الس�ابقة، جعلھ�ا وجھ�ة العدی�د م�ن دول الع�الم احت
دول��ة وقع��ت ض��حیة التع��اون األمریك��ي  120للحص��ول عل��ى مع��دات تش��فیر متط��ورة، إذ أن 

 .األلماني

فق��د كان��ت إی��ران عل��ى رأس القائم��ة، إل��ى جان��ب الس��عودیة والع��راق، واألردن، والكوی��ت، 
 .طر، وسوریا، واإلمارات، والجزائر، ومصر، ولیبیا، والمغرب وتونسولبنان، وعمان، وق

وكذلك دول أمریكا الالتینیة؛ فیما كانت دول أوروبیة أیضاً واقعة في شباك الجھ�ازین وط�ال 
 .التورط حتى دولة الفاتیكان، إضافة إلى دول من شرق وجنوب آسیا



إذ أن خص��وم الوالی��ات المتح��دة بی��د أن م��دى نج��اح ھ��ذه العملی��ة ك��ان مح��دوداً نوع��اً م��ا، 
الرئیسیین؛ روسیا والصین رفضتا التع�اون م�ع "كریبت�و" بس�بب ش�كوكھم ح�ول عالقتھ�ا م�ع 
واشنطن، مما یعني أن تقنیة "رسائل التش�فیر" لموس�كو وبك�ین كان�ت تج�ري ف�ي مع�زل ع�ن 

 .دول القطب الغربي

المخ��ابرات األلمانی��ة واألمریكی��ة ل��م یتجسس��ا عل��ى إس��رائیل والس��وید  فیم��ا ذك��ر التحقی��ق أنّ 
وسویس��را وبریطانی��ا، وف��ي ھ��ذا ی��رى م��دیر المجموع��ة األلمانی��ة المختص��ة ف��ي االستش��ارات 

، أن ھن�اك عوام��ل س�اعدت عل��ى DW األمنی�ة ی�ان س��انت بیی�ر خ��الل ح�دیث ل��ھ م�ع مس��ائیة
رافي والدعم للشركة، بینما كانت العالق�ات حمایة ھذه الدول، فقد قدمت سویسرا الموقع الجغ

الوطیدة بین إسرائیل وبریطانیا عامالً مھم�اً ف�ي حمایتھم�ا، فیم�ا ك�ان وج�ود موظ�ف س�ویدي 
ذي دوٍر مھم في الشركة سبباً في حمایة بلده األم، مضیفاً أن لیس في ع�الم التجس�س "حلف�اء 

 ."وأصدقاء

  ردود فعل بین الخوف والمسؤولیة األخالقیة

أث��ار التحقی��ق ف��ور انتش��اره زوبع��ة ل��دى العدی��د م��ن المھتم��ین والنش��طاء وش��ركات تقنی��ات 
التشفیر، فیما تم اعتباره فضیحة مدویة، وقد ذك�ر الناش�ط األمریك�ي ك�یم دوتك�وم ف�ي تغری�دة 
ل��ھ، أن الوالی��ات المتح��دة األمریكی��ة تح��اول حت��ى اآلن إجب��ار ش��ركات تكنولوجی��ة أمریكی��ة 

 .تح "باب خلفي" للسماح لھا بالتجسس على دول وأفرادبشكل قانوني على ف

فیما یرى الخبیر األلماني س�انت بیی�ر أن تن�وع الش�ركات التقنی�ة حالی�اً وع�دم احتك�ار الس�وق 
من قبل شركة واحدة، یفتح المجال لمزید من الحمایة لألفراد والدول، معقب�اً أن الح�دیث ع�ن 

إذ أن معرف�ة ألمانی�ا بالعدی�د م�ن الج�رائم، الت�ي الجانب األخالقي جزء مھم ف�ي ھ�ذا الس�یاق، 
 .راح ضحیتھا ألمان، قبیل وقوعھا یطرح التساؤل عن المسؤولیة األخالقیة التي تتحملھا

بینما ل�م تص�در ب�رلین حت�ى ھ�ذه اللحظ�ة أي تص�ریحات رداً عل�ى المعلوم�ات الت�ي احتواھ�ا 
 التحقیق.

                                          ** * 

 

 

 

 

 



 اتصاالت مقر القیادة العامة للقوات المسلحة في الحارثیة

ری�اح م�ؤامرة خبیث�ة نف�ذھا ع�دد م�ن  عصفت ب�يّ واجب نصب المشفرات، حتى  انتھىن أما 
م�ع المنظم�ة الحزبی�ة ف�ي معس�كر عقب�ة ب�ن  ؤبداالتھم بالتواط لغیتُ أ والمراتب الذینالضباط 

فأطاح��ت الم��ؤامرة ب��ي واخرج��وني م��ن منص��بي ونقل��وني إل��ى س��ریة  ن��افع بخ��ان بن��ي س��عد.
 الشبكات ضمن الكتیبة السلكیة نفسھا. 

 

في سریة الشبكات كان أول واجب لي ھو تأسیس ش�بكة مخ�ابرة ألح�د مق�رات القی�ادة العام�ة 
ف��ي الحارثی��ة. مس��افة الكاب��ل ال��ذي نم��ده، تب��دأ م��ن مف��رق ك��ابالت أب��و غری��ب، لتعب��ر بع��دھا 

الخض��راء وال��داوودي والم��أمون وص��وال إل��ى س��احة النس��ور فالحارثی��ة حی��ث بنای��ة من��اطق 
القی��ادة الت��ي رفع��ت علیھ��ا یافط��ة  "نقاب��ة عم��ال ومھندس��ي المیكانی��ك". اس��تفدنا م��ن فرع��ات 

 500فارغة في ك�ابالت البری�د الكب�رى ف�ي تل�ك المنطق�ة، ولكنن�ا م�ددنا ك�ابالً أرض�یاً بس�عة 
نفق الشرطة األولى، لتبق�ى رص�یداً للط�وارئ، وك�ان ع�زل  فرعة عند 100خط، تعزل منھ 

ھذه الفرع�ات، یحت�اج إل�ى وص�لة ك�ابول تخ�رج بھ�ا ع�ن الكاب�ل االص�لي، وتغطیتھ�ا بج�وین 
حمای��ة (جم�ع زبان��ة  مس�لح یحم�ي راس الكاب��ل، م�ا یعن�ي ان تك��ون ك�ل وص��لة مغ�داة بزب�ائن

 كابول). وھي قصبة بالستیكیة صغیرة تكسو وصلة الخطوط في فرعات ال

آلی��ات وفری��ق م��د الكاب��ل، زودتن��ا بھ��ا وح��دة ص��یانة ك��ابالت الك��رخ ومقرھ��ا ف��ي م��دخل نف��ق 
 ً بالش�كل الت�الي، أص�ل كتیب�ة  الشرطة األولى من جھة حي العدل. وكان واجب�ي یج�ري یومی�ا

المواص��الت الس��لكیة ف��ي ح��دود الثامن��ة ص��باحاً، اص��طحب مع��ي مف��رزة تض��م ن��واب ض��باط 
جن�ود لس�حب الكاب�ل وم�ده، وس�ائق س�یارة، 3لربط العق�د والوص�الت،  عنوانھم "جوینتریة" 

طن، ونقصد مكتب صیانة الكرخ الستصحاب مھن�دس  2وكنا نخرج دائما بشاحنة مرسیدس 
االتص��االت المخ��تص، وعم��ال الم��د، وبك��رة الكاب��ل الت��ي نعم��ل علیھ��ا، وت��ربط بعجل��ة س��حب 

عاون�ھ وھ�و مراق�ب خط�وط أق�دم خاصة على شاحنة من مصادرھم، فیما یخرج المھن�دس وم
 بسیارة اختصاصیة حمراء كبیرة مكیفة ومریحة. ونخرج برتلنا إلى مكان العمل. 

 أب�و غری�بكانت البدایة صعبة للغایة، إذ لم یحدد في الواج�ب م�ن أی�ن نب�دأ، فمف�رق خط�وط 
 منطقة معزولة، وھي عقدة كابالت غیر مح�ددة االتج�اه. وحت�ى یتب�ین لن�ا المطل�وب م�ن ھ�ذه

النقطة، كان علّي أن أذھب بضع مرات إلى مدیریة المخابرة في الباب المعظم للتعرف عل�ى 
مطلبھم بالضبط، من أین یریدون أن ینطلق الكابل، وبمن سوف یربط مقر القیادة ف�ي النھای�ة 
 األخرى. بعد جھد جھید، تبین أن علین�ا أن ن�ربط كابلن�ا بالكاب�ل الق�ادم م�ن قص�ر الرض�وانیة

والمار في مفرق كابالت ابو غریب. وكان ھذا یستلزم حضور عناصر م�ن األم�ن  ،الرئاسي
الخاص لیقوموا بتشخیص الكابل، ویتیحوا لن�ا ال�دخول علی�ھ. وج�اء عنص�ران م�نھم یرت�دیان 
بدالت زیتوني وھما حاس�را ال�راس بش�عور طویل�ة، ویس�تقالن س�یارة تویوت�ا س�وبر ص�الون 



كلة الت��ي ظھ��رت ھ��ي أن الكاب��ل الق��ادم م��ن قص��ر ب��رقم م��دني. المش�� 1985حم��راء مودی��ل 
خط، والعنصران المكلف�ان بإرش�ادنا الی�ھ وفتح�ھ، ال یعلم�ان  100الرضوانیة ھو كابل سعتھ 

عدد الخطوط المخصصة للواجب الجدید، بمعنى كم فرعة یمكننا أن نأخذ من الكاب�ل لربطھ�ا 
ة المخ�ابرة وب�ین جھ�از األم�ن بالكابل الجدید، وتطلب األمر مراس�الت ومكاتب�ات ب�ین مدیری�

الخاص المسؤول عن القص�ور الرئاس�یة. وكان�ت ھ�ذه العالق�ة ب�ین جھ�ازین مختلف�ین ص�عبة 
للغای���ة، وتطل���ب اس���تبیان األم���ر والق���رار عل���ى ع���دد الخط���وط المس���موح باس���تخدامھا نح���و 

ن�ا فرعة م�ن الكاب�ل، وھ�ذا یعن�ي عملی�ا أن علی 48اسبوعین. وجاء الجواب یتیح لنا استخدام 
خط�اً ش�اغراً، وعملی�ة البح�ث ال ت�تم إال بحض�ور  48البحث في كابل قصر الرضوانیة ع�ن 

ضیف إل�ى فریقن�ا عنص�ران م�ن األم�ن الخ�اص حض�را إل�ى أعناصر األمن الخاص، وھكذا 
مف��رق ك��ابالت اب��و غری��ب لألش��راف عل��ى ف��رز الفرع��ات الش��اغرة المتاح��ة. واس��تغرق ھ��ذا 

لكابل الذي معنا یومین ك�املین، بنوب�ات عم�ل م�ن التاس�عة الفرز، وربط الفرعات الشاغرة با
 صباحاً إلى الخامسة مساء. 

ثم شرعنا بعملیة المد، والتي تبدو من الناحی�ة النظری�ة عملی�ة بس�یطة، لك�ن م�د الك�ابالت ف�ي 
ض�من ش�بكات الخ�دمات المم�دودة تح�ت األرض   في قنوات الكابالت الراق�دة تح�ت األرض

ت الكھرب�اء والھ�اتف وأنابی�ب الم�اء، تعترض�ھ عش�رات الع�وارض والتي تؤمن مرور ك�ابال
غیر المحس�وبة، إذ كلم�ا وص�لت الش�بكة إل�ى عب�ور ش�ارع، انس�دت ش�بكة قن�وات الك�ابالت، 
وتح��تم علین��ا أن نعم��ل تعبی��رة خاص��ة بن��ا خ��الل الش��ارع الم��ذكور، م��ن خ��الل حف��ر الش��ارع 

ت الت�ي س�وف نتص�ل بھ�ا، وھ�ذا وتعمیق الخندق بمس�افة تناس�ب عم�ق ش�بكة مم�رات الك�ابال
یتطل��ب أحیان��اً قط��ع الس��یر، وتغیی��ر مس��ار الس��یارات، وك��ل ذل��ك یحت��اج تنس��یق م��ع الجان��ب 

 ً ، ول�دى مفاتح�ة مدیری�ة المخ�ابرة ب�أّن مث�ل ھ�ذا التنس�یق یس�تغرق وقت�اً المدني ویستغرق وقتا
ا، اج�ابني العمی�د طویالً قد یعیق عملیة تجھیز مقر القیادة المطلوب إكمال�ھ بوق�ت س�ریع نس�بی

ای��اد ش��فویاً أّن عل��ي أن أق��دم تنفی��ذ أوام��ر الج��یش عل��ى أوام��ر الجھ��ات المدنی��ة، وھ��ذا یعن��ي 
 ً ! وق��د كن��ا تجاھ��ل أمان��ة العاص��مة وش��رطة الم��رور، وحت��ى حق��وق الس��كان الم��دنیین أحیان��ا

نض��طر أحیان��اً إل��ى كس��ر م��داخل البی��وت بالمثق��ب الھی��درولیك الثقی��ل ال��ذي معن��ا لنص��ل إل��ى 
 مرات الكابالت تحت األرض.م

من أصعب التعبیرات، كانت تلك المتعلقة بعبور الشارع الدولي القادم م�ن أب�و غری�ب وكلی�ة 
الزراعة والبیطرة، فعلینا أن نقطع الطریق الدولي لبضع أیام لنحفر قناة، وھذا مس�تحیل . ث�م 

وھ�و ص�اروخ  أوصى مھندس االتص�االت باس�تخدام تقنی�ة ص�اروخ بنغ�الو الخ�اص التعبی�ر،
قتالي، وظیفتھ حفر انفاق لعمق معین، ویستعمل عس�كریاً لت�دمیر خن�ادق المواص�الت الع�دو، 
ولتحقیق ثغرات في ج�دران األس�الك الش�ائكة، لك�ن ظ�روف الع�راق المح�ارب اس�تحدثت ل�ھ 

تعبی�رة تح�ت الش�ارع دون أن نض�طر  وظیفة جدیدة ف�ي خدم�ة المخ�ابرة. كن�ا نری�د أن ن�ؤمن
ع الس��یر . واس��تغرق تنفی��ذ ھ��ذه العملی��ة أس��بوعاً ك��امالً، وإط��الق ص��اروخین إل��ى حف��ره وقط��



بحسابات ھندسیة معقدة لصنع النفق المطلوب، ونجحت الخطة، واستطعنا أن نمد الكاب�ل ف�ي 
 النفق الذي احدثھ الصاروخان. 

ث��م واجھتن��ا عقب��ة معق��دة أخ��رى، وھ��ي الت��ي ص��ادفتنا عن��د نف��ق الش��رطة، اذا تنح��رف ش��بكة 
ت الخ��دمات باتج��اه ش��ارع الش��رطة الكبی��ر ال��ذاھب إل��ى ح��ي الع��دل، وال ت��رتبط بش��بكة قن��وا

قن��وات الخ��دمات ف��ي الجان��ب اآلخ��ر م��ن النف��ق، وتطل��ب ت��أمین االرتب��اط ب��ین ھ��ذه المم��رات 
المتشابكة االستعانة بمھن�دس م�ن أمان�ة العاص�مة ج�اء بخارط�ة الش�وارع المتقاطع�ة ف�ي ھ�ذا 

 المفرق الحیوي.

بل في العاصمة أصعب بكثیر من عملیات مد الكابالت في جبھ�ات القت�ال، إذ أن عملیة مد كا
العم��ل ف��ي الجبھ��ات یج��ري غالب��اً ف��ي أراٍض خالی��ة مكش��وفة، وحت��ى الم��دن الت��ي تم��ر بھ��ا 
الكابالت ھي مدن صغیرة أو قرى ویسھل تعبیر الكابل خاللھا، كما أن الكابالت العامل�ة ف�ي 

ت مثل الكابل الذي نتعامل مع�ھ. وك�ان علین�ا ھن�ا أن ن�ؤمن الجبھة ذات سعات صغیرة، ولیس
شبكة اتصاالت السلكیة نتصل بھا ببعض�نا م�ن خ�الل أجھ�زة ووك�ي ت�وكي الش�ھیرة، وھك�ذا 
كن��ا نتح��دث إل��ى مھندس��ي ومالحظ��ي الجان��ب الم��دني، ح��ین نفت��رق ع��نھم بمس��افات مئ��ات 

 االمتار.

، وكلم�ا فرغ�ت البك�رة، ك�ان علین�ا أن مت�راً  250لفة الكابل ھ�ي "بك�رة" یبل�غ ط�ول الواح�دة 
 ً  ن��أتي بكاب��ل جدی��د، ونعم��ل ج��وین بخمس��مئة فرع��ة لك��ي نس��تمر، وك��ل ھ��ذا یس��تغرق وقت��ا

 .  جداً طویال ً

مع اقترابنا من ساحة النسور، بدأنا نعثر على كابالت مدفون�ة تخ�ص خدم�ة ش�بكات الص�یانة 
الخاص��ة بمقترب��ات القص��ر الجمھ��وري ومجل��س ال��وزراء والمجل��س ال��وطني ومنطق��ة ك��رادة 
مریم عموماً. واستطعنا أن نستفید م�ن بع�ض تل�ك الك�ابالت الح�رة المدفون�ة كاحتی�اط لحاج�ة 

تصاالت اضافیة، ووظفنا الوصالت لتأس�یس ش�بكتنا، وھ�ذا س�ّرع ف�ي المنطقة الرئاسیة إلى ا
 وتیرة العمل. 

وصلنا إلى ساحة النسور، وكان علینا ربط كابالتنا مع الكابالت الحرة التابعة للبرید س�ائرین 
م��ع ج���دار رئاس���ة المخ��ابرات العام���ة، وم���ا إن وض��عنا أثقالن���ا، وب���دأنا نف��تح عق���دة االنف���اق 

اس��ة المخ��ابرات المط��ل عل��ى س��احة النس��ور، حت��ى جاءن��ا شخص��ان الخ��دمات، ف��ي رك��ن رئ
یرتدیان ب�دالت زیتونی�ة ویض�عان بیری�ات الق�وات الخاص�ة الحم�راء، وطلب�ا من�ي أن أریھم�ا 
كتاباً رسمیاً یخولني القی�ام بھ�ذا العم�ل، ف�أریتھم الكت�اب ال�ذي زودتن�ي ب�ھ مدیری�ة المخ�ابرة، 

تعالمات دائ�رتھم . وجلس�ت ف�ي االس�تعالمات نح�و وأخذاه مني وطلبا مني مرافقتھما إل�ى اس�
اتضاح الموقف، ولم یعد المأموران بالجواب، فك�ان عل�ي أن اطل�ب الك�الم  رساعتین، بانتظا

م��ع ض��ابط أم��ن رئاس��ة المخ��ابرات، وھ��و منص��ب ابتكرت��ھ م��ن خی��الي، تش��بیھا للمخ��ابرات 
تف وأوض�حت ل�ھ طبیع�ة بتنظیم الدوائر العسكریة، وھكذا كلمت شخصاً ال أعرف�ھ عل�ى الھ�ا



واجبنا وضرورة التعامل معھ بجدی�ة ووض�عھ كأس�بقیة أول�ى ألن�ھ یخ�ص مق�ر القی�ادة العام�ة 
للقوات المسلحة في وقت كانت تحتد في المعارك في قاطع میسان. وأثمر ح�واري مع�ھ، فق�د 

 .  أن بوسعنا استئناف العمل وأخبرنيعاد أحد المأمورین، وسلمني كتاب مدیریة المخابرة، 

وھك��ذا ب��دأنا نعم��ل ف��ي ھ��ذا المك��ان الخطی��ر. وبع��د أن انتھین��ا م��ن ال��ربط والم��د بح��ذاء ج��دار 
المخ��ابرات العام��ة، ك��ان علین��ا أن نس��تخدم تعبی��رة جس��ر الخ��ر خل��ف المخ��ابرات م��ن جھ��ة 
معرض بغداد، لنعبر من تحتھ كابلن�ا، والمنطق�ة ھن�اك مطوق�ة بأس�الك ش�ائكة وس�یاج مش�بك 

وكان علینا مرة أخ�رى أن ننس�ق م�ع المخ�ابرات ألنن�ا یج�ب أن نخت�رق معدني "بي آر سي" 
موانعھم ونمزقھا لتعبیر الكاب�ل. وج�اءت مف�رزة م�نھم ترافقن�ا ونح�ن نقط�ع األس�الك الش�ائكة 
ونطیح بقطعة من المشبك المعدني لندخل تحت الجس ونعبر بالكاب�ل إل�ى الجھ�ة الثانی�ة، وم�ا 

قام��ت مف��رزة المخ��ابرات ب��أغالق الثغ��رة ف��ي األس��الك إن انتھین��ا م��ن تعبی��ر الكاب��ل، حت��ى 
 الشائكة وفي جدار البي آر سي.

وبقین�ا ن�ربط أو نم�د الكاب�ل حت�ى وص�لنا إل�ى مستش�فى الجیبج�ي وك�ان علین�ا أن ننعط�ف م��ع 
كابلن��ا باتج��اه ج��وف منطق��ة الحارثی��ة. واس��تطعنا أن نعث��ر عل��ى مج��رى ح��ر ف��ي ش��بكة انف��اق 

ا حتى وص�لنا إل�ى "نقاب�ة عم�ال ومھندس�ي المیكانی�ك". أم�ام ھ�ذه الخدمات، مددنا خاللھ كابلن
البنایة توجد عق�دة مواص�الت مدفون�ة، توقفن�ا عن�دھا لن�رى كی�ف بوس�عنا إیص�ال الكاب�ل إل�ى 
داخل البنایة، وذھبت إلى مدیریة المخابرة وابلغتھم بعقدة المواص�الت الت�ي وص�لناھا، فج�اء 

خارط�ة توض�ح المنطق�ة، فبین�ت لھ�م موقعن�ا عل�ى ضابط ركن المدیریة ومعھ مق�دم مھن�دس ب
الخارطة، وتأكدوا منھ، واتصلوا بالمسؤول عن شبكات القیادة، ف�أبلغھم أن واجبن�ا انتھ�ى ف�ي 
ھ��ذه النقط��ة، وعلین��ا خ��تم الكاب��ل بج��وین واض��ح، ووض��ع ش��مع أحم��ر علی��ھ، وھ��ذا م��ا فعلن��ا، 

 .  أشھر 3استغرق انجازه  ذاكوعدنا إلى مقر كتیبتنا. واجبنا 

                                    *** 

 

 

 

 

 

 

 



 ضباط الجبھة مصیرھم دائماً جبھة القتال

بعد اسبوع من انتھاء واجب ش�بكة القی�ادة العام�ة، اس�تجد واجب�ان، األول ھ�و تجدی�د وتس�لیك 
شبكة مستشفى الرش�ید العس�كري، والث�اني ھ�و تس�لیك وتأس�یس ش�بكة جدی�دة لكلی�ة األرك�ان. 

جبین في معسكر الرشید، ووق�ع االختی�ار عل�ّي وعل�ى م.اول ص�باح للقی�ام بالواج�ب. كال الوا
وخیّرنا آمر الكتیب�ة ف�ي انتخ�اب أي م�ن ال�واجبین، وھك�ذا ق�رر م.أول ص�باح أن یأخ�ذ ش�بكة 

 مستشفى الرشید، وذھبت أنا إلى كلیة االركان.

 

لت�ي اتس�عت، وھك�ذا ك�ان ف�ي كلی�ة األرك�ان ش�بكة ھوات�ف قدیم�ة، ال تف�ي باحتیاج�ات الكلی�ة ا
خط��ل لك��ل منھم��ا، وثال��ث أرض��ي بس��عة  50ك��ابالت، اثن��ان ھوائی��ان بس��عة  3علین��ا أن نم��د 

خ��ط. وتطل��ب نص��ب الك��ابالت الھوائی��ة ت��أمین اعم��دة، جئن��ا بھ��ا م��ن البری��د والب��رق  100
 .  والھاتف، فیما احتاج مد الكابل األرضي الى االتیان بحفارة من كتیبتنا لحفر خندق الكابل 

اسابیع، عدنا بعدھا إلى الكتیبة، فوجدت واجب�اً ال�ى مدیری�ة التط�ویر  3استغرق انجاز العمل 
ك لھ�م أن نس�لّ  المطل�وبالقتالي ینتظرني، كانوا قد انتقلوا إلى بنایة جدیدة في الك�رادة، وك�ان 

واحتجنا إلى وص�لة كاب�ل ھ�وائي  PFCالبنایة حسب مكاتب المدیریة. التسلیك جرى بكابالت 
مترا، لتسلیك الھواتف الخارجیة. استغرق العمل أسبوعاً، وع�دت  50خطا، بطول  20بسعة 

بعدھا إلى الكتیب�ة ألمك�ث بض�عة أی�ام، فیس�تجد واج�ب ف�ي الجبھ�ة، فق�د تأسس�ت قی�ادة الفیل�ق 
، الق�اطع الثامن واسمھ أیضا "الفیلق الخ�اص" ق�رب ھ�ور الش�ویجة ف�ي ق�اطع ب�درة وجص�ان

األوسط من الجبھة، وھذا ھو فیلق المتقاعدین المعادین الى الخدمة من ضباط ونواب ض�باط 
، ثم��ا اض��یف 1948، و1947، و1946ومرات��ب، أم��ا الجن��ود فجم��یعھم احتی��اط م��ن موالی��د 

. الق��اطع 1986نھای��ة الح��رب، وكلھ��م ف��ي اربعینی��اتھم  ونح��ن ف��ي ع��ام  1945إل��یھم موالی��د 
ق��ة الت��ي كل��ف بمس��كھا الفیل��ق ھ��ادئ نس��بیاً، وال یس��مح بعلمی��ات تع��رض األوس��ط ف��ي المنط

مدرع��ة كبی��رة، ل��ذا ك��ان غالب��اً قاطع��اً ھادئ��اً، الس��یما وأن تض��اریس األرض ف��ي الجان���ب 
اإلیراني في منطقة عیالم المقابلة لبدرة وجص�ان، كان�ت وع�رة، وتتك�ون م�ن سالس�ل جبلی�ة 

لھ��ا أراٍض ص��خریة ال تس��مح بانفت��اح القطع��ات متباین��ة االرتفاع��ات مطلّ��ة عل��ى الع��راق، وك
 المدرعة.

ك��ان مطلوب��اً منّ��ا، أن ن��ؤمن اتص��االت بدال��ة موق��ع الك��وت بمق��ر الفیل��ق، لیت��اح لھ��م ت��أمین 
االتصال مع القدمات اإلداریة للفیلق وتشكیالتھ. المسافة بین بدالة الك�وت وبدال�ة مق�ر الفیل�ق 

ة م��ن م��وارد البری��د والھ��اتف عب��ر كاب��ل یتص��ل كیل��ومترا، وھك��ذا ك��ان الب��د م��ن االس��تفاد 90
فرع��ة عل��ى ك��ابول أرض��ي ، وم��ن المف��رق توج��ب علین��ا أن  20ببدال��ة ال��دبوني، وأعطون��ا 

نوصل المسافة عبر ھور الشویكة بأنفسنا، وكان ھ�ذا تح�دیاً ص�عباً ج�داً، ألّن المس�افة طویل�ة 



فیھ�ا فرع�ات فارغ�ة. وال توجد وصالت، سوى كابالت ممتدة باتج�اه ب�درة وجص�ان، ول�یس 
خ�ط، وكن�ت أع�رف ان  100كیلومتراً من كاب�ل أرض�ي س�عتھ  30وطلبت ھاتفیاً من الكتیبة 

الحصول علیھا مستحیل، ألنھا مكلفة جداً، وغی�ر مت�وفرة ف�ي مس�تودعات الج�یش وال البری�د 
والھ��اتف المدنی��ة، والح��ل الوحی��د الممك��ن ھ��و نص��ب حامل��ة ب��ین ال��دبوني ومق��ر الفیل��ق ف��ي 

یكة. وھذا یتطلب أیضا ترتیبات كثیرة وموافق�ات متع�ددة وتنس�یق ب�ین مدیری�ة المخ�ابرة الشو
وبین مدیریة البرید والبرق والھاتف . وھكذا بقیت ع�دة أی�ام ب�ال عم�ل بانتظ�ار أوام�ر جدی�دة 
السیما وأن آمر كتیبتنا الجدید العمید مھندس عدنان عبد الجبار جبارة كان رجالً یتملص م�ن 

معتاداً على الغدر بمعیتھ، بشھادة كل الضباط الذي عملوا معھ. وكلم�ا اتص�لت ب�ھ  الواجبات،
وأعدت علیھ قصة الوضع ال�ذي نح�ن فی�ھ، ق�ال متبرم�اً أن عل�ّي االنتظ�ار، حت�ى م�ر أس�بوع 
كامل ونحن ال نعمل ، مكتفین بالمكوث في مقر بدالتنا في موقع الكوت والتج�ول ف�ي المدین�ة 

ج�اء أم�ره الس�خیف، بض�رورة التحاقن�ا بكتیب�ة مخ�ابرة الفیل�ق الث�امن  بال عمل لی�ل نھ�ار. ث�م
 لدعمھم في تامین مواصالتھم مع تشكیالتھم! 

وھن��ا ب��دأت مش��كلة أخ��رى م��ن نف��س الن��وع، إذ أّن آمری��ة مخ��ابرة الفیل��ق الث��امن ال تمل��ك أي 
الفیل�ق موارد، وكان عل�ى آمری�ة مخ�ابرة المق�ر الع�ام ت�أمین ك�ل م�ا تحتاج�ھ ش�بكة اتص�االت 

 25الخ��اص، واتض��ح أّن المس��افة ب��ین مق��ر الفیل��ق ومق��ر الف��رق المرتبط��ة ب��ھ تص��ل إل��ى 
خ�ط. وك�ان ك�ل  50كیلومترا، وال یملك الفیلق سوى نص�ف كیل�ومتر م�ن كاب�ل ھ�وائي س�عة 

ھ��ذا تح��ٍد مس��تحیل. والواض��ح أّن العمی��د ع��دنان عب��د الجب��ار جب��ارة ك��ان یس��عى إل��ى تركی��ب 
لخروج من مأزق وعوده الكاذبة التي بذلھا في اجتماعھ م�ع قی�ادات المسؤولیة على عاتقي، ل

الفیلق بأمر مباشر من وزیر الدفاع الفریق أول ال�ركن ع�دنان خی�ر هللا. م�ن ج�انبي س�ارعت 
اتص��ل بالعمی��د أی��اد، ض��ابط رك��ن مدیری��ة المخ��ابرة المس��ؤول ع��ن تنس��یق جھ��دنا م��ع جھ��د 

ك�ل الم�أزق بتفاص�یلھ، المش�كلة ب�ین بدال�ة  آمریات مخابرات الفیالق، وش�رحت ل�ھ بالتفص�یل
ال��دبوني ومق��ر الفیل��ق عب��ر ھ��ور الش��ویكة، والمش��كلة ب��ین مق��ر قی��ادة الفیل��ق ومق��رات فرق��ھ. 

 وبینت لھ بوضوح أّن آمر كتیبتنا یعد بإنجاز أمور من المحال تنفیذھا.

دام��ة بع��د ی��ومین م��ن تل��ك المكالم��ة، وص��لتنا س��یارة ومعھ��ا س��ائق م��ن س��ریتي الس��ابقة "اإل
والتشغیل" إلعادتي إلى الكتیبة. كان األمر غریباً، اذ لم تسحب مفرزة العمل من جان�ب، ول�م 
یلتحق ضابط آخر بدالً عني من جانب آخر، فثارت في نفسي الش�كوك. وف�ي طری�ق الع�ودة، 
كان السائق یبدي ألماً وأسفاً واضحاً طیلة الوقت، ثم كش�ف ل�ي أّن كت�اب نقل�ي ق�د ص�در م�ن 

ة لكن��ھ ال یع��رف إل��ى أی��ن! وص��لنا بغ��دد ل��یالً، وقض��یت اللیل��ة ف��ي بیت��ي عل��ى أن یع��ود الكتیب��
الس��ائق لیأخ��ذني ف��ي الص��باح إل��ى الكتیب��ة، وح��ال وص��ولي إل��ى ھن��اك ص��باح الی��وم الت��الي، 
اتضحت تفاصیل المؤامرة، فبناء على طلب آمر الكتیبة، فقد صدر عن آمری�ة مخ�ابرة المق�ر 

 ى سریة مقر ومخابرة لواء مغاویر الثاني الفیلق الثاني دون بدیل! العام كتاب نقلي فوراً إل



اخذت كتاب نقلي، وذھبت مباشرة إلى عمید أیاد في مدیریة المخابرة، واخبرتھ أن م�ا ج�رى 
لى الكتیبة الس�لكیة بموج�ب أم�ر القائ�د الع�ام إھو بسبب كشفي الحقیقة لھ، مؤكداً لھ أني نقلت 

باط. وأب��دى أس��فاً عمیقً��ا، ووع��د بمس��اعدتي للخ��روج م��ن ھ��ذا للق��وات المس��لحة بتب��دیل الض��
   المأزق السیما وأني قد نقلت منذ أقل من عامین من وحدات الجبھة.

صفحة جدیدة في مسیرتي مع قادسیة صدام، كان صراع بقاء أو موت ألنھ ال یوجد  توابتدأ
 أي أمل في األفق بنھایة قریبة للحرب .  

                                    *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عجائب في لواء المغاویر

التحق��ت بمق��ر ل��واء المغ��اویر الث��اني الفیل��ق الث��اني ف��ي مق��ره بب��ردي عل��ي، ش��رق ق��ره ت��و،  
أع�وام. أع�رف ق�اطع الل�واء كم�ا أع�رف م�دینتي، ب�ل  6المنطقة التي عسكر فیھا لواؤن�ا قب�ل 

 وأعرف مواقع العدو قبالتھ. في لواء المغاویر كانت القصة جمیلة لكنھا مختلفة.

 

لل��واء المت��واري ب��ین القم��م وال��تالل الص��خریة، ش��عرت ف��ي رض مق��ر اأم��ذ وط��أت ق��دمي 
بقى في ھذه الوحدة فترة طویلة، بل شعرت أنني ل�ن یت�اح ل�ي حت�ى التع�رف عماقي أني لن أأ

 على العاملین فیھا بشكل واضح، وكان ھذا الشعور یثلج صدري.

ت وح��دات المغ��اویر ھ��ي تط��ویر عراق��ي لوح��دات الص��اعقة المص��ریة الخفیف��ة الت��ي اختص��
بعملیات تطھیر المدن والقتال في المناطق المبنیة، أما النسخة العراقیة وھ�ي ق�وات المغ�اویر 
فقد اختصت بالعمل في المناطق الجبلیة، لذا فإن سرایا المغاویر قد جمعت ف�ي الفی�الق األول 

ألوی�ة مغ�اویر خفیف�ة بمالك�ات مؤقت�ة، لتبق�ى  1984والثاني والخامس وُشكلت منھ�ا ف�ي ع�ام 
ً احت ف��ي تل��ك الفی��الق، لك��ّن ظ��روف الح��رب المتطاول��ة ف��ي قادس��یة ص��دام نزع��ت ع��ن  یاطی��ا

وح��دات المغ��اویر خاص��یتھا األول��ى وھ��ي التف��رغ للت��دریب والعم��ل كق��وات ض��ربة س��ریعة، 
 ً  .فباتت نسخة من وحدات المشاة الجبلي بإمكانات أكثر تواضعا

دور وح��دات المغ��اویر حت��ى بات��ت منف��ى للعس��كریین المغض��وب عل��یھم والم��راقبین  وض��عفَ 
 ً وال�ذین ل�دیھم ملف�ات جنائی�ة، وبھ�ذا ف�إّن قی�ادات الفی�الق بات�ت ال تھ�تم بھ�ذه التش�كیالت،  أمنیا

وتعاملھا على أنھا وحدات مشاة ضعیفة الق�وة فقی�رة التجھی�ز، غی�ر ق�ادرة عل�ى المن�اورة، ال 
ً تفید إال في واج لھجم�ات الع�دو بس�بب  بات مسك األرض ف�ي المن�اطق الجبلی�ة األق�ل تعرض�ا

 وعورة األرض وسوء الجغرافیا.

شعرت بھذا حال أن س�لمت كت�ابي، فق�د اش�تكى آم�ر الل�واء العقی�د عب�د الص�احب، م�ن نق�ص 
مزمن في كل شيء، حتى في ضباط الركن، إذ یخلو مقر الل�واء م�ن أي ض�ابط یحم�ل ش�ارة 

 في وحدات الجیش القتالیة الیوم.  ! وھذا نادر جداً الركن الحمراء

غ.م.غ، وھ�و ض�ابط المخ�ابرة األق�دم ف�ي الل�واء وال�ذي ص�در أم�ر  التقیت بالرائد ،تلك اللیلة
نقل��ھ قب��ل س��نة كامل��ة، لك��ن ل��م ینس��ب ب��دیل ل��ھ، ل��ذا ت��رفض إدارة الل��واء وإدارة الفیل��ق منح��ھ 

 ً ومقرھ�ا الراش�دیة ف�ي بغ�داد وھ�ي م�ن وح�دات لیلتح�ق بكتیب�ة المواص�الت المواجھ�ة  انفكاكا
آمریة مخابرة المقر العام. وحین رآني قادماً من وح�دات المق�ر الع�الم ف�رح وام�تأل غبط�ة ل�م 

 ل��ھ، ألنّ  یس�تطع اخفائھ��ا وف�ي ظن��ھ أن�ي ب��دیل ل�ھ، ولكن��ي خیب�ت أمل��ھ بق�ولي أن��ي لس�ت ب��دیالً 
ي. وأصیب الرجل بخیبة أمل واضحة نقلي ما زال غیر نھائ كتابي لم یشر إلیھ، وبالتالي فإنّ 

فبقي یتكلم عن حظھ العاثر، وبقیت أفكر مع نفس�ي ف�ي الس�بب الحقیق�ي ال�ذي یعی�ق نقل�ھ إل�ى 



وح��دات المق��ر الع��ام، ورجح��ت أنّ��ھ یتعل��ق بع��روق ف��ي أس��رتھ س��رى علیھ��ا ق��رار ترحی��ل 
ً  قرى مدینةالتبعیات، السیما أنھ من سكنة  ً  مندلي المختلطة (عربا  فیلیھ). اً كردو وتركمانا

كم�ال م�ر الل�واء بص�راحة إن كن�ت اس�تطیع إفي الفطور الصباحي في الی�وم الث�اني، س�ألني آ
مالكات اللواء م�ن أجھ�زة المخ�ابرة والھوات�ف والس�یارات. فأجبت�ھ باإلیج�اب بحك�م عالق�اتي 
بوحدات المق�ر الع�ام، وأخ�ذ الحض�ور یتن�درون ح�ول ق�درات الل�واء المح�دودة إل�ى درج�ة ال 

، كاش��فین أنھ��م یس��تخدمون س��یارات مدنی��ة تع��ود للجن��ود والمنتس��بین لخدم��ة الل��واء تص��دق
 باالرتباط مع المقر الخلفي ومقر الفیلق. 

ً  قضیت األسبوع األول، متجوالً في مقر اللواء، وزائراً  ف�ي غرف�ة  ألفواجھ ومراصده، ونائما
المغ�اویر المرقط�ة الت�ي  داري بدل�ةي إجازة، ولم استلم من الض�ابط اإلالرائد غ الذي ذھب ف

یعشقھا كثیرون، وأبلغتھ أنّي أفّضل البقاء ببدلتي الزیتونیة لشعوري بأني طارئ عل�ى الل�واء 
 ً ً  ول��ن أطی��ل فی��ھ المك��ث، وض��حك كثی��رون لكالم��ي، ولكن��ي كن��ت مقتنع��ا أن األم��ر ل��ن  تمام��ا

 یطول. 

ق بف�وج مش�اة ح�دث لعت على معدات مخابرة اللواء، فوجدتھا ناقصة بشكل فضیع وال تلی�اطّ 
وال حرج عن مقر لواء! وما برح آمر اللواء أن أرسل في طلبي إلى مكتب�ھ، وجلس�نا نرش�ف 

الموق�ف فض�یع وال  نّ لمخ�ابرة ف�ي مق�ر الل�واء، فأبلغت�ھ أالشاي ویسألني ع�ن وض�ع مع�دات ا
یصدق، وسألني إلى أي حد یمكنني تعویض النقص، فكشفت لھ أني بحاجة إلى أن اذھب في 

وبوس�عنا أن نخ�اطبھم مباش�رة  یة رسمیة بكتاب معنون إلى آمریة مخابرة المقر الع�ام،مأمور
یحتوي طلب�ا بع�دد م�ن الم�واد، وأن األم�ر ال  ألننا مرتبطون بالفیلق مباشرة، الكتاب یجب أن

ً الھ�اتفي یمكن أن یتم في زیارة واح�دة، ب�ل ف�ي ع�دة زی�ارات، ویج�ب أن أبق�ي الخ�ط   مفتوح�ا
بلغن�ي بال�ذھب ف�ي والوحدات. وافق الرجل على ذل�ك وأ ین سلسلة المراتبمعھ ألتجاوز روت

 مأموریة مفتوحة منذ الغد.

صبیحة الیوم التالي أملیت على قل�م الل�واء ن�ص الكت�اب المطل�وب، ومررت�ھ إل�ى آم�ر الل�واء 
للتوقیع، ثم أخذني أحد نواب الضباط من مقر اللواء بسیارتھ الخاصة إل�ى بغ�داد، لع�دم ت�وفر 

 عسكریة!ارات سی

وبحكم عملي في بغداد تط�ورت عالق�اتي خ�الل أق�ل م�ن ع�امین م�ع الجن�راالت ف�ي وح�دات 
المقر العام خاصة، وفي وزارة الدفاع،  فتمكن�ت أن انت�زع ف�ي أول زی�ارة مجموع�ة مع�دات 

ط��ن جدی��دة لم��د الخط��وط. ش��ملت مع��دات المخ��ابرة، بدال��ة  2مخ��ابرة، م��ع ش��احنة مرس��یدس 
ً  40روسیة بسعة  194 جدیدة، ل�م یك�ن یملكھ�ا مق�ر الل�واء، ب�ل رب�ط المخ�ابرون ب�دالتي  خطا

 خط لتأمین السابلة، وھو حل فقیر. 10میدان سعة 



كیلومترات، عالوة  10، وھذا یعني D10بكرة أسالك میدان روسیة  20كما جئت للواء ب  
ض��افة ال��ى مجموع��ة وات��ف می��دان منوع��ة ب��ین تلم��ت وب��ین أریكس��ون الجدی��دة. إھ 10عل��ى 

 1ش�حن نض�ائد قی�اس  ومول�داتمعدات مخابرة بینھا قاطعات سلكیة وعجالت مد میداني، و 
ش���رطة الص���قة لتص���لیح كیل���و واط، وأ 5ومول���د ھون���دا لتولی���د الكھرب���اء س���عة كیل���و واط، 
كیل��ومترات، ومع��دات مس��تودع  3ك��ابالت می��دان روس��یة رباعی��ة بم��ا ی��ؤمن  10الخط��وط، و

دوارق وأجھزة تقطیر وح�وامض وع�دد كبی�ر م�ن بطاری�ات نیك�ل ك�ادمیوم الشحن كاملة من 
الخاصة باألجھزة الالسلكیة الروسیة وعشرات النضائد الجاف�ة م�ن الحج�م الكبی�ر والمتوس�ط 

 المستخدمة في الھواتف.

بعد یومین صدر أمر صرف كل ھذه المواد، وأخذتھ بیدي، واتصلت عبر بدالة الدفاع وفیھ�ا 
ال�ذین كن�ت ب�األمس آم�رھم، فأوص�لوني ب�ال عن�اء ببدال�ة مق�ر الل�واء ألكل�م آم�ر عمال البدالة 

اللواء مباشرة. وحین اخبرتھ بكل المواد المصروفة ضحك بفتور وقال، نعم ھذا مفید، ولك�ن 
 نھ یتطاول أعواما أحیاناً؟یتم الصرف، إ متى

ل لي في الغ�داة، اجبتھ أن الصرف فوري والمواد مكدسة في المستودعات، ورجوتھ أن یرس
نائب الضابط اآللي الستالم السیارة، ومسؤول مستودع المخ�ابرة وجن�دیین ومعھ�م مس�تندات 

ع��ة م��ن آم��ر الوح��دة والض��ابط اإلداري ومختوم��ة. ل��م ، موقّ 102التس��لم والتس��لیم ب��النموذج 
یص��دق العقی��د عب��د الص��احب م��ا قلت��ھ ل��ھ، فع��رض أن��ھ سیرس��ل م��ع ھ��ذه المجموع��ة الض��ابط 

لیتم االستالم، وشكرتھ عل�ى ھ�ذا الفض�ل، ث�م طلب�ت من�ھ أن یرس�ل ل�ي م�ع الض�ابط اإلداري 
اإلداري بض���ع ب���دالت ق���وات خاص���ة م���ن قی���اس كبی���ر، كھ���دایا إل���ى منتس���بي المس���تودعات 
والمقرات التي تساعدنا في التجھیز(وھذا نھ�ج مت�داول ف�ي الج�یش الس�یما أن ب�دالت الق�وات 

ض�فت، أن عل�ي البق�اء صة والمغاویر حص�را) ث�م أقوات الخاالخاصة موجودة في وحدات ال
 في بغداد، للحصول على مزید من المواد واآللیات.

انجزت إرسال الوجبة كاملة خ�الل أس�بوع، وبقی�ت ف�ي بغ�داد ف�ي مھم�ة عم�ل مفتوح�ة لح�ین 
تأمین باقي المواد واآللیات. ھذه المھمة اتاحت لي أن اتحرك للحص�ول عل�ى أم�ر نق�ل جدی�د 

لى كتیبة المواصالت الس�لكیة كتاب نقلي األول إ إلى أنّ  لواء المغاویر، مستنداً  لي إلى خارج
وھو أمر القائد العام للقوات المسلحة الذي نص على أن یقضي المنقول�ون م�ن وإل�ى وح�دات 

ارب��ع  23الجبھ��ة نف��س الم��دة الت��ي قض��وھا ف��ي وح��دات الجبھ��ة، وبم��ا أن��ي عمل��ت ف��ي لم��ش 
 أقضي نفس المدة في المقر العام. سنوات ونصف، فكان من حقي أن

تابعھ��ا، وات��ابع تجھی��ز ل��واء المغ��اویر الفقی��ر بمع��دات مخ��ابرة، وتحرك��ت القض��یة، وبقی��ت أ
فحصلت على ست محطات محمولة في عجالت جدیدة، كما استطعت أن استص�در أم�ر نق�ل 

جن��دي مخ��ابر م��ن مع��ین مدیری��ة المخ��ابرة إل��ى مق��ر الل��واء لت��وزیعھم عل��ى وحدات��ھ،  20
واس��تغرق ك��ل ذل��ك نح��و ش��ھرین قض��یت أغلبھ��ا ف��ي بغ��داد، وبع��ض اللی��الي ف��ي مق��ر الل��واء 



یشارف على نھایتھ، ح�ین ص�در أم�ر نقل�ي م�ن س�ریة  1986بمنطقة بردي علي وكان العام 
 مقر ومخابرة لواء المغاویر الثاني الفیلق الثاني إلى كتیبة مخابرة الفیلق الثاني. 

ت من صدور الكتاب، وقد جلبت معي محط�ة الس�لكیة محمول�ة وعدت إلى اللواء بعد أن تیقن
على عجلة الندروفر، وھ�ي جھ�از ج�اكوار للقف�ز العش�وائي المراف�ق ألم�ر الل�واء وی�ؤمن ل�ھ 
االتصال بشبكة قائد الفیلق باعتبار اللواء احتیاطي الفیلق المباشر. لم یصدق آمر اللواء ح�ین 

ى الس�یارة الجدی�دة والجھ�از المتط�ور المنص�وب وقفت الس�یارة أم�ام مق�ره، وطل�ع یتطل�ع إل�أ
فیھا، ثم سألني من یتقن العمل على ھذا الجھاز، فأبلغتھ بضرورة ارسال نائب ضابط مأمور 
المحطة وثالثة جنود إلى كتیبة تدریب المخابرة في بغداد لتدریبھم على العمل علی�ھ ونص�بھ. 

ً  وأص�درفوجھ بأن انتخب من أری�د  إل�ى الكتیب�ة الم�ذكورة. وھ�ذا م�ا  ف�وراً وألحقھ�م  لھ�م كتاب�ا
 كان، وأخفیت عنھ صدور أمر نقلي بانتظار أن یصل الكتاب إلى مقر اللواء.

 ً جل�س ف�ي مكان�ك وھ�و یق�ول "إ في تلك اللیلة، ونحن نأوي إلى النوم، تشكى الرائد غ. متأوھا
كت�اب استیض�اح  یا أخي، سیأتي كتاب یؤكد أنك بدیلي لیلحقني آمر الل�واء، لق�د أرس�ل الل�واء

خب��اره بص��دور كت��اب نقل��ي، ول��م إتمال��ك نفس��ي م��ن ى الفیل��ق بھ��ذا الش��أن". ض��حكت ول��م أإل��
 ً   من المبالغة. یصدق كالمي واعتبره نوعا

بعد خمسة أیام وص�ل كت�اب نقل�ي، وأبلغن�ي ن�واب ض�بط قل�م الل�واء ال�ذین ب�اتوا أص�دقاء ل�ي 
ط ض�ابط فی�ھ بھ�ذه الس�رعة! تل�ك اللیل�ة بوصول كتاب النقل مبدین أسفھم أن اللواء سیفقد أنش

بلغني امتنانھ الشدید لك�ل م�ا فعلت�ھ، مكتبھ، وأبلغني بوصول الكتاب، وأ طلبني آمر اللواء إلى
 ً ، ولكن��ھ ع�اد وك��رر العب��ارة الخال�دة ف��ي الج��یش معرب�اً ع��ن أس�فھ ب��أني س��أرحل ع�نھم س��ریعا

ال یوج�د ش�خص ال یمك�ن بالقول إن�ھ ی�ؤمن "أّن الج�یش ال یق�ف عل�ى ش�خص بعین�ھ" بمعن�ى 
االس��تغناء عن��ھ، وھ��ذه أجم��ل عب��ارة س��معتھا من��ھ ألنھ��ا تعن��ي أنّ��ھ س��وف یلحقن��ي دون خل��ق 

 مشكالت من نوع المطالبة بالبدیل وما إلى ذلك.

في الیوم التالي وقع آمر اللواء أمر انفكاكي، وقدم لي باسم اللواء ھدیة ثمینة ھي عب�ارة ع�ن 
ً طاقم معدات مكتب أنیق جلدي غا ج�ازة منحي إ لي الثمن. وأخذت الھدیة وكتاب النقل رافضا

ج�ازة، وھ�ذا م�ا ك�ان. دون إ أعود بعدھا الستالم كتاب النقل، وابلغتھ أني أفضل االنفكاك تواً 
ن بالض�بط م�ن ت�اریخ اخذت كتاب انفكاكي م�ن ل�واء المغ�اویر بع�د ش�ھری 26.12.1986في 

   والثالثین. ةمولدي الثانیكان ذكرى یوم الذلك  أنّ لمصادفة التحاقي بھ. وا

                                    *** 

 

  



 عودة إلى حضن المخابرة الدافئ

ع��دت للعم��ل ف��ي وح��دات المخ��ابرة والف��رق شاس��ع بینھ��ا وب��ین وح��دات الق��وات المقاتل��ة. 
وھن�ا التحدیات والمخاطر ھنا أقل بكثیر، ومحیط العمل أق�ل عرض�ة للدس�ائس والم�ؤامرات، 

 ر العسكري أنھ یعمل بین أھلھ من أبناء صنفھ.شعُ یَ 

 

ك��ان مقرھ��ا ف��ي معس��كر المنص��وریة ش��مال  1987كتیب��ة مخ��ابرة الفیل��ق الث��اني ف��ي ع��ام 
المقدادیة على سفوح منطقة الصدور ومقالع الحص�ى فیھ�ا. المعس�كر باألص�ل ھ�و مق�ر ل�واء 

م، وم�ن ھ�ذا المعس�كر تح�رك الل�واء الذي كان آمره الزعیم الركن عبد الكریم قاس 19المشاة 
 باتجاه بغداد وقام باالنقالب العسكري على سلطة الملك. 19

في ھذا المك�ان ب�ل ھ�ي وال منشآت حقیقیة واضحاً  ھالني أّن الكتیبة في الحقیقة ال تملك مقراً 
عبارة عن بضعة مباٍن فقیرة بسقوف من الصفیح المضلع، منتشرة على طول س�یاج "ب�ي آر 

دد مرك��ز ت��دریب مش��اة المنص��وریة. وال توج��د فیھ��ا س��احة ت��دریب "عرض��ات"، س��ي" یح��
والكراجات والمستودعات بعیدة على مرتفعات حمرین، ومقر الكتیبة وبھو الضباط، یقع ف�ي 

 .19بنایة قدیمة كانت من منشآت اللواء 

ني، الكتیب�ة ال تجتم�ع ف�ي أي وق�ت بس�بب ع�دم امتالكھ�ا لمق�ر واض�ح المالم�ح متق�ارب المب�ا
الالس��لكیة، الس��ریة الثانی��ة االتص��االت الس��لكیة،  توتنظیمھ��ا ھ��و الس��ریة األول��ى لالتص��اال

السریة الثالثة للمجسات الجویة (مف�ارز ت�ؤمن االتص�ال ب�ین الوح�دات المدرع�ة والمش�اة م�ع 
الطائرات)، وسریة المقر التي تتولى األعمال المركزیة في الكتیبة. وابلغني آم�ر الكتیب�ة بع�د 

التقیتھ في مكتبھ، بتنسیبي إلى السریة الثالثة التي فیھا ضابط واحد ھو آمرھا فحس�ب بع�د أن 
 أن نقل منھا معاونھ.

 ً ، ومس��قف لكن��ھ بن��اء نف��ذه جن��ود مق��ر الس��ریة الثالث��ة مش��تمالن، أح��دھما ح��دیث البن��اء نس��بیا
 ً تمل ق�دیم ، مش�عب�ر طارم�ة ص�غیرة بالصفیح المضلع، وفیھ یقیم آم�ر الس�ریة، ومقابل�ھ تمام�ا

ھن�ا، ھ�و غرف�ة  ملالبناء، مسقف بالصفیح المضلع، أقمت فیھ كمعاون ألمر الس�ریة، والمش�ت
ل��ى مط��بخ ن��وم ص��غیرة، وحم��ام ومراف��ق ص��حیة، إض��افة إ مكت��ب كبی��رة، ملح��ق بھ��ا غرف��ة

ص��غیر یع��ود آلم��ر الس��ریة. آم��ر الس��ریة وھ��و برتب��ة نقی��ب، ص��غیر الجس��م، حلی��ق الش��ارب 
عظمی�ة. وم�ا أن التق�اني حت�ى أك�د ل�ي أن�ي الضباط)، وم�ن أھ�ل األ في وسط جداً  (وھذا نادر

نُسبت إلى سریتھ بناء على طلبھ من اآلمر، نظ�راً ألن�ھ ینتظ�ر ص�دور أم�ر نقل�ھ إل�ى مدیری�ة 
شھر. وھذا یعن�ي أ 3ساسیة البالغة االستخبارات العسكریة، بعد أن أتم دورة االستخبارات األ

ترفع  إلى رتبة نقی�ب، وسألني متى أ رة إلى استخبارات.أنّھ سیغیر صنفھ العسكري من مخاب
ً  4أترفع بعد سفأخبرتھ اني  "ھ�ذا یعن�ي أن�ك ستس�تلم  اشھر، وتھللت أس�اریره، وق�ال منش�رحا



السریة مني بعد نقلي، وھ�ذا ع�ین الطل�ب، ول�ن أس�مح ألح�د أن ینقل�ك م�ن ھن�ا. وھك�ذا ك�ان. 
السلكیة بتبدیل آم�ر الس�ریة تش�ابھ إل�ى ح�د ّن ما جرى معي في كتیبة المواصالت أوالمفارقة 

ال�ذین ابطین ر الض�كبیر مع ما جرى ل�ي ف�ي كتیب�ة مخ�ابرة الفیل�ق الث�اني، وف�ي الح�التین غیّ�
 فھم إلى استخبارات ونقلوا إلى مدیریة االستخبارات العامة.ا صنحللت محلھم

الجوی��ة الت��ي بالمائ��ة م��ن المجس��ات  90وتب��ین ل��ي أن عمل��ي ف��ي الس��ریة تنظیم��ي بح��ت، ألن 
بذمة السریة مفتوحة مع مخابریھا كمحطات اس�ناد ف�ي ألوی�ة المش�اة وال�دروع التابع�ة للف�رق 

مجس�ات احتیاطی�ة، م��ع  10الت�ي ب�أمرة الفیل�ق الث�اني. وم��ا ل�دي ف�ي مق�ر الس�ریة الثالث��ة ھ�و 
، ب��ین جن��دي ونائ��ب ض��ابط. وھك��ذا قض��یت أی��امي األول��ى ف��ي مخ��ابراً  30نض��ائدھا، ونح��و 

خارجاً كل یوم إلى فسحة التدریب الصغیرة أمام ثكنة جنود السریة الثالث�ة ومس�تودع السریة 
ة ع��ادة الت��دریب الی��ومي علیھ��ا، وت��دریبات البندقی��دات، وإوقل��م الس��ریة، ألت��ابع ص��یانتھم للمع��
 سبوع. التي تجري مرة إلى مرتین في األ

مس�ؤولیتھ متنوع�ة  ف�إنّ  ثم عرفت أن آمر السریة ھو ضابط أمن الكتیب�ة، ورفی�ق حزب�ي، ل�ذا
متع��ددة، وت��رك أغل��ب عم��ل الس��ریة ل��ي، فتولی��ت انج��از البری��د وتغیی��ر المحط��ات، وتغیی��ر 

 ً . أحیان��ا كن��ت أخ��رج لزی��ارة وتفت��یش محط��ات المج��س الت��رددات والكلم��ات الش��فریة ش��ھریا
  الجوي التابعة لنا في الفرق والفیالق.

ض��غوط فی��ھ. أغل��ب منتس��بي الكتیب��ة  وك��رت األی��ام عل��ى ھ��ذا المن��وال، والعم��ل م��ریح وال
 ً ً  وضباطھا من منطقة دیالى وبغ�داد، لھ�ذا تش�ھد نھای�ة األس�بوع دائم�ا ف�ي الموج�ود،  انخفاض�ا

ك�م، وبع�د  30أما آمر سریتي، فكان�ت عن�ده عش�یقة ف�ي منطق�ة الس�عدیة الت�ي تبع�د عنّ�ا نح�و 
 ً ، لیع�ود قب�ل الخ�روج إل�ى ما یبقى عندھا حتى الفج�ر العاشرة من كل لیلة یذھب إلیھا، وغالبا
 میدان التدریب ویقضي الضحى بالنوم.

إلى حقیقة أّن كل العم�ل یق�ع عل�ى ع�اتقي، فب�ات یت�یح ل�ي ف�ي بع�ض أی�ام  وسرعان ما التفتَ 
الخمیس أن أذھب إلى بیتي في بغداد واقضي اللیلة ھناك ألعود ص�بیحة الجمع�ة، وكان�ت ل�ھ 

 ً ل��م یك��ن ی��ؤثر عل��ى اإلج��ازات الدوری��ة، الت��ي  كلم��ة مس��موعة ل��دى آم��ر الكتیب��ة. ھ��ذا طبع��ا
 یوما في الوحدة. 24نستحقھا لمدة اسبوع بعد قضاء 

ترفع�ت إل�ى رتب�ة نقی�ب، متق�دماً عل�ى أبن�اء دورت�ي س�نة كامل�ة، واب�تھج  1987نیسان  7في 
النقیب ج. وھو یرى ترفیعي، وأخبرني أن نقلھ سیص�در ھ�ذا الش�ھر، وبالفع�ل وقب�ل انقض�اء 

ر أم��ر تغیی��ر ص��نفھ ونقل��ھ إل��ى مدیری��ة االس��تخبارات العس��كریة العام��ة، ش��ھر نیس��ان ص��د
وتولی��ت ب��أمر رس��مي منص��ب آم��ر الس��ریة، كم��ا نُس��ب إل��ى س��ریتي ض��ابط م��الزم أول م��ن 
دورات الرف��اق، لیس��اعدني ف��ي العم��ل، فیم��ا یت��ولى الرائ��د المھن��دس ن. أم��رة الس��ریة أثن��اء 

 غیابي ألغراض اإلجازات الدوریة. 



الترفی��ع، حت��ى ش��ملتني خف��ارة غرف��ة عملی��ات الفیل��ق. وللتوض��یح ف��إّن غرف��ة  وم��ا أن نل��ت
العملیات تضم ھیئة ركن الفیلق مع آم�ري الص�نوف كاف�ة، ویحض�رون إل�ى غرف�ة العملی�ات 
في واجبات محددة وتوقیتات محددة، ویتولى قیادة غرفة عملیات الفیلق رئیس أركان الفیل�ق، 

من یشغل ھذا المنصب. ویقوم كل ض�ابط رك�ن بواج�ب وكان اللواء الركن صالح عبود ھو 
الخفارة حسب جدول خفاراتھم، ویتولى معھ الخفارة، ضابط مخابرة برتبة ال تقل عن نقی�ب، 

آم��ر س��ریة م��ن ون نقی��ب، وض��ابط أم��ن یت��ولى مھ��ام األوض��ابط مدفعی��ة برتب��ة ال تق��ل ع��
یلق. واج��ب ض��ابط ویتن��اوب عل��ى الخف��ارة ض��باط أم��ن الوح��دات الملحق��ة ب��الفاالنض��باط، 

مق��رات الف��رق المرتبط��ة المخ��ابرة ھ��و اس��تالم المواق��ف والرس��ائل الس��ریة العجل��ة الت��ي تف��د 
رس�ال الموق�ف المس�ائي والص�باحي ، ث�م یت�ولى إرسالھا إلى ضابط ال�ركن الخفی�ربالفیلق، وإ

وال للفیلق إلى وزارة الدفاع. الواجب بسیط لكن ال یحق للضابط الخفر ارتداء مالبس الن�وم، 
یحق لھ ترك غرفة الخفارة حت�ى ی�أتي بدیل�ھ، بع�د ظھ�ر الی�وم الت�الي. وبس�بب قل�ة واجب�اتي، 

 انیطت بي مھام الخفارة مرتین في األسبوع وأحیانا ثالث مرات.

الذي ص�در  19وھي مقر الفوج األول لواء المشاة  ثم صدر أمر انتقال كتیبتنا إلى ثكنة جدید
 أمر انتقالھ نھائیا من مقره الدائم، وسلمت ثكناتھ بالكامل خالیة لنا.

ر المنص�وریة، وب�دأنا تطل على جبال حمرین في الط�رف الش�مالي م�ن معس�ك الثكنة الجدیدة
ً  وانتق�العداد نوبة بناء وأ جن�ود كثی�رة ثابت�ة  ألّن قاع�ات ن�وم مت�درج، ول�م یك�ن العم�ل ص�عبا

 ص�غیراً  كانت جاھزة وخالیة، ولم یستغرق تأھیلھا للسكن سوى بعض الجھود، ث�م بنین�ا بھ�واً 
 ً ً  للضباط، وجناحا ألمر الكتیبة، وغرفة لي وغرف�ة للض�ابط اإلداري، فیم�ا بق�ي ك�ل  متواضعا

ا المق�ام ف�ي ضباط السریة الثانیة في مقر الس�ریة الق�دیم ق�رب بدال�ة الفیل�ق. وم�ا أن اس�تقر بن�
عنھ العمید عبد الرزاق، وھ�و م�ن  المقر الجدید، حتى صدر أمر نقل آمر كتیبتنا والتحق بدالً 

ضباط مدیریة المخابرة، وحال التحاقھ لمنصبھ، صدر أمر نقل قائد الفیلق، والتحق بدالً عن�ھ 
و م�ن كتیبتن�ا الرائ�د حس�ین (وھ�اللواء الركن یالجین عمر ع�ادل. ث�م التح�ق بمنص�ب مس�اعد 

ً أ    جدد. قارب قائد الفیلق)، وھكذا بات آمر الكتیبة ومساعده ضباطا

  ً بالفخام�ة والبن�اء األنی�ق، ل�ذا ص�مم وأش�رف عل�ى تنفی�ذ جن�اح خ�اص  آمر الكتیبة كان مولعا
بمقره، كما نف�ذ بھ�و ومطع�م ض�باط یلی�ق بقی�ادة فرق�ة ول�یس بكتیب�ة! واس�تغرق العم�ل بع�ض 
الوقت إلعداده. ثم استقر الوضع على ما بات علی�ھ، وص�رت أت�ولى منص�ب مس�اعد الكتیب�ة 

ی�ة، وھ�و أم�ر أث�ار حس�د كثی�ر م�ن الض�باط وكالة حین یذھب الرائد حسین في إجازت�ھ الدور
  الدائمیین ألنھم یعتبرون أنفسھم أولى بھذا المنصب من ضابط احتیاط. 

                         *** 

  



 ملم طارق عراقي 9مسدس 



 في خیمة على تلول إمام ویس

خ�رج بمحط�ة رادی�و ریل�ي ایط�الي إل�ى ق�اطع إم�ام أأن  كان واجباً غامضاً، فق�د ابلغ�ت ف�وراً 
، وأن أراب��ط بالمحط��ة ف��ي التل��ول المطل��ة عل��ى سلس��لة جب��ال  16لمش��اة وی��س، ق��اطع فرق��ة ا

 سانوبة وامتداداتھا شماالً، وذلك خلف امتداد الخط النحاسي الخاص بالفرقة.

 

خیم��ة ف��ي ال مك��ان، الجبھ��ة بعی��دة عن��ي بم��ا ی��ؤمن ع��دم س��قوط ق��ذائف مدفعی��ة المی��دان وال 
ائ�ب عری�ف مخ�ابر، وجن�دي مخ�ابر صواریخ راجمات المعادیة على محطتنا، ف�ي المحط�ة ن

. ك��ان 22وس��ائق ف��ي س��یارة الن��دروفر حدیث��ة. المحط��ة وطائفتھ��ا ض��یف علین��ا م��ن الفرق��ة 
واجب��ي أن أح��افظ عل��ى المحط��ة مش��تغلة بش��كل دائ��م، رغ��م أّن الش��بكة المرتبط��ة عل��ى تل��ك 
المحط���ة بقی���ت مجھول���ة غائب���ة، لكن���ي أبلغ���ت بش���كل شخص���ي م���ن ض���ابط ال���ركن الث���اني 

 الفیلق أنّھا شبكة القیادة العامة للقوات المسلحة. استخبارات

. والمزعج في ك�ل 1987یوما، كان الربیع في آخره بشھر أیار/ مایو  20بقیت في الواجب  
الواج��ب، أّن أّي س��ابلة مواص��الت ل��م تم��ر عل��ى المحط��ة، وبقین��ا م��رتبطین بم��ا یس��مى ش��بكة 

ن الواج�ب كالم�ة واح�دة. وب�دأت أش�ك أرر حت�ى مالقیادة العامة للقوات المس�لحة، دون أن نم�
ھو عبارة ع�ن محط�ة مخادع�ة ت�وھم الع�دو أّن فرق�ة مش�اة ق�د دخل�ت الق�اطع، ألّن ك�ل فرق�ة 
مشاة ترافقھا عادة محطة رادیو ریلي سویدیة أو ایطالیة. كنّا نفحص المحطة عل�ى رأس ك�ل 

 كثر من ذلك. ساعة مع محطة تابعة للقیادة العامة ومقرھا في الفیلق الثاني، وال أ

تطاولت األیام، وباتت ریاح المنطقة الصحراویة الحارة تھب علین�ا ف�ي ظھ�اري ذل�ك الربی�ع 
فتحیل الخیمة جحیماً یتلظى في سعیر ش�مس الع�راق، وحت�ى ف�ي اللی�ل، ف�إّن ح�رارة األرض 
كانت تجعل الخیمة قطعة من الجحیم. وكنت أقض�ي الص�باحات قب�ل أن ترتف�ع ش�مس الربی�ع 

ً لتستعیر  أخرج عب�ر تل�ك ف�، ف�ي التج�ول بالمنطق�ة من القیظ بضع ساعات تحیل حیاتنا جحیما
ال�تالل المقف��رة الحص��باء س��ائراً لمس�افات طویل��ة بمح��اذات الخ��ط النحاس�ي ال��ذي یغ��ذي ف��رق 

  القاطع.

ال نھیر وال جدول وال حت�ى س�اقیة ف�ي ھ�ذا القف�ر، ال�تالل الحجری�ة ثقّبھ�ا الح�ر، فبان�ت فیھ�ا  
ل والعقارب والثعالب جح�وراً لھ�ا. كن�ت اص�طحب مع�ي بندقی�ة ئاألفاعي واألراحفر تتخذھا 

المل��ل ف��ي ص��دري، وف��ي  ف��اعي، ث��م ی��دبّ ائ��ل واألوأقض��ي ج��زءا م��ن الوق��ت ف��ي تص��ید األر
  أوصالي، فأقفل راجعاً إلى الخیمة التعیسة، وأقضي الساعات في قراءة كتاب.

الكف�اءة، وكن�ت أن�ا وأع�داد الطائف�ة نتن�اوب محطة الرادیو فیھ�ا مكیّ�ف ذو ق�درة تبری�د عالی�ة 
على النوم في السیارة للتمتع بالبرد. أما الجبھة فكانت غالباً ھادئة، سوى عن بعض القص�ف 

 یتراءى ویسمع من بعید. كھنا وھنا



رتابة الیوم تقطعھا سیارة األرزاق التي تأتي لن�ا ب�وجبتي الغ�داء والعش�اء بتوقی�ت واح�د، م�ع 
 انوت.بعض مشتریات الح

رس��ال تحقاقي لإلج��ازة الدوری��ة، وض��رورة إوذات ی��وم كلم��ت مع��اون آم��ر الكتیب��ة ع��ن اس��
لى الكتیب�ة، وأخ�ذت استبدالي، فنزلت إ ضابط بدیل عني یبقى مع المحطة. وبعد یومین جرى

ج��ازات خاطف��ة إل��ى بیت��ي ف��ي بغ��داد بع��د أن أبلغ��وني أّن اإل، ونزل��ت ف��ي زی��ارة دوش��اً ب��ارداً 
 النتظار.مقطوعة، وعلّي ا

وھكذا رجعت من البیت صبیحة الیوم الت�الي، وذھب�ت مباش�رة إل�ى س�احة العرض�ات، ألق�دم 
 الكتیبة إلى المعاون، وأتولى وظیفة مساعد الكتیبة أثناء غیابھ.

بعد اسبوع أصبت بنزلة صدریة حادة، وص�ارت تنت�ابني نوب�ات س�عاٍل ش�دیدة. أخ�ذت عی�ادة 
العس���كري، وشخص���وھا بنزل���ة ص���دریة وب���رد، طبی���ة وذھب���ت إل���ى مستش���فى المنص���وریة 

وصرفوا لي مضادات حیوی�ة وش�راب للس�عال. لك�ّن ذل�ك ل�م یج�د، وبقی�ت أس�عل طیل�ة اللی�ل 
وتنتابني نوب�ات حم�ى عالی�ة، وقل�ت ش�ھیتي للطع�ام، وتثاقل�ت حركت�ي، وھك�ذا س�جلت عی�ادة 

س�رعة أن�ي ل�دمي، وق�رروا ب مرة أخرى، وذھبت إلى المستشفى مرة أخ�رى، ف�أجروا تحل�یالً 
قد أكون مصابا بذات الرئة، لذا قرروا ضرورة رقودي ف�ي المش�فى تح�ت المراقب�ة والعنای�ة 
حت��ى تتض��ح ح��التي. وبع��د أی��ام، ق��رروا ض��رورة انتق��الي إل��ى مستش��فى الرش��ید العس��كري، 
ونقلتن�ي س�یارة اس�عاف بس�رعة إل�ى المش��فى، وح�ال أن رآن�ي الطبی�ب واس�مھ المق�دم ك��اظم، 

، ووض�عوني ف�ي غرف�ة لوح�دي، وب�دأوا  pneumoniaذات الرئ�ة ب بني مصاحتى قرر أن
 بعالجي. 

حقنة في الیوم من " امبیكلوكس" وھو مضاد حیوي ق�وي للغای�ة، ع�الوة عل�ى مض�ادات  30
أخرى متباینة القوة، بمع�دل س�ت حق�ن توض�ع كلھ�ا ف�ي س�رنجة عمالق�ة وت�زرق ف�ي الوری�د 

مبقّع�اً ب�اللون األزرق ف�ي ك�ل مك�ان،  خمس مرات في الیوم. تورم�ت أوردت�ي وب�ات جس�دي
وص��ار یترت��ب عل��یھم ح��ین البح��ث ع��ن وری��د س��لیم أن یزرق��ون ف��ي رقبت��ي، فبات��ت ع��روق 

 رقبتي زرقاء معتمة بالكامل.

 ً ً  ش���یئا  15ب���دأت الحم���ى تف���ارقني، وص���ارت ش���ھیتي للطع���ام تتحس���ن، بع���د أن فق���دت  فش���یئا
 ً  من وزني خالل أسبوعین! كیلوغراما

ع�الج ع��ن مخ�اوفي ف��ي أن یك�ون ال��داء ھ�و الس��ل الرئ�وي، فابتس��م مؤك��دا أعرب�ت للطبی��ب الم
"السل الرئوي الیوم مرض غیر ممیت، أما ذات الرئة الذي أن�ت مص�اب ب�ھ فھ�و م�رض ق�د 

  أسابیع". 4یقود إلى الموت في أقل من 



یوم��اً، تش��بّع بھ��ا جس��دي بالمض��ادات الحیوی��ة،  25بقی��ت تح��ت الع��الج ف��ي المستش��فى لم��دة 
قدرتي البدنیة إلى حد كبیر، ثم منحوني إجازة لمدة شھر، مؤكدین علي فیھا بحس�ن وضعفت 

 التغذیة.

أش�ھر، وح�ین ع�دت بع�دھا إل�ى كتیب�ة  3إل�ى  دة الع�الج ومرحل�ة االستش�فاء بع�دهوتطاولت م
مخابرة الفیلق الثاني في المنصوریة وجدت آمر الكتیبة قد تغیر، كم�ا تغی�ر منص�بي م�ن آم�ر 

ة إل��ى آم��ر س��ریة المق��ر، لتقلی��ل الجھ��د عل��ّي باعتب��اري ق��د خرج��ت م��ن م��رض الس��ریة الثالث��
 ممیت.

ف��ي ھ��ذه المرحل��ة، بات��ت واجب��اتي تقتص��ر عل��ى خف��ارة غرف��ة عملی��ات الفیل��ق، أو خف��ارات 
الكتیب��ة، ع��الوة عل��ى اإلش��راف عل��ى ت��دریب الكتیب��ة، لم��دة س��اعتین لخم��س ص��باحات ف��ي 

   األسبوع.

                               *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 على راقم في میمك إبان معارك التحریر 

بتدریبات وخطط مخادعة سوقیة كبرى، كانت مرحل�ة جدی�دة تتش�كل ف�ي  1987انقضى عام 
جبھة الحرب من�ذ الص�یف، فمش�كلة الف�او تتف�اقم والمخ�اوف قائم�ة، لك�ن ح�رب الن�اقالت ف�ي 

 حد كبیر.میاه الخلیج بدأت تضغط على الجانب اإلیراني إلى 

  

 1988بع��د أق��ل م��ن ع��ام عل��ى إص��ابتي ب��ذات الرئ��ة، ومن��ذ مطل��ع ش��ھر نیس��ان/ أبری��ل ع��ام 
انطلق��ت خط��ة مخادع��ة القی��ادة العام��ة للق��وات المس��لحة، ونش��طت عملی��ات التحش��ید وتحری��ك 

 القطعات في كل قواطع العملیات. 

الفیل�ق الث�اني بحك�م  وبحكم وظیفتي شاركُت فیھا غالباً من مركز المخابرة في غرفة عملی�ات
خف��اراتي المتك��ررة ھن��اك، كم��ا ب��ت أت��ولى م��راراً منص��ب مس��اعد الكتیب��ة وكال��ة م��ا أورثن��ي 

 مشكالت كثیرة مع الضباط الزمالء.

، ُكلف�ت بواج�ب تنفی�ذ خط�ة مخادع�ة القی�ادة العام�ة للق�وات 1988نیس�ان/ أبری�ل  16في یوم 
وقي كبی�ر م�ا زال مح�وره ر ھج�وم َس�المسلحة، وھي خطة تشمل كل قواطع العملیات بانتظ�ا

 غیر معروف.

على ثالث فرق، ف�ي أف�واج متقدم�ة م�ن ألوی�ة الف�رق،  VHFمحطات  3شملت الخطة توزیع 
مع أعدادھا من مخ�ابرین ونض�ائد وتعلیم�ات مخ�ابرة. وتش�مل التعلیم�ات تب�ادل رس�ائل عل�ى 

اء العملی��ات الكب��رى، ش��بكة قی��ادة بدیل��ة وأغلبھ��ا برم��وز اعت��ادت القطع��ات عل��ى ت��داولھا أثن��
 وأصبحت مكشوفة ألجھزة تنصت العدو، ومن بینھا:

"النس��ر الكبی��ر یطل��ب حرك��ة ك��ل ال��ذئاب" (بمعن��ى آم��ر الل��واء أو قائ��د الفرق��ة یطل��ب تحری��ك 
 قطعات الصولة)

 "أین األفیال، متى تصلنا؟" (بمعنى أین شاحنات النقل والتموین التي تنقل القطعات؟)

 في المقدمة فوراً" ( بمعنى یجب تقدیم الدبابات فورا) "الحداید یجب أن توضع

"أب��و عل��ي یق��ول س��لموا عل��ى األص��دقاء" (بمعن��ى ع��دنان خی��ر هللا ی��أمر بف��تح نی��ران القص��ف 
 التمھیدي).

عل�ى  21أوصلت المحطة األولى إلى لواء المغاویر األول الفیلق الث�اني ض�من ق�اطع الفرق�ة 
ع س��ربل زھ��اب، وأش��رفت عل��ى تش��غیل المحط��ة مح��ور مخف��ر موس��ى الك��اظم المقاب��ل لق��اط

 تجریبیاً.



ثم أوصلت المحط�ة الثانی�ة إل�ى ق�اطع الل�واء ال�ذي یش�غل قم�ة "س�انوبھ" ض�من ق�اطع الفرق�ة 
 ، ووضعتھا في مقر الفوج الذي یشغل أعلى الرواقم.16المشاة 

الت��ي تحم��ي  22ث�م وم��ع الغ��روب تس��لقت بس��یارتي إح��دى قم��م جب��ل میم��ك ف��ي ق��اطع الفرق��ة 
، وأنزل�ت المحط�ة ومخابریھ�ا 412مدینة مندلي، وترجلت ف�ي م�دخل الف�وج األول م�ن ل�واء 

وأحدھم نائب ضابط واآلخر نائب عریف. كان مقر الف�وج خالی�اً بش�كل مری�ب، اذ ل�م تنمعن�ا 
سیطرة الفوج من الدخول ولم تسألنا على األقل عن وجھتنا، وثارت في نفسي شكوك م�ن أن 

ما. ثم ب�دأت أتس�لّق م�ع المخ�ابرین أح�د الش�قوق الص�خریة لنص�ل  الوضع فیھ خطورة لسبب
بع�د أن الحظن�ا فی�ھ حرك�ة  إلى مرصد محكم یترب�ع عل�ى قم�ة تب�دو مطل�ة عل�ى مواق�ع الع�دو

 .  جنود

مل�م  أطلق�ت  60بعد أن قطعنا بضع خطوات في تسلق الش�ق ال�وعر، ص�رخت قنب�رة ھ�اون 
طالقھ��ا م��ن نی��ة م��ن س��ماعي ص��وت إنفالقھ��ا بع��د ثام��ن مك��ان قری��ب ألن��ي س��معت ص��وت ا

 ً س�فل الش�ق، ث�م انتبھ�ت ف�ي أ موضع معاٍد. وتناثرت الشظایا والصخور فوقنا، فتمددنا س�ریعا
صبت في ساعدي األیمن، وبدأ الدم ینزف مثل ن�افورة م�ن جرح�ي. كم�ا أص�یب إلى أني قد أ

العری�ف نائب الضابط آمر المحطة واسمھ مطشر في اصبعھ الذي بدأ ینزف، وأصیب نائ�ب 
و ی�اً م�ن جن�ود أفي ظھره وبدأ ینزف. قنبرة واحدة أص�ابت ك�ل فری�ق الواج�ب! الغری�ب أّن أ

الف�وج یش�غل حق�ا ھ�ذا الموض�ع، لك�ّن  ش�ك أنّ ج لم یظھر لیھرع لنجدتنا، وب�دأت أضباط الفو
 النزیف المستمر، وخط�ورة أن یتواص�ل القص�ف علین�ا لتس�قیط الھ�دف، جعلتن�ي اتخ�ذ ق�راراً 

 ً نفس�نا م�ع جھ�از االتص�ال والنض�ائد برین ال�ذین مع�ي أّن علین�ا إخ�الء ألغت المخ�ا، فأبسریعا
وبنادق الجن�ود، ألنّ�ھ ال یوج�د أح�د حولن�ا وال یظھ�ر أح�د م�ن مرات�ب وض�باط الف�وج. ولف�ت 
نظري نائب ض�ابط مطش�ر إل�ى ض�رورة أن نثب�ت إص�ابتنا ل�دى الف�وج لتثبیتھ�ا ف�ي الموق�ف 

  حداً لم یظھر لنثبت عنده اإلصابة.لواجب، لكّن أ اعتبرنا لم ننفذ االمسائي وإال

واقترحت أن ننسحب باتجاه مدخل مق�ر الف�وج حی�ث تركن�ا س�یارتنا م�ع الس�ائق، لعلن�ا ن�رى  
ھناك أحداً م�ن مرات�ب الف�وج ف�ي س�یطرة الم�دخل. وتنقّلن�ا بوض�ع قری�ب م�ن الزح�ف، عب�ر 

تب�ة م�الزم وجن�دي، ف�دخلنا الشقوق حتى وصلنا مدخل مقر الف�وج، وھن�اك وج�دنا ض�ابطاً بر
في ملج�ئھم، وس�ألت م�اذا یج�ري ولم�اذا ال یظھ�ر أح�د ف�ي الف�وج، فأج�ابني الض�ابط أّن مق�ر 

 ً م�ن وق�وع ھج�وم.  الفوج تحت القصف منذ ساعتین، وقد دخ�ل الجمی�ع خن�ادق الرم�ي تحس�با
فابلغت��ھ ع��ن واجبن��ا، وس��لمتھ كت��اب المأموری��ة، وطلب��ت من��ھ نش��ر وص��ول المحط��ة عن��دھم، 
وإدراج إصابتنا في المكان والوقت المحددین. وفیما انشغلنا بتضمید أنفسنا بالش�اش المرب�وط 

ة بمق�ر إلى خوذنا، رفع الضابط الھاتف وكلم مساعد آم�ر الف�وج ألن آم�ره  ك�ان ف�ي مأموری�
  صابتنا، وبدأ یملي علیھ المعلومات: للواء، وشرح لھ إا



ف��ي ق��اطع عملی��ات مق��ر  1988نیس��ان  16م��ن ی��وم  1800نتیج��ة القص��ف المع��ادي بالس��اعة 
أصیبت محط�ة مخ�ابرة م�ن كتیب�ة مخ�ابرة الفیل�ق الث�اني، یرافقھ�ا  412الفوج األول من لواء 

المخ��ابر نائ��ب عری��ف..، وق��د النقی��ب ملھ��م عل��ي غال��ب، وب��إمرة نائ��ب ض��ابط مطش��ر... ، و
ملم أطلقت من سفوح میمك الواقعة تحت س�یطرة ق�وات الع�دو. أثن�اء  60جرح الثالثة بقنبرة 

درجنا في الموقف، سقطت قنبرة أخرى على مقر الفوج، ما یدل عل�ى أّن الع�دو ق�د خص�ص 
 مدفع ھاون لمشاغلة الفوج برمیة كل عشرة دقائق.

ل�یس لدی�ھ عجل�ة إس�عاف، أو أي عجل�ة أخ�رى، وعلین�ا أن  ثم كشف الضابط بحیاء أّن الف�وج
نُخلي انفسنا بسیارتنا، وھذا ما فعلناه، وتحرك السائق بنا وھو مرع�وب، بمنظ�ر دمائن�ا، وم�ا 

مت�را عل�ى حاف�ة النیس�م  50أن تحركت بنا السیارة، حتى سقطت قنب�رة أخ�رى، أمامن�ا بنح�و 
أّن العدو قد سجل سلفاً ھ�ذا النیس�م كطری�ق  الترابي المحفور بین حافتین صخریتین، ما یعني

إدامة للفوج، كما أن راص�دھم ی�رى بش�كل م�ا عجلتن�ا. أراد س�ائقنا أن یتوق�ف لیس�تتر، لكن�ي 
صرخُت فیھ آمراً أن یواصل السیر بسرعة، فلن تسقط  قنبرة أخرى إال بعد أن ینجل�ي غب�ار 

ائق ب�دأنا نبتع�د ع�ن م�دخل مق�ر القنبرة األولى لیرى الراصد ھدفھ بوضوح، وخالل ھذه ال�دق
الفوج المرصود، ثم توارین�ا ف�ي عطف�ة جبلی�ة م�ا وبتن�ا بع�د فت�رة قص�یرة خ�ارج م�دى رؤی�ة 

 مرصد العدو.

بع��د نح��و نص��ف س��اعة، أص��بحنا خ��ارج منطق��ة الرم��ي القری��ب لھاون��ات وأس��لحة الع��دو 
ت أح�د عناص�ر ، وتوقفنا عندھا، وس�أل22المتوسطة. فوصلنا إلى سیطرة میدان تعود للفرقة 

االنضباط عن أقرب مركز إخالء أو وحدة میدان طبیة تابع�ة للفرق�ة ك�ي نخل�ي إلیھ�ا أنفس�نا، 
فقال إن المفرزة القریبة متقدمة ویستغرق الوصول الیھا نحو ساعة في مسیر جبل�ي مع�رض 

ف��ي بل��دروز وھ��م یتول��ون  22للقص��ف المس��تمر، واألفض��ل لن��ا أن نتج��ھ إل��ى وح��دة المی��دان 
 ، والطریق لھم معبد ویستغرق أقل من ساعة.إسعافنا

وھك��ذا التزمن��ا الطری��ق الس��احلي الش��ھیر ال��ذي یس��یر م��ع خ��ط الح��دود، وأخ��ذنا نتب��ع الفت��ات 
 الداللة المنتشرة، حتى وصلنا الوحدة الطبیة المشار إلیھا مع حلول الظالم. 

الجتن�ا، وأرق�دني طبی�ب بمع اما إن ترجلنا حتى استقبلنا الكادر الطبي بحفاوة واھتم�ام، وب�دأو
برتبة نقیب على سریر عملیات في غرفة نظیفة مرتب�ة، وب�دأ بتعق�یم جرح�ي، ث�م أخبرن�ي أّن 
الشظیة الت�ي اخترق�ت س�اعدي، اس�تقرت ف�ي نقط�ة قریب�ة م�ن الجل�د ف�ي الجھ�ة األخ�رى م�ن 
الس�اعد، وال ب��د م��ن تص��ویر اإلص�ابة. وھك��ذا وض��عوا س��اعدي أم�ام ك��امیرا أش��عة رون��تغن، 

روا اإلصابة، لیخبرني الطبیب بابتسامة تعجب أّن الشظیة قد مرت بین عظم�ي الحاف�ة وصوّ 
الكعبریة للساعد والحافة الزندیة للس�اعد، ول�م تص�ب أی�اً منھم�ا ب�أي خ�دش، وھ�ذا مھ�م ج�داً، 
وبذلك یمكن للطبیب أن یستخرج الشظیة من س�اعدي دون عملی�ة كب�رى، وبمخ�در موض�عي 

 بسیط. 



إبرتي تخدیر موضعي، ثم استخرج الشظیة في دقیقتین بمشرط وملق�ط وھكذا زرق ساعدي ب
بسیطین، وخاط الجرح بغرزتین متصالبتین بمھارة. ث�م أخبرن�ي أنن�ي بحاج�ة إل�ى اس�تراحة، 
وس��یحقنني ب��إبرة مھدئ��ة ومن��ّوم بس��یط ترس��لني ف��ي نوم��ة ھانئ��ة لبض��ع س��اعات. طلب��ت من��ھ 

ف��ذھب وج��اءني ض��ابط برتب��ة نقی��ب ال  التری��ث، وأعلن��ت رغبت��ي بلق��اء ض��ابط أم��ن الوح��دة،
یرتدي نقاب األطباء رغم أنّھ طبیب. وقدم نفسھ لي بوصفھ ضابط أمن الوح�دة، فش�رحت ل�ھ 
مأموریتنا، وسألتھ عن المخابرین الذي معي وعن مس�توى اص�اباتھم، فأج�ابني أنّ�ھ ق�د ج�رى 

تفاص��یل  عالجھ��م، وس��وف یرس��لون ف��ي إج��ازة مرض��یة. ث��م س��لمتھ تعلیم��ات محطتن��ا ومعھ��ا
مكالمات وترددات خطة القیادة العامة للقوات المسلحة، التي یجب تنفیذھا ھذه اللیلة. وطلب�ت 
منھ أن ینتدب مأمورا برتبة ضابط أو نائب ضابط استخبارات، ویغلف الخطة بمغل�ف س�ري 
للغایة وشخصي، ویذھب بھا فوراً إلى ضابط استخبارات الفیلق (العقید الركن رعد)، لیبلغ�ھ 

 فاصیل ما جرى كي یوعز بتخصیص محطة أخرى مع ضابط آخر إلتمام الواجب.بت

اھتم الرجل بشدة لتنفیذ طلبي، ووعدني أنّھ سیرسل المطلوب فوراً وشكرني وغ�ادر المك�ان. 
ث��م ج��اءني الطبی��ب ال��ذي ع��الجني، وزرقن��ي إب��رة فنم��ت مطمئن��ا بع��دھا ول��م أش��عر س��وى أن 

قظت وسألت عن الطبیب الذي ع�الجني، فج�اء وس�ألتھ ذراعي ثقیلة. بعد أكثر من ساعة استی
ع��ن الخط��وة التالی��ة وأج��ابني أّن بوس��عي ال��ذھاب إل��ى البی��ت أذا ك��ان قریب��اً، وعل��ي مراجع��ة 

ج بل�دروز عل�ى لتھ كی�ف أذھ�ب، فق�ال خ�ذ س�یارة م�ن ك�راب مشفى عسكري یوم غد. س�أأقر
 .وحدتھممتار عن بعد بضع مئات من األ

ص�ف ل�یالً، قرع�ت ج�رس بیتن�ا، فف�تح أب�ي الب�اب، وح�ین ش�اھد ب�دلتي في الساعة الثانیة والن
المرقطة وقد أغرقتھا الدماء وساعدي یلفھ ضماد كبیر، عال صوتھ بش�تم نظ�ام الحك�م، وق�ال 
غاض�باً: "لیرس�ل ص�دام حس�ین أوالده للقت�ال، لم�اذا ال یموت�ون ویجرح�ون ھ�م؟ لم�اذا یرس�ل 

ة؟".  وخرج��ت عل��ى ص��وتھ أم��ي وزوجت��ي، أوالدن��ا، ھ��ل أوالدن��ا ارخ��ص م��ن أوالد س��جود
وكان علّي أن انھمك في تھدئتھم، وإدخالھم إل�ى البی�ت خش�یة أن تتح�ول اص�ابتي إل�ى كارث�ة 

 سیاسیة تطفأ بیتنا الصغیر إلى أبد!

قلقني ذل��ك اح بان��دالع مع��ارك تحری��ر الف��او، ف��أف��ي الی��وم الت��الي، س��معت ف��ي أخب��ار الص��ب
، ورویت لھ ما جرى، فطمأنني أنّ�ھ ق�د أرس�ل النقی�ب دمحم واتصلت بمقر الكتیبة وكلمت آمرنا

مع محطة إلتمام الواجب لیلة أمس (والمصادفة ھ�ي أن�ھ نف�س الض�ابط ال�ذي ات�م مھمت�ي ف�ي 
ع��داد ص��ابتي وأدرج��وا إأمحط��ة الرادی��و االیط��الي ف��ي الع��ام الماض��ي)، وأخبرن��ي أنھ��م ق��د 

 1980"من�ذ قی�ام الح�رب ف�ي ع�ام  المحطة في الموق�ف الی�ومي للكتیب�ة. ث�م أردف ض�احكاً: 
   ، ھذا شرف كبیر لنا ولك"!2أنت أول ضابط یجرح من منتسبي ك مخ فل

وتسببت اإلصابة في كّي العص�ب الوحش�ي ال�ذي یح�رك الس�اعد، وتوقف�ت أص�ابع كف�ي ع�ن 
بالمس�اج بش�مع الب�ارفین یوم�اً، وج�رى عالج�ي بجلس�ات الع�الج الفیزی�اوي  90الحركة لمدة 



أش�ھر، نل�ت بع�دھا  4لك�وبي ف�ي العلوی�ة، واس�تمرت إج�ازتي المرض�یة لم�دة في المستشفى ا
 الشفاء التام، لكن أنامل كفي األیمن بقیت یصیبھا الخدر في أیام البرد خاصة. 

                                        *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 آخر معارك الحرب   –عملیات الضیاء الخالد 

لح��رب الس��نوات الثم��ان ج��اءت خ��الل مش��اركتي ف��ي عملی��ات نف��ذتھا ق��وات أغ��رب نھای��ة 
مجاھدي خلق عبر الحدود من مح�وري قص�ر ش�یرین وس�ربل زھ�اب. كان�ت األرت�ال تحم�ل 
شعارات  تتحدث عن "ثورة تنفذھا قوات المعارض�ة اإلیرانی�ة إلس�قاط حك�م المعمم�ین ال�ذین 

 أحالوا إیران إلى عزاء مظلم ال نھایة لھ".

 

م��ن إج��ازتي المرض��یة بع��د ش��فاء س��اعدي، وع��ودة الحرك��ة ألص��ابعي. كان��ت مع��ارك  ع��دت
التحری�ر ق�د نجح��ت ف�ي اس�تعادة كاف��ة األراض�ي العراقی�ة الت��ي احتلھ�ا الع�دو ابت��داء م�ن ع��ام 

، والت���ي ل���م تعل���ن القی���ادة العراقی���ة ق���ط ع���ن س���قوطھا بی���د اإلی���رانیین. ب���دأ مسلس���ل 1982
ر الفاو، التي ھزت بعنف قیادة الع�دو، ع�زز ذل�ك النص�ر االنتصارات العراقیة بمعركة تحری

ح��رب الن��اقالت ف��ي الخل��یج، والتع��اون االس��تخباري الغرب��ي م��ع االس��تخبارات العس��كري 
العراقی��ة بتس��ریب معلوم��ات دقیق��ة ع��ن تحرك��ات قطع��ات الع��دو، وحش��وده م��ن خ��الل ص��ور 

 األقمار الصناعیة.

وم�داخل فتح�ة مرتفعات س�انوبھ ومیم�ك،  معارك القاطع األوسط حررت السفوح المحتلة من
فیما اس�تعادت ق�وات الفیل�ق األول والفیل�ق الخ�امس ش�ماالً الس�یطرة  21بمو في قاطع الفرقة 

 على الرواقم العراقیة المسیطرة في كردمند وكردكو وبنجوین وحاج عمران.

لف�رق وبلغ االنھی�ار ف�ي ص�فوف ق�وات الع�دو أش�ده حت�ى ب�ات الض�باط اإلداری�ون لوح�دات ا
العراقیة في القاطع األوسط، یتوغلون في العمق اإلیران�ي ویع�ودون بمئ�ات األس�رى وأع�داد 

 النھایة لھا من الدبابات والمدافع وقطع السالح الخفیف. 

مع�ارك التحری�ر حقق�ت بع�ض الت�وازن ف��ي أع�داد األس�رى ب�ین الج�انبین، إذ تمكن�ت الق��وات 
 ألف من القوات اإلیرانیة. 20العراقیة في ھذا العام من أسر أكثر من 

، ص��ارت أرت��ال النھای��ة لھ��ا م��ن 1988بع��د أس��بوعین م��ن التح��اقي بالكتیب��ة ف��ي نھای��ة تم��وز 
لة بقوات المعارضة اإلیرانیة مجاھدي خلق تتدفق على ق�اطع الفیل�ق الشاحنات الخفیفة المحمّ 

م�ن ق�وره وتحتشد في وادي آالنھ ومرتفعات دراوش�كھ وس�فوح ب�ردي عل�ي الغربی�ة ب�القرب 
تو، استعدادا لعمل تعرضي واسع،. ثم تدفقت ارتال م�ن م�درعات جدی�دة م�ن ن�وع بنھ�اردت 

مل�م وص�ارت تتحش�د ف�ي ق�اطع الفیل�ق ق�رب من�اطق  100البرازیلیة المدولبة المزودة بمدفع 
وكتائ��ب  888تحش��د القطع��ات األخ��رى. ك��ان ھ��ذا یج��ري فیم��ا تتوغ��ل وح��دات م��ن مش��روع 

ثغ��رات ف��ي الجبھ��ة اإلیرانی��ة المتس��اقطة لتع��ود بأس��رى ومعلوم��ات االس��تطالع العمی��ق عب��ر 
 مفصلة عن انتشار القطعات االیرانیة وانھیار معنویاتھا. 



 598تم��وز/ یولی��و موافقت��ھ عل��ى ق��رار مجل��س األم��ن  20خمین��ي ف��ي ت��ّوج ك��ل ذل��ك إع��الن 
ن ذل��ك حس��ب ن��ص بیان��ھ "ف��ي ظ��روف خاص��ة لمص��لحة الث��ورة واإلس��الم، إنن��ا نعل�� معتب��راً 

رسمیاً أن ھدفنا لیس تكتیكاً جدیداً لمواصلة الحرب. إّن العدو لم یك�ف ع�ن أعمال�ھ الش�ریرة، 
ویمكن أن یواصل أسالیبھ بالذرائع نفسھا، وعلینا من أجل صد اعت�داءات الع�دو المحتمل�ة أن 

 نكون مستعدین".

انت قضیة م�رة وختم خمیني خطابھ بعبارتھ الشھیرة" ھذه القضیة بالنسبة لي، قبول القرار ك
 وغیر مستساغة، أقبل القرار وكأنّي اتجرع كأس السم".

ھذا اإلع�الن، ك�ان القش�ة الت�ي قص�مت ظھ�ر معنوی�ات الق�وات اإلیرانی�ة، وق�د بات�ت الق�وات 
النظامیة مھیأة نفسیاً للعودة إلى معسكراتھا، فیما تراخت قوات البسیج والحرس الث�وري بع�د 

ھایة منكسرة. أما في الجانب العراقي، فاستثمرت الق�وات أن شعرت أن كل شيء قد آل إلى ن
العراقیة ھزیمة العدو بقوة، وفرضت معطیات جدی�دة بجمعھ�ا أع�داد كبی�رة م�ن األس�رى ب�ال 

 قتال، وغنمھا آالف األسلحة واآللیات والدبابات.

كلُّ ھذا الوضع مھد لمشروع زج قوات المعارض�ة اإلیرانی�ة ف�ي معرك�ة أری�د لھ�ا أن تحس�م 
الوضع في إیران وتشعل ثورة ضد الحكومة الدینیة. قب�ل العملی�ة الكب�رى، نف�ذت المعارض�ة 
اإلیرانی���ة بالتع���اون م���ع كتائ���ب االس���تطالع العراقی���ة عملیت���ي توغ���ل ف���ي ق���اطع كرمنش���اه، 

س��رى، ب��آالف األ اس�تطاعت خاللھ��ا دح��ر ألوی��ة م��ن ق��وات البس�یج المنھ��ارة، وع��ادت م��رتین
الت��ي ك��ان تبثھ��ا القن��اة الثانی��ة للتلفزی��ون العراق��ي ف��ي س��اعة  وتح��دثت بیان��ات مجاھ��دي خل��ق

أس��یر ف��ي  1600أس��یر ف��ي العملی��ة األول��ى و 1500ونص��ف مخصص��ة لب��ثھم ك��ل ی��وم، ع��ن 
العملی��ة الثانی��ة وب��ین العملیت��ین فاص��لة أس��ابیع فحس��ب. وطاف��ت ش��احنات ھین��و بیض��اء أنیق��ة 

عالن��ا ع��ن نص��رھم لعراقی��ة إاألس��رى ف��ي ش��وارع الم��دن امكش��وفة تابع��ة لمجاھ��دي خل��ق ب
الكبیر. ویب�دو أن ھ�ذه االنتص�ارات اقنع�ت القی�ادة العراقی�ة بتنفی�ذ عملی�ة كب�رى مش�تركة م�ع 

 المعارضة اإلیرانیة.

وبدأت عملیة الضیاء الخال�د، ویس�میھا الموال�ون لنظ�ام خمین�ي "عملی�ات مرص�اد"، وتع�رف 
 25ن�ي (الض�یاء الخال�د) ف�ي في صفحات مجاھدي خلق الحربیة باسم "ف�روغ جاوی�دان" وتع

، وقد ُكلفت بواجب اإلشراف والتنسیق م�ع مرك�ز المخ�ابرة المش�ترك م�ع 1988تموز/یولیو 
ألني اتقن اإلنكلیزیة، واعتبرت قیادة الفیلق أنني یمكن أن اتف�اھم  الضیاء الخالدقیادة عملیات 

س�عود رج��وي م�ع ك�وادر مخ�ابرة مجاھ��دي خل�ق باإلنكلیزی�ة. وألول م�رة رأی��ت ع�ن كث�ب م
ببدلة عسكریة زیتونیة وفي جنبھ مسدس سمیث، ومریم رج�وي وھ�ي ترت�دي نوع�اً عس�كریاَ 

ویت�دلى إل�ى جانبھ�ا  من حجاب أحمر وبدلة خاكیة اللون طورت�ھ المنظم�ة لیك�ون زی�اً لنس�ائھا
. ودخ��ل م���ن الجان��ب العراق��ي معھ��م، م��دیر االس���تخبارات مس��دس نص��ف ویبل��ي أنكلی��زي



فری��ق ال��ركن ص��ابر عب��د العزی��ز ال��دوري ورافقھ��م رئ��یس أرك��ان الفیل��ق العس��كریة العام��ة ال
    الثاني آنذاك. ومعھم جمع من ھیئة ركن الفیلق ومن قیادات حزبیة وعسكریة أخرى.

دلف الجمع إل�ى غرف�ة العملی�ات، فیم�ا خصص�ت لمرك�ز المخ�ابرة غرف�ة ملحق�ة بالعملی�ات، 
خط��اً لك��ل منھم��ا، كم��ا  30ون، بس��عة وض��عت فیھ��ا ب��دالتا می��دان س��ویدیتان م��ن ن��وع اریكس��

إلدارة ش�بكة القی�ادة الخاص�ة بھ�م. ھ�ذا ع�الوة   HF , VHfوضعت أجھزة مخابرة بترددات  
محمولة ف�ي ش�احنة مرس�یدس أتمارس�ان مغلّف�ة،  على محطة رادیو ریلي سویدي، كبیرة جداً 

العراق�ي  وضعت قرب بدالة الفیلق الثاني، مقابل محطة أخ�رى خرج�ت م�ع ض�ابط االرتب�اط
الذي رافق القطعات اإلیرانیة المتوغلة، وقام بھذا الواجب، زمیلي ف�ي الكتیب�ة الرائ�د احتی�اط 
مخ��ابرة ج. وق��د بق��ي عل��ى اتص��ال مع��ي عب��ر ش��بكاتھم، وحس��ب م��ا فھم��ت من��ھ عب��ر الش��بكة 
السلكیة فإنھ قد استقر على مبعدة قریبة من مدخل حوض سربل زھاب الش�مالي عل�ى س�فوح 

  لشمالیة الغربیة المطلة على الوادي الفسیح.جبل سیسر ا

ك��ان التع��اون المنتظ��ر بینن��ا وب��ین عناص��ر مخ��ابرة مجاھ��دي خل��ق غی��ر مج��ٍد، فھ��م یتكلم��ون 
الفارس�یة م�ع محط�اتھم وقی�اداتھم، وان�ا ل�م أك�ن أع�رف كلم�ة واح�دة باللغ�ة الفارس�یة، وھك�ذا 

لھ��م باإلنكلیزی��ة، وكان��ت  اقتص��ر األم��ر عل��ى اجاب��اتھم القص��یرة ع��ن أس��ئلتي الت��ي أوجھھ��ا
انكلیزیة عامالت البدالة الخاصة بھم سیئة وضعیفة وعاجزة عن إیص�ال أّي فك�رة، وب�دا ل�ي 
أن القی��ادة العراقی��ة تعم��دت ھ��ذا الوض��ع ألس��باب تكتیكی��ة، وإال ك��ان بإمك��انھم ببس��اطة إلح��اق 

. وبقی�ُت أنس�ق عناصر من االستخبارات العراقیة یتقنون الفارسیة بمركز المخ�ابرة المش�ترك
على ھاتف جانبي خصص لي على ب�دالتھم، م�ع الرائ�د ج. وفھم�ت من�ھ أن القطع�ات تق�دمت 
بسرعة داخل العمق، وبقي ھ�و عل�ى الطری�ق المعبّ�د المس�احل للح�دود م�ن الجان�ب اإلیران�ي 
یرق�ب ت��وغلھم وی��ؤمن االتص��ال معن��ا عب��ر محط�اتھم الس��لكیة عل��ى محط��ة الرادی��و الس��ویدي 

 لى أجھزتھم.والالسلكیة ع

كانت األھداف المتوخاة للعملیة كما فھمت من زمیلي ف�ي العم�ق اإلیران�ي ھ�و الوص�ول إل�ى 
طھ��ران واس��قاط نظ��ام الحك��م فیھ��ا. لك��ن تق��دم القطع��ات الس��ریع تحق��ق ف��ي الی��وم األول، ث��م 
انحشرت القطعات في تنك مرصاد (مضیق مرصاد) عل�ى م�دخل مض�یق بایط�اق، وتص�دت 

بسیج ومن الحرس الث�وري، وم�ن ق�وات المعارض�ة العراقی�ة اإلس�المیة لھا مجموعات من ال
 المتعاونة مع إیران (قوات فیلق بدر كما قیل لي فیما بعد). 

یرانی�ة وفي بدایة توغلھم، تباشر العاملون في مركز المخابرة، وابلغني عنصر المعارضة اإل
قوات اإلیرانیة جاوز خمسین ألف القائم بقیادة المركز، وینادونھ ب "آغا مھندس " أن قتلى ال

خالل الساعات األولى للھجوم. ولم أصدق ھ�ذا ال�رقم، الس�یما أن تق�دم قطع�اتھم ج�اء مباغت�اً 
س��ریعاً، وتل��ك الم��دن الت��ي اس��تولوا علیھ��ا، وھ��ي كرن��د وإس��الم اب��اد م��دن ص��غیرة خالی��ة م��ن 

ب��ي عل��ى انف��راد، الق��وات المدافع��ة. تل��ك اللیل��ة أرس��ل ض��ابط رك��ن اس��تخبارات الفیل��ق ف��ي طل



وطلب مني أن أوجز لھ مالحظاتي عما جرى، وقد ش�رحت ل�ھ أنّھ�م یتكلم�ون الفارس�یة الت�ي 
ال أفقھ منھا حرفاً، والوحی�د الق�ادر عل�ى الح�دیث باإلنكلیزی�ة بی�نھم ھ�و المس�ؤول ع�ن مرك�ز 

یین المخابرة المشترك وینادونھ" أغا مھندس"، ونقلت لھ ما قال ل�ي ح�ول ع�دد القتل�ى االی�ران
الف قتیل!  وأبدیت لھ مالحظتي بأّن ھذا ال�رقم یب�دو مبالغ�اً فی�ھ، ف�ي ظ�ل م�ا  50الذي جاوز 

سمعتھ من ضابط ارتباطنا المتقدم الرائد ج. الذي تحدث عن اندفاع سریع لقطع�ات مجاھ�دي 
؟ ونقل�ت ل��ھ بالتفص�یل م�ا كش��فھ ل�ي عل��ى ال��رقمھ�ذه  ل�ق دون مقاوم�ة ت��ذكر، فم�ن أی��ن ج�اءخ

ي الرائ�د ج. ب�أّن الحم�اس وح�ده ك�ان یح�ّرك ق�وات مجاھ�دي خل�ق المكّون�ة م�ن الھاتف زمیل�
الرجال والنساء على قدم س�واء. ش�كرني العقی�د ال�ركن ض�ابط رك�ن اس�تخبارات الفیل�ق لھ�ذا 

  اإلیجاز وعدت إلى مركز المخابرة المشترك.

فیما بعد تأكد للمتابع أن مقاتلي مجاھدي خلق كانوا یفتقرون بشكل كبیر إل�ى خب�رة المی�دان،  
وھذا ما جعلھم یندفعون في العمق دون خطة اسناد أو تأمین مواضع دفاعیة محص�نة، ودون 
قدمات إداریة معقّب�ة، الس�یما أنھ�م یفتق�رون إل�ى مدفعی�ة المی�دان، واعتم�دوا كلی�اً عل�ى م�دافع 

قذیق�ة. وھ�ذا  30 -20لة بنھاردت البرازیلیة، التي عانت من خلل الترش�ح بع�د اطالقاھ�ا الناق
كیل��ومتر دون اس��ناد م��دفعي، وك��ان یس��یراً  34یعن��ي أن القطع��ات توغل��ت بعم��ق وص��ل إل��ى 

عل��ى الق��وات المدافع��ة، أن تحاص��رھم وتبی��دھم. وح��ال أن ب��دأت ھاوان��ات ومف��ارز مقاتل��ة 
ی�ة ف�ي الرم�ي عل�ى ن�اقالت بنھ�اردت، تثقّب�ت وتمزق�ت إط�ارات الخفیفة اإلیران 106الدروع 

الناقالت المطاطیة، وباتت قبوراً معدنیة مقفلة على من فیھ�ا، ھ�ذا غی�ر أن الق�وات المحمول�ة 
في الشاحنات األنیقة البیضاء الكبیرة كانت أھدافا سھلة جدا في المضایق لمف�ارز الرشاش�ات 

 انیة الخفیفة.الثقیلة ومفارز مقاتلة الدروع اإلیر

في مركز المخابرة التابع للقیادة المشتركة، وابتداء من الی�وم الث�اني للعملی�ات، ران�ت مالم�ح 
الرعب والحزن على وجوه عامالت البدالة، وعلى تصرفات "المھن�دس" اإلیران�ي المس�ؤول 
عن مركز االتص�االت والت�ي اتس�مت بعص�بیة مش�وبة بالكآب�ة. ك�انوا یتح�دثون ع�ن ط�ائرات 

 تدك معاقل القوات المھاجمة وتسحقھا.  F4یكوبتر إیرانیة وطائرات مقاتلة من نوع ھل

في الیوم الثالث، بدأ الرائد ج. یبلغني بھلع عن انسحاب غی�ر م�نظم لقطع�ات مجاھ�دي خل�ق، 
مع أعداد كبیرة من الجرحى وبعض الجثث. وطلب من�ي أن أبل�غ قی�ادة كتیبتن�ا بأن�ھ ب�ات ف�ي 

ب�آمر كتیبتن�ا وأبلغ�ھ بحراج�ة وض�ع الرائ�د ج. فطل�ب من�ي أن  وضع خط�ر. س�ارعت أتص�ل
بھ. فعلت ذلك على بدال�ة غرف�ة العملی�ات المش�تركة. ف�ي مس�اء ذل�ك  أؤمن لھ اتصاال مباشراً 

الیوم صدر أمر للرائد ج. باالنسحاب مع محطتھ إلى داخل الحدود العراقی�ة، واتخ�اذ موض�ع 
ھن�اك. ج�رى تنفی�ذ األم�ر ل�یالً، ول�م ی�تمكن لھ شمال غرب مخفر المنذریھ، ونص�ب المحط�ة 

طاقم محطة الرادیو اإلیراني من إع�ادة نص�ب المحط�ة حت�ى ص�باح الی�وم الت�الي وھ�و الی�وم 
الرابع للقتال، وبقیت من جانبي على اتصال برائد جاسم على محطة السلكي تعود لمجاھ�دي 

بعد توقف محطة الرادی�و،  خلق. باتت القوات المتوغلة تخشى العمل على الشبكات الالسلكیة



بسبب شدة القصف المدفعي والجوي اإلیراني، وكان أغلبھ یجري بھاوان�ات متوس�طة وثقیل�ة 
أحیانا مستھدفا الب�ث الالس�لكي. فیم�ا كان�ت الط�ائرات تغی�ر عل�ى األرت�ال المنس�حبة وتحیلھ�ا 

 ركاماً.

تم�وز/ یولی�و   30/ 29لیل�ة بدا لي الموقف في الیوم الرابع میؤوس�اً من�ھ تمام�اً، وفع�الً، فف�ي 
، أغل��ق مرك��ز القی��ادة المش��تركة، وغ��ادر مس��عود وم��ریم رج��وي مق��ر الفیل��ق، وأغل��ق 1988

   مركز المخابرة المشتركة، وعدت إلى الكتیبة.

                         *** 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 یوم النصر ورصاصة في باب سیارتي!  

وق�ف الح�رب، وبع�د س�یل االنتص�ارات وم�ا خلفت�ھ م�ن  بعد إع�الن نظ�ام إی�ران قبول�ھ بق�رار
غن�ائم وأس�رى م�ن ق�وات الع��دو من�ذ بدای�ة ھ�ذا الع�ام، ب��ات الجمی�ع ینتظ�رون إع�الن الع��راق 

 سنوات. 8قبولھ وقف إطالق النار الذي طال انتظاره بلھفة منذ 

 

، اتصل ب�ي أح�د مع�ارفي ویعم�ل ف�ي مع�رض س�یارات 1988یوم السابع من آب/ أغسطس 
أن سیارة فولكسفاغن باسات برازیلي جدی�دة معروض�ة  وأبلغنيمعارض النھضة ببغداد، في 

للبیع عنده بسعر مناسب. جاء االتصال بعد طلب�ي من�ھ قب�ل ش�ھر ب�أن یج�د ل�ي س�یارة جدی�دة 
بھذه المواصفات. كانت كل الجبھات ھادئة تماماً واألعمال متراخیة متوقفة في كل الوح�دات 

الن العراق وقف إطالق النار، واألخبار تتناق�ل عب�ر الع�الم أّن م�ا تبق�ى العسكریة بانتظار اع
ملی�ون دوالر، وھ�ذا ك�ان س�بباً حاس�ماً لقب�ولھم وق�ف  100في الخزانة اإلیرانیة ال یزید ع�ن 

 إطالق النار.

صبیحة الیوم التالي، غادرت معسكر المنصوریة إلى بغ�داد، وعص�ر ذل�ك الی�وم ف�ي الس�اعة 
 volkswagen passatمعرض في النھضة، وكانت بانتظ�اري س�یارةالخامسة كنت في 

. اش�تریت الس�یارة، 1988باسات، بعداد صفر، بیضاء اللون م�ن انت�اج البرازی�ل لع�ام  1.8
وعدت بھا إلى البیت، وكان رادیو وتلفزیون بغداد یطلب من الع�راقیین ترق�ب ب�ث خب�ر ھ�ام 

 الساعة الثامنة.

علنت وسائل االعالم العراقیة وقف إطالق الن�ار م�ع أ 8.8.1988الثامنة تماماً من یوم في  
غریب�ة  8یوم�اً. كان�ت التنویع�ات عل�ى رق�م  2888إیران لتضع بذلك ح�داً لح�رب اس�تمرت 

 جداً في ھذا التاریخ...كل شيء في الرقم ثمانیة، ھل ھي مصادفة أم مصادفة مصنوعة!؟ 

ة الت�ي تلھ�ف الن�اس لھ�ا، األغ�اني ف�ي ك�ل وضّجت سماء بغداد ب�إطالق الن�ار فرح�اً بالمناس�ب
اطالق��ات أو أكث��ر م��ن مسدس��ي العس��كري  10مك��ان، وخرج��ت إل��ى حدیق��ة ال��دار ورمی��ت 

مل�م ف�ي الھ�واء مش�اركة ف�ي الفرح�ة العارم�ة الت�ي عم�ت القل�وب.   4.5الروس�ي ماك�اروف
االت وشرع التلفزیون ینقل مشاھد مباشرة من المدن العراقیة وخاصة العاصمة تعرض احتف�

عفوی��ة للن��اس بھ��ذا الح��دث الس��عید. طلب��ت من��ي زوجت��ي أن نخ��رج لن��ذھب لزی��ارة أھلھ��ا ف��ي 
األعظمیة، حیث أن أختھا وعدیلي وھو ضابط برتبة رائد في الح�رس الجمھ�وري موج�ودین 

 عندھم اآلن.

خرجنا وسط رش�قات الرص�اص ف�ي س�ماء العاص�مة م�ن فوھ�ات ناری�ة بمختل�ف العی�ارات، 
ب م���ن العاش���رة ل���یالً، والش���وارع تختن���ق ف���ي المنعطف���ات والس���احات كان���ت الس���اعة تقت���ر

بالسیارات، والكل یصفق ویغني والنسوة یزغردن في كل مك�ان، وص�لنا إل�ى مف�رق المجم�ع 



العلمي العراقي في الوزیریة، وتوقفت في اإلشارة الضوئیة الحم�راء، كان�ت زوجت�ي تص�فق 
ھن ین�دبن أبن�اءھن القتل�ى أو األس�رى، فیم�ا وتكلم النسوة الفرحات من نواف�ذ الس�یارة. وبعض�

 تزغرد أخریات فرحاً بنھایة الحرب دون أن یفقدن عزیزاً.

م��ع اإلش��ارة الض��وئیة الخض��راء، ب��دأت انطل��ق فس��معت ص��وت جس��م مع��دني ی��رتطم بب��اب 
السیارة من جھتي، تلفت باتجاه الصوت فلم أجد سیارة قریبة، وخمنّ�ت بس�رعة أّن رصاص�ة 

رة، ولك�ن التوق�ف ف�ي وس�ط الس�یل الع�ارم الس�كران م�ن الس�یارات الزاعق�ة قد أصابت الس�یا
وركابھا یطلقون النار ك�ان انتح�اراً، ل�ذا س�ألت زوجت�ي خش�یة أن تك�ون ق�د أص�یبت فأجاب�ت 
أنھا بخیر وبقیت أسیر مع الس�یارات بس�رعة، ول�م أس�تطع التوق�ف حت�ى وص�لنا بی�ت أھلھ�ا، 

ب��الرمي وبالراقص��ین والراقص��ات واألطف��ال وك��ان زق��اقھم ف��ي ح��ي راغب��ة خ��اتون یض��ّج 
واألنوار والطعام والشراب یوزع على الجمیع. وبصعوبة بالغ�ة أوقف�ت س�یارتي أم�ام بی�تھم، 
حیث تقف سیارة عدیلي، وسیارات تعود للجیران. ونزلت أتأمل الس�یارة، فوج�دت رصاص�ة 

ق�ي بالدعام�ة الوس�طى بندقیة كالشنكوف قد استقرت في حافة الباب من جھة الس�ائق الت�ي تلت
بین البابین، دون أن تخرق وتدخل إلى الدعامة. نزعت الرصاصة بأصابعي، ووض�عتھا ف�ي 
جیبي وكأنھا كانت إعالن نھای�ة ح�رب رم�زي مف�اده أن�ي خرج�ت س�الماً رغ�م جح�یم القناب�ل 
والقنابر والصواریخ والرصاص المتس�اقطة ح�ولي وقرب�ي وحت�ى ف�وق الس�قوف الت�ي كان�ت 

 سنوات. 8لة تظللني طی

ودلفنا إلى بیت أھل زوجتي حیث الفرحة  تعّم الجمیع، فالنسیبان كان�ا ض�ابطین ف�ي جبھ�ات  
الحرب، واألبن كان یقترب من التخ�رج، وس�تدركھ لعن�ة الجندی�ة، وھك�ذا ف�إّن نھای�ة الح�رب 
بالنسبة لھم، كانت إعالن انتصار لبی�ت كام�ل عل�ى الم�وت أو عل�ى س�یل المص�ائب المتص�ل 

 ب.بالحر

قال عدیلي وقد مألت وجھھ ابتسامة فرح ظاھر: أخیرا نجون�ا م�ن قادس�یة اب�ن ص�بحة، اآلن 
 یمكن أن نبدأ حیاة جدیدة.

 أجبتھ مؤیداً، ثم تداركت بالقول: ھل تعتقد أّن عصر الحروب قد أنتھى؟

أج��ابني بض��حكة حزین��ة وبص��راحة ب��اھرة: م��ع اب��ن ص��بحة (ص��دام حس��ین) ال یوج��د س��الم، 
 ً أخ��رى أو عل��ى األق��ل سیش��عل أزم��ة بمس��توى ح��رب. ك��ان ع��دیلي ی��تكلم ع��ن  سیش��عل حرب��ا

صدام بھذه الصراحة الجارحة رغم أنّھ نفسھ تكریتي، وقریب من مراكز الق�رار ف�ي القص�ر 
 الرئاسي.

شاشة تلفزیون بغداد تعرض لقطات م�ن س�احة االحتف�االت الكب�رى ف�ي المنص�ور وق�د ت�دفق 
ص��دام إل��ى ش��رفة ص��الة الش��رف وھ��و ب��الزي العرب��ي ، علیھ��ا آالف الع��راقیین، فیم��ا ص��عد 

وصوت المطربین یصدح بالغناء لھ والثن�اء علی�ھ والتحمی�د والتس�بیح بنص�ره، وك�أّن النص�ر 
 صناعتھ ولیس صناعة الدم والعذاب والحزن في أرجاء الوطن! 



كان أعلى األصوات صوت یاس خضر وھو یشدو "سیدي شكد أنت رائع، للوطن من ش�عب 
 یدي، بیدك الطیبة الكریمة وهللا دوایت المواجع".رائع س

تلك اللیلة، لم ینم العراق، فالفرح یجتاح البلد من شمالھ إلى جنوبھ، لكنھ ف�رح بنكھ�ة الخ�وف 
وال�دم والح��زن. بالنس��بة ل�ي كن��ت أح��اول أن ات�نفس الص��عداء، فق��د مض�ى عل��ى تخرج��ي م��ن 

ابط مح�ارب (احتی�اط) رغم�اً سنوات، ولم أمارس اختصاص�ي، وتحول�ت إل�ى ض� 9الجامعة 
عن��ي وت��درجت بالرت��ب حت��ى وص��لت رتب��ة نقی��ب. إل��ى أی��ن س��أتجھ اآلن، وم��اذا ف��ي أف��ق 

 المستقبل؟ 

الق�وات المس�لحة العراقی�ة  ك�ان عدی�د 1980أیلول/ س�بتمبر ع�ام  22حین قامت الحرب في 
ً ألف� 190 ربع ملیون جدني وضابط، ولم یزد عدی�د الق�وات البری�ة عموم�ا ع�نمن أقل  فیم�ا  ا

 .الجویة والبحریة تینالقو على توزع الباقون

التش�كیالت وحسب تقدیرات عسكریة من داخل المشھد، وغربیة م�ن مص�ادر عس�كریة، ف�إّن 
دباب�ة غالبیتھ�ا  1740ق�در ع�دد ال�دبابات بنح�و . وفرق�ة عس�كریة 12 كان عمادھ�ااألساسیة 
(ح�ین ب�دأت الح�رب كان�ت ف�ي  72-والقلیل من دبابات تي 62-وتي 55-وتي 54-طراز تي

وك�ان م�ن المق�ّرر أن الجیش ثالث كتائب من ھذا السالح ھي كتائب اللواء الم�درع العاش�ر. 
 إّال أنقادم��ة م��ن االتح��اد الس��وفیتي،  بح��راً  72-اق المزی��د م��ن دباب��ات ت��يتص��ل إل��ى الع��ر

  .لعراقللسالح على تصدیر احظراً ت فور نشوب الحرب وفرضموسكو استعادتھا 

 فرق التي دخل بھا العراق الحرب مع إیران ھي:ال

 الدیوانیة/ المیكانیكیة ومقرھا في الفرقة األولى اآللیة 

 .كركوكومقرھا في الفرقة الثانیة مشاة 

 .تكریتومقرھا الفرقة الثالثة المدرعة 

 .الموصلومقرھا الفرقة الرابعة مشاة 

 .البصرة / المیكانیكیة ومقرھا الفرقة الخامسة اآللیة

 .عقوبةومقرھا بالفرقة السادسة المدرعة 

 .السلیمانیةجبلي ومقرھا الفرقة السابعة مشاة 

 ل.أربیجبلي ومقرھا الفرقة الثامنة مشاة 

 .السماوةومقرھا الفرقة التاسعة المدرعة 

 . بغدادومقرھا الفرقة العاشرة المدرعة 



 ومقرھا معسكر عین زالھ في الموصل.الفرقة الحادیة عشر مشاة 

 وك.دھومقرھا الفرقة المدرعة الثانیة عشر 

 قوات خاصة 31اللواء  

 قوات خاصة 32اللواء 

 قوات خاصة 33اللواء 

لواء الحرس الجمھ�وري والل�واء الم�درع العاش�ر وكالھم�ا ب�إمرة رئاس�ة الجمھوری�ة والقائ�د 
 العام للقوات المسلحة مباشرة.

ض��ابط وجن��دي، أل��ف  18نح��و ب 1980 ع��ام فیق��در عدی��دھا ف��يالق��وة الجوی��ة العراقی��ة أم��ا 
 طائرة على النحو التالي: 332 مجمل سالح الجوي العراقي منوتكّون 

 21غ طائرة می  115

  23غ طائرة می  80

 7طائرة سوخوي  40

 20 ائرة سوخويط  60

 طائرة ھوكر ھنتر  15

 28 طائرات إلیوشن  10

  22 طائرة توبولیف تو  12

ومجھزة بمنظوم�ات ال�دفاع ج�وي  ضابط وجنديآالف  10قوة الدفاع الجوي من فیما تألفت 
مض���ادة وم���دافع  أخ���رىوص���واریخ  6وس���ام  3وس���ام  2تض���م بطاری���ات ص���واریخ س���ام 

 . ملم 157ملم، و 37من عیارات  للطائرات

زوارق ب�� وكان��ت مس��لحة، ض��ابط وجن��ديآالف  4ع��ن  فل��م ی��زد عدی��دھاالبحری��ة  أم��ا الق��وة
ص�غیرة، وخل�ت م�ن الم�دمرات والب�وارج، رغ�م وج�ود عق�ود طموح�ة بھ�ذا  صواریخ وسفن

الش��أن، ب��ین الع��راق واالتح��اد الس��وفیاتي، وب��ین الع��راق والص��ین، وب��ین الع��راق وكوری��ا 
لك�ّن العق�ود ألغی��ت بس�بب قی�ام الح��رب  .الش�مالیة، وب�ین الع��راق وإیطالی�ا، والع�راق وإس��بانیا

 طرفي تلك الحرب المدمرة.  وانقسام المجتمع الدولي سیاسیاً بشأن

ج��یش بھ��ذا الحج��م وبتل��ك اإلمكان��ات المتواض��عة ج��داً، م��ا ك��ان بوس��عھ أن یحت��ل دول��ة بحج��م 
سوریا، حدث وال حرج عن دولة بعمق الجغرافی�ة اإلیرانی�ة الت�ي تف�وق حج�م الع�راق ب�ثالث 



نة م��رات، وبكثاف��ة بش��ریة تف��وق نف��وس الع��راق أرب��ع م��رات، وبترس��انة س��الح تف��وق الترس��ا
حس��ابات حق��ل ص��دام حس��ین ل��م تط��ابق حس��ابات بی��در ، وھك��ذا ف��إّن العراقی��ة بم��رات عدی��دة

 الجنود والضباط الذي عاشوا على األرض رعب تلك السنوات المدمرة.

                                    *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 من جیش الحرب إلى جیش السالم 

، وق�د إلى بیت جدید ابتعناه النار، كنت في إجازة أنقل بیتيبعد أسبوع من قرار وقف إطالق 
أعارني أحد األصدقاء شاحنة صغیرة لھذا الغرض، وبع�د أن رجع�ت م�ن س�فرة نق�ل األث�اث 
األولى إلى البیت الجدید، أخبرتني زوجتي أّن مع�اون كتیب�ة مخ�ابرة الفیل�ق الث�اني ق�د طلبن�ي 

 ودتي ألمر فوري ال یحتمل التأجیل.ھاتفیاً وأبلغھم بضرورة أن اتصل بھ حال ع

 

كان األمر مض�حكاً، فم�ا ھ�و األم�ر الض�روري الف�وري ال�ذي ال یحتم�ل التأجی�ل، ونح�ن ف�ي 
زمن السالم، والجمیع ینتظرون إعالن التسریح لیفارقوا ف�رحین الب�زات الكاكی�ة وق�د تیبس�ت 

ث�م ت�ذكرت أنن�ي فوق جلودھم لما یقرب من عقد من الزمن بعرق وت�راب وب�ارود المع�ارك؟ 
م��ا زل��ت تح��ت ق��انون الج��یش، واعتب��ارات الح��رب والس��الم مس��ائل نس��بیة بالنس��بة للعس��كر، 

م علّي بود وھو یمزح قائالً: یا عزیزي النقیب لقد ص�رت وھكذا اتصلت بمعاون الكتیبة، فسلّ 
   فجأة شخصاً مھماً جداً!

بھ�ذه  للمخ�ابرة یین�ي م�دیراً تعأجبتھ ضاحكاً وأنا أجاریھ في المزاح: یا سالم، ھل ص�در أم�ر 
 السرعة؟

یا عزیزي أنت ما زلت صغیراً في الجیش، ولم تش�بع بع�د م�ن ال أجابني موغالً في المزاح: 
   خبز العسكر، ولھذا فقد صدر أمر نقلك فوراً!

 تجّمد الدم في عروقي لكالمھ، وسألتھ بلھفة إن كان كالمھ حقیقة أم إنھ یمزح؟

لقد صدر كتاب نقل�ك ووص�لنا بكت�اب ف�وري الس�اعة  نتھى الجد،أنا أتحدث بمأجاب بكل جد: 
من فجر الیوم، وقد ایقظني معتمد الكتیبة من النوم خصیصاً لھذا الس�بب ألّن ن�ص الكت�اب  2

س�اعة م�ن ص�دور  24استالم الرسالة في موعد أقص�اه یشترط تنفیذ األمر دون إبطاء وحال 
وزی�ر ال�دفاع! أن�ت منق�ول ب�أمر الس�ید وزی�ر  الكتاب، والكتاب موقّع شخص�یاً م�ن قب�ل الس�ید

ال��دفاع شخص��یاً، وق��د أرس��لنا ل��ك كت��اب انفكاك��ك بی��د م��أمور، سیص��لك بع��د قلی��ل، وعلی��ك أن 
 تلتحق الیوم حتماً.

نظرت في ساعتي، فوجدتھا الثانیة بعد الظھر، فسألتھ بلھف�ة" ی�ا س�یدي العزی�ز، إل�ى أی�ن أن�ا 
 منقول؟

دیری�ة العالق�ات العام�ة والوف�ود ف�ي وزارة ال�دفاع؟ وأك�رر اجابني بح�زم: أن�ت منق�ول إل�ى م
  علیك األمر، یجب أن تلتحق الیوم دون إبطاء؟ 



لكن یا سیدي، الساعة اآلن ھي الثانیة، وحتى یصل الم�أمور ق�د تص�بح الرابع�ة بع�د الظھ�ر، 
ھل التحق إلى وحدة لم أسمع بھ�ا رغ�م عمل�ي ف�ي وزارة ال�دفاع وال أع�رف م�ا ھ�ي وال أی�ن 

 تقع في الساعة الخامسة مساء؟

 24أجابني بغض�ب نص�فھ م�زاح: أن�ت عس�كري وتفھ�م أوام�ر العس�كر، الكت�اب یق�ول خ�الل 
ساعة، وقد منحناك انفكاكاً فوریاً دون أن تسلّم ذمة سریة المقر التي أن�ت آمرھ�ا، وھ�ي ذم�ة 

الس��ید وزی��ر ألم��ر  بمالی��ین ال��دنانیر، وج��رى ذل��ك خالف��اً لك��ل أوام��ر وأع��راف الج��یش تنفی��ذاً 
الدفاع، أرجو أن تفھم ھذا، وتكّف عن الجدل، لقد أبلغتك شفویاً األمر، وأرسلت الكتاب إلی�ك 

   بید مأمور، ھل تستطیع أن تتأخر في تنفیذ أمر المافوق؟

اعتذرت لھ، ووعدتھ أن التحق حال وصول المأمور، وأبلغت أھل بیتي بما جرى، فض�حكت 
وأن��ت ال ت��دري، وإال لم��اذا یوقّ��ع كتاب��ك وزی��ر ال��دفاع  زوجت��ي وقال��ت: لعلھ��م عین��وك س��فیراً 

 شخصیاً؟

أتص��لت ببدال��ة وزارة ال��دفاع، ونص��ف الع��املین علیھ��ا م��ن جن��ودي ف��ي كتیب��ة المواص��الت 
السلكیة، وطلبت نائب ضابط  ب. مأمور البدالة وس�ألتھ ع�ن ال�دائرة الم�ذكورة، فطل�ب مھل�ة 

الس�عدون، ف�ي الف�رع المقاب�ل لس�ینما النص�ر  بضع دقائق، عاد بعدھا لیخبرني أنھا في شارع
 من جھة شارع أبي نؤاس.

تعطل مشروع نقل البیت، واض�طررت لتعلی�ق النق�ل بانتظ�ار االلتح�اق بوح�دتي الجدی�دة. ث�م 
جلس��ت م��ع أھ��ل بیت��ي، نعی��د ترتی��ب أولویاتن��ا ونض��رب أخماس��اً بأس��داس ح��ول مس��تقبلي 

 من خدمتي العسكریة! التاسعالمجھول في العام 

بعد نحو ساعة، وصل مأمور الكتیبة، وسلمني كتاب النقل، وأبلغني مرة أخرى ب�أمر مع�اون 
 الكتیبة بضرورة التحاقي الیوم بوحدتي الجدیدة.

وما لبثت أن ارتدیت بزتي العسكریة، وخرجت باحث�اً ع�ن مدیری�ة العالق�ات العام�ة والوف�ود 
اء، دخل�ت الزق�اق الموص�وف، مقابل سینما النص�ر، كان�ت الس�اعة ق�د ج�اوزت الخامس�ة مس�

وأوقفت سیارتي في مكان خاٍل، ثم ترجلت أبح�ث ع�ن وح�دة عس�كریة، فل�م أج�د س�وى بنای�ة 
یرت�دیان رج�الن ، ویق�ف عل�ى بابھ�ا 5537مدنیة صغیرة، علیھا یافطة صغیرة تحم�ل ال�رقم 

قترب�ت ا تنتفخ مسدساتھما على طریق�ة ال�دوائر األمنی�ة! اممالبس مدنیة نقابیة، وتحت ستراتھ
منھما، وسألت بلط�ف ع�ن مدیری�ة العالق�ات العام�ة والوف�ود، فابتس�م أح�دھما وق�ال: وص�لت 

 بالضبط! ھل تحمل سالحاً؟ أجبتھ بالنفي، فقال: تفضل إلى االستعالمات لطفاً.

اجتزت البوابة بھدوء قلق، ودخلت غرف�ة أنیق�ة مرتّب�ة ب�اردة بفع�ل مكی�ف عم�الق، ویجل�س  
ق، رجل یافع بمالب�س مدنی�ة، تق�دمت من�ھ وأبلغت�ھ أن�ي منق�ول إل�ى في صدرھا إلى مكتب أنی



وح��دتھم بموج��ب الكت��اب الس��ري والشخص��ي الموج��ود ف��ي ھ��ذا المغل��ف، ووض��عت المغل��ف 
 أمامھ.

 ارتبك الرجل بشدة، ونھض من مكتبھ وھو یسألني: منقول إلى مدیریتنا؟

 أجبتھ: نعم بموجب ھذا الكتاب!

تفض�ل أجل�س ھن�ا حت�ى أس�أل الس�ید المس�ؤول ع�ن ھ�ذا قال وھ�و یخ�رج م�ن خل�ف المكت�ب: 
 الموضوع! وخرج.

جلس��ت وق��د زدت حی��رة، فالرج��ل ال یس��أل اآلم��ر أو ض��ابط الخف��ر، ب��ل یق��ول إن��ھ سیس��أل 
 المسؤول، وھذه لغة غیر مألوفة بتاتاً في الجیش!!

 دقائق، عاد الرجل وأبلغني أن اتبعھ لمقابلة المسؤول!! 10بعد نحو 

نی�ق فس�یح، لثاني، ثم قادني الرجل إلى مكتب أني، وأخذنا مصعداً حتى الطابق ادلفنا إلى المب
مق��دم طی��ار أش��قر وس��یم. أدی��ت ل��ھ التحی��ة  االل��ون جل��س إلیھ�� زرق��اء منض��دة مكت��بتص��دره ت

 ً ، وق�ام ع�ن مقع�ده م�اداً ی�ده لیص�افحني، فانتبھ�ت إل�ى أّن وقدمت نفسي فبّش في وجھي باسما
رجلیھ غیر متوازنتین، ما یعني أنھ معاق (ھذا یفسر كیف یعم�ل مق�دم طی�ار ف�ي ھ�ذا المك�ان 

  في ھذه الظروف!)، وصافحنى ثم أوعز لي بالجلوس إلى كنبة وثیرة بجوار المكتب. 

ً  یس�ألني: ھ�ل أُبلغ�تَ  غطست فیھا جالساً، وأمس�ك المق�دم بكت�ابي ف�ي ی�ده وھ�و أّن ھ�ذا  رس�میا
 كتاب نقلك إلى ھذه المدیریة؟

 ً مع�اون   اجبتھ محتاراً: نع�م ی�ا س�یدي، والحقیق�ة أنن�ي كن�ت ف�ي إج�ازة، وق�د اتص�ل ب�ي ھاتفی�ا
كتیبتنا، كتیبة مخابرة الفیلق الثاني، وأبلغني أّن ھذا كتاب نقلي لكم، وھو موقّع من قبل الس�ید 

ومعھ مرفقا كت�اب انفك�اكي، ل�ذا أرج�و نش�ر التح�اقي ألن�ي أنق�ل أث�اث  وزیر الدفاع شخصیاً،
بیتي إلى بیت جدید، واحتاج إلى یومین على األقل حتى أتم االنتقال وأعود ألك�ون ف�ي خدم�ة 

 وحدتي الجدیدة!

اتسعت عینا المقدم وسألني مردداً بھدوء: أنت منقول إلین�ا بكت�ب موق�ع م�ن قب�ل الس�ید وزی�ر 
 ً    ؟  الدفاع شخصیا

   اجبتھ مبتسماً: أنا لم أَر نص الكتاب بعیني، لكن أبلغت بمضمونھ ھاتفیاً!

تلعثم قلیالً، ووض�ع ی�ده عل�ى رأس�ھ مفّك�راً، ث�م رف�ع س�ماعة الھ�اتف، ورن عل�ى رق�م، ل�یكلم 
 ً ً  باحترام ضابطا ف�ي الط�رف اآلخ�ر، ویش�رح ل�ھ ك�ل م�ا قلت�ھ ل�ھ. المفاج�أة أّن الض�ابط  رفیعا
 ً م�ع المق�دم الخف�ر، ث�م وع�ده أن  كان قد فوجئ ھو اآلخر ب�األمر، وتكل�م قل�یالً  المسؤول أو أیّا

 یعود إلیھ قریباً بجواب عن الموضوع.



انھى المقدم المكالمة وسألني إن كنت أسكن قریبا من مكان المدیری�ة، فأجبت�ھ أن�ي س�اكن ف�ي 
ش والف�رق ب�ین بغداد، لك�ن بیت�ي ل�یس قریب�اً م�ن ھن�ا. فع�اد یح�ادثني ب�أمور عام�ة، ع�ن الج�ی

الخدمة في وحدات القوة الجویة ووحدات الجیش، مبدیاً تقدیره لجھود ضباط القوة البریة ف�ي 
س��نوات الح��رب، وھك��ذا دار بینن��ا ح��دیث ال معن��ى ل��ھ لنح��و نص��ف س��اعة. ث��م رن ج��رس 
الھاتف، فتكلم مع نفس المسؤول الرفیع، وتلقى منھ أمراً ما وأغلق الھ�اتف وق�ال ل�ي: یمكن�ك 

  صباحاً.  11ھب اآلن وتعود لنا مع الكتاب غداً في الساعة أن تذ

وھك��ذا تأج��ل األم��ر حت��ى الغ��د، وح��ین جئ��ت ف��ي الغ��د أخ��ذوا من��ي كت��اب النق��ل، وابلغ��وني 
بالحضور غداً، وبعد أیام من المراجعات وتضییع الوق�ت، أتمم�ت نق�ل مس�كني بش�كل متعث�ر 

ھ�ى األم�ر بإبالغن��ا بع�د نح�و أس��بوع غی�ر مب��رر، حت�ى انت ب�ین مواعی�د ال طع�م لھ��ا، وض�یاعٍ 
بااللتحاق ب"الھیئة العامة لتطبیق قرار مجلس األمن الخاص بوقف إطالق النار بین العراق 

تذّكرت المكان ال�ذي  وإیران" ومقرھا في بنایة نقابة عمال الكھرباء والمیكانیك في الحارثیة!
ة العام�ة للق�وات المس�لحة. ھ�ل س�نوات حی�ث ك�ان مق�راً س�ریاً للقی�اد 3أوصلت لھ ك�ابالّ قب�ل 

یعن��ي ھ��ذا أن��ي منق��ول اآلن بكت��اب س��ري إل��ى دائ��رة مرتبط��ة مباش��رة بالقی��ادة العام��ة للق��وات 
   المسلحة؟؟

التحقت في نفس الیوم إلى الھیئة المذكورة، فوجدتھا دائرة مرتبكة قد تشكلت تواً، ولیس فیھ�ا 
وبض��ع ن��واب ض��باط، وال  ، ومع��ھ عقی��د وعمی��دوى آمرھ��ا الفری��ق ال��ركن موف��ق رش��اشس��

 ً ولیس لھ�ا س�ابقة ف�ي الج�یش!  یعرفون من أین وكیف سیبدأ العمل ألّن الھیئة قد تشكلت حدیثا
ً  88كما أكتشفت أنني لست الوحید المنقول إلى ھنا، بل إن أمر وزیر الدفاع قد شمل   ض�ابطا

ً مجنداً واحتیاط  بیة.في عموم القوات المسلحة وكلھم من خریجي اللغات األورو ا

بقین��ا نت��ردد عل��ى الھیئ��ة ك��ل ص��باح، ویخبرون��ا ف��ي نح��و الثانی��ة عش��رة بال��ذھاب إل��ى بیوتن��ا 
وااللتحاق یوم غد. وفي النھایة صدرت أوامر تنسیبنا إلى الھیئات الفرعیة المرتبطة بالھیئ�ة، 
وجرى نقلي إلى دائرة القاطع األوسط لھیئة التنسیق مع مراقبي األمم المتح�دة لوق�ف إط�الق 

وعرفن�ا بع�د أی�ام أّن تس�میتنا الرس�میة  لنار ومقرھا بنایة نادي الموظفین السابق ف�ي بعقوب�ة!ا
" والمعروف��ة مجموع��ة المراقب��ة العس��كریة التابع��ة لألم��م المتح��دة ب��ین إی��ران والع��راقھ��ي "

 .  (UNIIMOG)اختصاراً 

 نھای�ةھي لجنة تابعة لألمم المتحدة أنشأھا مجلس األم�ن الت�ابع لألم�م المتح�دة ة مجموعھذه ال
ك��ان و. 1988أغس��طس آب/  9الم��ؤرخ  619الح��رب ب��ین إی��ران والع��راق بموج��ب الق��رار 

والت�ي ت�م رس�مھا ف�ي  1988أغس�طس آب/ ھدفھا مراقبة الھدنة التي تمت بین الط�رفین من�ذ 
. ق�ام ممث�ل شخص�ي لألم�ین الع�ام 1987یولی�و  20الم�ؤرخ  598أعقاب قرار مجلس األمن 

وھ��و الجن��رال ی��ان إلیاس��ون م��ن الج��یش لألم��م المتح��دة بت��أمین تنفی��ذ ق��رار األم��م المتح��دة، 



السویدي، فیما یتولى الجنرال أنعام خان م�ن ج�یش ب�نغالدیش مس�ؤولیة قی�ادة الفری�ق العام�ل 
 یوفیتش من جیش یوغسالفیا.في العراق، ویقابلھ في الجانب اإلیراني الجنرال سالفكو 

ومق��ر قیادتھ��ا ف��ي بغ��داد  1988ف��ي أغس��طس  UNIIMOGوفقً��ا لألم��م المتح��دة، "ت��م إنش��اء 
للتحقق من وقف إطالق الن�ار وتأكی�ده واإلش�راف علی�ھ وس�حب جمی�ع الق�وات إل�ى  وطھران

دولي یبل�غ عدی�د الفری�ق ال�الحدود المعترف بھا دولیًا، ریثما یتم التوص�ل إل�ى تس�ویة ش�املة. 
عس��كري  ق��ادمین ب��دون أس��لحة م��ن ال��دول التالی��ة: األرجنت��ین،  400العام��ل ف��ي ال��دولتین 

استرالیا، النمسا، بنغالدیش، كندا، الدنمارك، فنلندا، غانا، استرالیا، مالیزی�ا، ھنغاری�ا، الھن�د، 
نغال، اندونیس��یا، ایرلن��دا، ایطالی��ا، كینی��ا، نیوزیلن��دا، نیجری��ا، الن��رویج، بی��رو، بولن��دا، الس��

 السوید، تركیا، أوروغواي، یوغسالفیا، زامبیا.

كما انضمت إلى مكاتب قواط�ع العملی�ات، س�ریة م�ن كتیب�ة مخ�ابرة كندی�ة توزع�ت فص�ائلھا 
على القواطع لتأمین االتصال مع مراقبي الھیئة خالل عملھ�م وانتش�ارھم، إض�افة إل�ى س�ریة 

 لیة والداللة على قواطع العملیات.انضباط إیرلندیة، توزعت للقیام بالوظائف البروتوكو

ض��باط، أم��ا نح��ن  9، وك��ان ع��دد الم��راقبین اً ف��ي ھیئ��ة الق��اطع األوس��ط ك��ان ك��ّل ش��يء جدی��د
وھ�و عمی�د یحم�ل درج�ة  ،ضباط فحسب، ھم اآلم�ر 5ضباط الجانب العراقي فقد كان عددنا 

لعس��كریة ال ماجس��تیر ف��ي اللغ��ة اإلنكلیزی��ة، إال أن��ھ ض��ابط مع��اق، وعقی��د م��ن االس��تخبارات ا
یجی��د اللغ��ة االنكلیزی��ة إال بمق��دار "ھ��الو ھ��او آر ی��و؟" وض��ابط برتب��ة مق��دم، ماجس��تیر لغ��ة 
انكلیزیة منّسب من كلیة األركان، لكنھ ال یرید أن یعمل في الھیئة وال أدري كیف نق�ل إلیھ�ا، 

ل�ب م�ا س�ي أغوأنا، وضابط برتبة مالزم أول احتیاط مشاة خریج كلیة التربیة لغ�ة انكلیزی�ة ن
 !  تعلمھ في سنوات الحرب

وھك���ذا أص���بح واق���ع الح���ال أن���ي الض���ابط الوحی���د المتم���رس باللغ���ة االنكلیزی���ة وبتفاص���یل 
وجغرافی��ة الق��اطع وتوزی��ع الوح��دات فی��ھ، وب��ّت أح��ّرك ك��ل ش��يء. وتف��اقم ھ��ذا األم��ر بس��بب 
نشوب ح�رب ض�روس ب�ین اآلم�ر وعقی�د االس�تخبارات، فانش�غال ببعض�ھما لیق�ع الع�بء ف�ي 

عظمھ علّي أنا. المراقبون الدولیون برمتھم باتوا یبحثون عن "كابتن شعالن"، ألن�ي خ�دمت م
وألن�ي  في ھذا القاطع وأعرف توزیع التشكیالت والوحدات فیھ أحیانا حت�ى مس�توى فص�یل،

 أتقن االنكلیزیة تحدثّاً وكتابة وقراءة.

انت�اج ع�ام  رن�د ك�روزالسیارات التي خصصت للھیئ�ة، كلھ�ا دف�ع رب�اعي م�ن ن�وع تویوت�ا ال
، ومع كل سیارة نائب ضابط سائق منّسب م�ن جھ�از األم�ن الخ�اص الرئاس�ي! وك�ان 1988

ھ�ؤالء الس�ائقین ھ�م عی�ون الس�لطة لمراقبتن�ا ع�ن  المراقبون الدولیون ونحن نشعر جمیع�اً أنّ 
ن كثب. لكّن المؤكد أنھ�م جمیع�ا ك�انوا یجھل�ون االنكلیزی�ة بش�كل مطل�ق، وھ�م لیس�وا أكث�ر م�

   عناصر استخبارات تقلیدیة بال مھارة.



كان��ت وح��دتنا منش��ورة عل��ى آمری��ة موق��ع بعقوب��ة ف��ي األرزاق والوق��ود، أم��ا رواتبن��ا فبقین��ا 
نتقاضاھا من وحداتنا األصلیة ألّن أوامر تثبیتنا في وحداتنا الجدیدة ل�م تص�در بع�د، واقتص�ر 

 آخر.األمر على تنسیبنا إلى الھیئة بشكل مؤقت حتى إشعار 

كانت طبیعة عملنا على الجبھ�ة ت�تلخص بالت�الي، یتق�دم الجان�ب اإلیران�ي بش�كوى إل�ى الھیئ�ة 
في جانبھ، حین یلحظ أن الجانب العراقي قد عزز الجبھة بأسلحة ثقیلة أو ق�ام بإض�افة مواق�ع 
قتال وخنادق أو بتحصین الموان�ع الدفاعی�ة، أو ب�زرع الغ�ام إض�افیة، أو بتج�اوز الح�دود ف�ي 

المناطق. فیقوم أحد المراقبین الدولیین، بالخروج إلى المنطقة التي حصل فیھا الخ�رق  بعض
حس��ب اإلح��داثیات المبلغ��ة إلی��ھ م��ن ھیئ��ة المراقب��ة ف��ي الجان��ب اإلیران��ي برفق��ة أح��د ض��باط 
القاطع العراقیین، ویثبّت الخرق ویتأكد من وقوعھ، ثم یعود لیقدم تقریراً بالقضیة نافیاً وق�وع 

وجوده ومطالباً الجانب العراقي برفعھ فوراً. ویح�دث مث�ل ھ�ذا ف�ي الجان�ب  و مؤكداً الخرق أ
 اإلیراني حین یالحظ العراقیون وجود خرق من قبل القوات اإلیرانیة.

بع�د ش�ھر م�ن الواجب�ات، ب�دأنا ح�ین ن�زور المواق�ع العراقی�ة المتقدم�ة ج�داً ف�ي الجبھ�ة نلتق�ي 
ا الوق��ت م��ع الق��وات العراقی��ة، ویتب��ادلون مبیع��ات ض��باطا وجن��وداً إی��رانیین ق��دموا لیقض��و

بض��اعة الحوانی��ت بی��نھم، وھك��ذا. وص��ار الض��باط العراقی��ون یبلغونن��ا بش��كل شخص��ي وھ��م 
مرعوبین (خشیة أن یُتھموا بالتواطؤ مع الع�دو الفارس�ي المجوس�ي!) أّن الق�وات اإلیرانی�ة ال 

ل��م تح��دث وال م��رة واح��دة حادث��ة تظھ��ر أي أفع��ال عدوانی��ة تج��اه الق��وات العراقی��ة، وبالفع��ل 
  إطالق نار صوب القوات العراقیة.

اض��افة إل��ى واجب��ات الجبھ��ة، أبلغن��ا بش��كل ج��دي، أن��ھ ال یج��وز الس��ماح ألي ض��ابط أجنب��ي 
ب��النزول إل��ى العاص��مة بغ��داد وحی��داً مھم��ا ك��ان الس��بب، وح��ین یحت��اجون إل��ى الن��زول لعم��ل 

لدانھم، فیجب أن یرافقھم ض�ابط م�ن أول رسمي أو لعمل شخصي أو للذھاب في إجازة إلى ب
نزولھم حتى عودتھم على أن ال یفارقھم إال في حاالت دخولھم سفارات بل�دانھم ومق�ر الھیئ�ة 

 ً في صفوفنا، ألّن ع�دد الض�باط الع�راقیین  كبیراً  العامة في الحارثیة. ھذا األمر أحدث ارتباكا
ق بواجب�ات المرافق�ة لزی�ارة الجبھ�ة المخصصین للواجب ك�ان قل�یالً، ول�م یتمكن�وا م�ن التوفی�

لتدقیق الخروق، وبین واجبات المرافقة والمراقبة لضباط الھیئة، وھي أصالً م�ن اختص�اص 
مدیریة االستخبارات العسكریة أو مكات�ب المخ�ابرات العام�ة. وھك�ذا طل�ب اآلم�ر م�ن الھیئ�ة 

المراقبین ال�دولیین العامة تخصیص ضباط من االستخبارات العسكریة العامة لواجب مرافقة 
  حین نزولھم إلى بغداد. وبقینا ننتظر صدور أمٍر بھذا الخصوص.  

موالی�د جن�ود احتی�اط،  10ص�در األم�ر بتس�ریح  1988في األول من تش�رن الث�اني/ ن�وفمبر 
. وكان�ت الكارث�ة أن رئ�یس الھیئ�ة 30دورات ضباط احتیاط، من ضمنھا دورتي ال�دورة  5و

اقبین ال�دولیین لوق�ف إط�الق الن�ار طل�ب م�ن إدارة الض�باط اس�تثنائنا العامة للتنسیق مع الم�ر
م��ن أم��ر التس��ریح للحاج��ة الماس��ة لخ��دماتنا م��ع الم��راقبین ال��دولیین،   88نح��ن الض��باط ال 



ب س�م م�ن أم�ر التس�ریح. بع�د ذل�ك، تس�رّ باال وبالفعل صدر أمر من إدارة الض�باط باس�تثنائنا
متط�وعین ف�ي الج��یش وإض�افتنا إل�ى م�الك مدیری��ة إلین�ا ص�دور مقت�رح تحویلن�ا إل��ى ض�باط 

  التطویر القتالي بعنوان ضباط مترجمین.   

واتصلت بأصدقائي الجنراالت ف�ي مدیری�ة التط�ویر القت�الي وس�ألتھم ع�ن ص�حة ھ�ذا األم�ر، 
فأبلغوني أّن المقترح وصل لمدیرھم، لكنھ كتب علیھ مطالعة بع�دم ت�وفر م�الك ف�ي المدیری�ة 

ء الض��باط. حی��ث أن م��الك المدیری��ة ال یحت��وي عل��ى درج��ات تق��ل رتب��ة لتش��غیل ك��ل ھ��ؤال
  شاغلیھا عن رتبة عقید. 

وتسرب م�رة أخ�رى اقت�راح إض�افتنا إل�ى كلی�ة األرك�ان كمت�رجمین أو معلم�ین، لك�ّن مش�كلة 
 ً ق��د ق��ّدم إلض��افتنا إل��ى م��الك مدیری��ة  الم��الك وقف��ت بوج��ھ المقت��رح، ث��م تس��ّرب أّن مقترح��ا

عسكریة العامة بعنوان مترجمین، فاعتذرت المدیریة ف�وراً بع�دم وج�ود م�الك االستخبارات ال
 تبھ��ذا العن��وان، وب��أّن "أض��ابیرنا األمنی��ة ق��د ال تناس��ب مع��اییر" عم��ل مدیری��ة االس��تخبارا

  العسكریة العامة.

وتس��ربت قض��یتنا م��ن أروق��ة المدیری��ة إل��ى مكت��ب وزی��ر ال��دفاع، فطل��ب م��ن رئاس��ة ھیئ��ة  
وزی�ر ال�دفاع  كت�ببأسمائنا وأرقام دوارتنا، وبع�د اطالع�ھ عل�ى المع�روض، التنسیق تزویده 

أّن أم�ر التس�ریح الص�ادر ع�ن القائ�د  على ھ�امش المقت�رح الفریق أول الركن عدنان خیر هللا
العام للقوات المسلحة لم ینص على أّي استثناء، لذا یُنفذ األمر فوراً بال ابطاء، وعلى مدیریة 

لی��ة األرك��ان ومدیری��ة االس��تخبارات العس��كریة العام��ة، تع��ویض ھیئ��ة التط��ویر القت��الي وك
وك�ان ھ�ذا األم�ر   التنسیق بضباط یسدون محل الضباط المتسرحین من مص�ادرھا الخاص�ة!

حاسماً وقد وضع الكرة في ملعب المدیریات التي رفضت تعیینا، واض�عاً إیاھ�ا أم�ام عواق�ب 
 بطرھا الوظیفي المتغطرس! 

، وصل أمر تسریحي إلى كتیبة مخابرة الفیلق الثاني، ونس�خة 1988ول عام كانون األ 1في 
منھ إلى ھیئة القاطع األوسط في الھیئة العامة للتنس�یق م�ع مراقب�ي األم�م المتح�دة، واس�تلمت 

 23وھكذا امت�دت خ�دمتي م�ن  .1988كتاب التسریح من الجیش یوم الثاني من كانون األول 
. وھ��ي ف��ي أص��ل التكلی��ف ت��نص 1988ن األول/ دیس��مبر ك��انو 2حت��ى  1979تم��وز/ یولی��و 

 شھراً كضابط مجند!  23على أّن أؤدي الخدمة اإللزامیة لمدة 

شارك فیھ ض�باط  ،النتھاء خدمتي غروب ذلك الیوم، أقامت ھیئة قاطع الوسط لي حفل وداعٍ 
أغلب الض�باط الھیئة والمراقبین الدولیین ومنحني العمید آمر الھیئة ھدیة رمزیة، كما منحني 

ل�یالً.  9المراقبین ھدایاً رمزیة، ثم أوصلتني سیارة الھیئة األنیق�ة الحدیث�ة إل�ى البی�ت الس�اعة 
أمل أني ل�ن أرت�دیھا م�رة ونزلت آلخر مرة من وحدتي أحمل نھائیاً مالبسي العسكریة وكلّي 

 (انتھت حكایتي مع حرب قادسیة صدام) أخرى قط.
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 معجزة بمستوى نھایة الحرب!  

 !تائھ في أرض الذئاب

 !بداالت بال وظیفة وطواقم ھاربة

 القیادة السلكیةمشفرات خطوط 

 !قضیة كریبتو: دول عربیة دفعت أمواالً لیتم التجسس علیھا

 اتصاالت مقر القیادة العامة للقوات المسلحة في الحارثیة

 ضباط الجبھة مصیرھم دائماً جبھة القتال

 عجائب في لواء المغاویر

 عودة إلى حضن المخابرة الدافئ

 في خیمة على تلول إمام ویس

 ك إبان معارك التحریرعلى راقم في میم

 آخر معارك الحرب  –عملیات الضیاء الخالد 

 یوم النصر ورصاصة في باب سیارتي!  

 من جیش الحرب إلى جیش السالم

 

 

 *** انتھى***

 

 



سفر دون رتوش لما عاشه رجال العراق 
خالل سنوات الحرب الثمان مع إيران 
في ثمانينات القرن العشرين. هذه إفادات 
صغار الضباط الذين كانوا في الخنادق 
قاله  وما  غيرها،  في  ومرات  األمامية، 
الجنراالت ال مكان له هنا، إنها كلمات 
مغموسة برائحة العرق والدم والخوف 
هي  الهزيمة  وأوجاع  النصر  وترقب 

الباقية في ذاكرتي.
توقفت كثيراً عند أسماء الضباط الذين عاشوا معي أحداث القادسية الجسام الدامية، 
أخرى؟  بأسماء  أرّمزها  أم  صريحة،  أسماء  أعلنها  هل  مراراً،  نفسي  وساءلت 
وانتهيت إلى قرار إعالنها أسماء صريحة لمن عاشوا سنوات الجمر القاسيات. 

الرجال في الجبهات والنساء وحيدات، وهذا نوع آخر من الحزن، فاألبناء كبروا 
بال آباء، وأحياناً بحضور باهت من اآلباء، وفي أحيان آخر بانتظار المفقودين 

من اآلباء واألسرى منهم.
من يحزن لما يشهده العراق من خراب، عليه أن يعود إلى تلكم السنوات العجاف، 
الدم  سيل  صدام«،  »قادسية  صفحات  في  واآلباء  األبناء  أعمار  انطوت  حيث 
النازف بطول ثماني سنوات، خلّف هذا الكم الهائل من الخراب وهدر الطاقات 
واألموال وخيرات البلد الذي يجني خيباته اليوم العراقيون وقد انهوا العقد الثاني 

من القرن الواحد والعشرين.
إنها حرب خاضها العراق وإيران بقياسات الحرب العالمية األولى، وأحرقا فيها 
ولم تنقص إصبعاً. نحن الذين  في خنادق لم تزد شبراً  مليارات الدوالرات عبثاً 
عشنا الجحيم، لم نكن نرى كل الصورة ألننا في داخلها، لكنني وقد ابتعدت عن 

الخنادق أكثر من 3 عقود، أرى الصورة واضحة رغم ذبول ألوانها.
وإذا كان العراقيون قد سيقوا مجبرين إلى »قادسية صدام« دون أن يؤخذ رأيهم، 
فإّن اعداءهم في الجانب اآلخر سيقوا هم أيضا مجبرين إلى ما بات يعرف بحرب 
أغلب  ولكّن  الشعوب،  حرب  وليست  الزعماء  حرب  انها  المقدس«.  »الدفاع 
حروب التاريخ اشتعلت بإرادات الزعماء وليس بقرارات الشعوب، فهل في هذا 

عزاء لنا؟
ملهم 

هذا الكتاب




