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مــقدمـة

بقلم األستاذ نوري كامل المالكي
رئيس الوزراء األسبق

)1(

الضحلة  المياه  في  كثيف  بشكل  تنمو  التي  القصب  أجمات  في 
جنوب العراق، وعلى جانبي المسارب المائية التي تتفرع هنا وهناك، 
خاضت الحركات اإلسالمية معارك شرسة على مدى سنوات طويلة 
ضد نظام صدام حسين، واستطاعت أن تحقق انتصارات كبيرة عليه. 
ولم يكن أمامها، في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي خيار 
سوى االلتجاء إلى هذه المنطقة والتحضير لحرب ضروس قد تندلع 
في أية لحظة. فهي المكان المنيع الذي يؤمن للمجاهدين الحماية من 
أجهزة النظام القمعية، ويجعلهم قادرين على تجميع قواهم بعيدًا عن 

عيون أتباعه.

في عام 1980 أعلنت حكومة البعث الحرب على الحركة اإلسالمية 
عمومًا، وحزب الدعوة بوجه خاص. والحقت كل من أظهر التزامه 
وروحًا.  قلبًا  المجاهدين  مع  اصطف  أو  والء،  أو  تنظيمًا  بالعقيدة 
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الجامعات، والعسكريين، وموظفي  بإعدام اآلالف من طلبة  وقامت 
الدولة. فكان أن هرع البعض للهور، ناجيًا بنفسه، متخليًا عن عالقاته 
فالعيش  الناعمة.  المرفهة  وحياته  وأحالمه،  وطموحاته،  الشخصية، 
وسائل  أو  الحضارة،  مظاهر  أدنى  فيها  ليس  قاسية،  خشنة  بيئة  في 
طعامه  يؤمن  أن  هناك  المرء  على  كان  سهلة.  مغامرة  يكن  لم  البقاء، 
وشرابه، وأماكن راحته ومنامه، ووسائل تدفئته وبقائه، من العزلة التي 
يعيش فيها. وهكذا كان مجرد التفكير في مغادرة المدينة، واالحتماء 

بالهور، يحتاج إلى إرادة صلبة ال تتوفر لدى أقوى الرجال. 

وزاد في الطين بلة نشوب الحرب بين هذا النظام والجمهورية 
اإلسالمية اإليرانية في صيف عام 1980، ثم غزو الكويت بعد ذلك 
عدد  ازدياد  في  أسهمت  الكارثية  الحروب  هذه  إن  أعوام.  بعشرة 
المجاهدين الذين اختاروا األهوار مالذًا لهم ومنطلقًا لعملياتهم. 
ومؤسساته  النظام  رؤوس  على  لإلغارة  منها  يخرجون  فكانوا 
داخل  إلى  السلطة  قوى  جر  يحاولوا  ولم  الحزبية.  وفرقه  األمنية 
ذلك  ومع  اآلمنين.  بالسكان  التنكيل  إلى  تعمد  أن  خشية  الهور، 
فإن هذه السلطة لم تتورع عن مطاردة المجاهدين، وحرق أدغال 
بالزوارق  الهور،  أطراف  القاطنة على  العشائر  ومالحقة  القصب، 
والطائرات. ولم تكن مثل هذه المواجهة سهلة على الشبان الذين 
ووسائط  والتموين  والعتاد  األسلحة  من  القليل  إال  يمتلكوا  لم 
المواجهات  هذه  مثل  في  منهم  الكثير  استشهد  أن  فكان  النقل. 

الصعبة.
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أو  بالسالح  أنفسهم  عن  يذودون  المقاتلون  هؤالء  يكن  ولم 
االختباء أو المناورة فحسب، بل كانوا ينشرون الوعي، ويتصدون 
المعارضة سياسية  الوحدة. فكانت هذه  إلى  لالنحراف، ويدعون 
وعقائدية في آن واحد. وبذلك تمكنت من إقناع قطاعات واسعة 
إيجاد  على  والعمل  الجائر،  النظام  رفض  بضرورة  الناس،  من 
بديل مقبول له. وفي الواقع كان سكان المدن يعقدون اآلمال على 
األرياف  في  الميدانية،  أنشطتها  وتصاعد  المعارضة،  هذه  نجاح 

الجنوبية. 

داخل  إلى  المعركة  نقل  الثائرون  هؤالء  استطاع  الوقت  بمرور 
المدن. فكان أول الغيث انتفاضة شعبان )آذار 1991( التي برهنوا فيها 
بأعتى األسلحة.  على قوة غير عادية في مواجهة نظام غاشم مدجج 
البسيطة  بأسلحتها  األهوار  المقاتلة من  أن خرجت مجاميعهم  وكان 
والحزب،  السلطة  أوكار  بدك  لتقوم  تلين،  التي ال  القليلة، وعزيمتها 

وتسقط خرافة النظام الحديدي الذي ال يقهر. 

وما لبثت هذه االنتفاضة أن امتدت إلى المدن األخرى في الجنوب 
والوسط والشمال. حتى بدا أن العراق برمته، ماخال محافظات قليلة، 
للكثير  مقدمة  االنتفاضة  تلك  وكانت  السلطة.  قبضة  خارج  أصبح 
األولى  الخطوة  كانت  إنها  بل  والعالم.  المنطقة  في  المتغيرات  من 
واإلطاحة  الطاغية  عرش  بدك  انتهت  خطوات  سلسلة  في  الحاسمة 

بنظامه عام 2003. 
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إبراهيم إلى مسألة  الكتاب األستاذ محمد زكي  لقد تطرق مؤلف 
وهي  الكثيرين،  عند  وجذب،  وشد  ورد،  أخذ  موضع  ماتزال  مهمة 
وصلتها  الهور،  بمجاهدي  اإليرانية  اإلسالمية  الجمهورية  عالقة 
بالعمليات التي نفذت في الداخل. وغني عن البيان أن النظام السابق 
كان يلقي بتبعات ما يجري على عاتق الجمهورية اإلسالمية، رافضًا 
هذه  تفاصيل  تنشر  ولم  حقيقية.  عراقية  مقاومة  بوجود  االعتراف 

العالقة على المأل بعد، رغم مرور وقت طويل على انتهائها. 

شباط  في  االنتصار  حققت  التي  اإلسالمية  الثورة  أعطت  لقد 
العراق والبالد اإلسالمية األخرى دفعة  الرسالي في  1979 للشباب 
أن  إال  بالده.  في  التجربة  تكرار  إلى  تواقًا  جعلته  األمل،  من  عالية 
كان محدودًا جدًا.  األهوار  المادي على حركات  تأثيرها  أن  الواقع 
سنوات  وعاشوا  الحدود،  عن  بعيدة  مناطق  من  بدأوا  فالمجاهدون 
التي جندت  الجهادية،  بالمكاتب  االتصال  لهم سبل  تتيسر  أن  دون 
آالف العراقيين للقتال ضد النظام الصدامي، على الجانب اآلخر من 
السنوات  به في  الهزيمة  إلحاق  بارز في  الحدود. وكان لهؤالء دور 
المعارك  في  عليه  التفوق  تحقيق  في  واإلسهام  للحرب،  األولى 

الرئيسية. 

إن من أهم ما تحتاج إليه الحركات الثورية في أي مكان من العالم 
مدى  على  تمتد  التي  العصابات،  حرب  شروط  أول  فهو  المال.  هو 
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أعوام طويلة. وقد يعجب المرء حينما يعلم أن أولئك الرجال األشداء 
كانوا فقراء، ال يملكون شروى نقير. ولم تكن لديهم القدرة على شراء 
هذه  في  السبل  بهم  تقطعت  فقد  تقريبًا.  العيش  لوازم  من  الزمة  أي 
بأحد.  االستعانة  دون  أمرهم  يتدبروا  أن  عليهم  وبات  النائية،  البقعة 
في  المقاتلون  يحتاجها  التي  المستلزمات  شراء  بوسعهم  يكن  ولم 
تتحملها  البقاء هناك لسنوات عديدة معضلة حقيقية ال  العادة. فكان 

إال الصفوة المنتقاة من الثائرين. 

وعدا عن ذلك كان الحصول على السالح غير متيسر تقريبًا. ولم 
يكن لدى هؤالء سوى األسلحة الشخصية التي اعتادوا على حملها 
في تلك البقاع. وهي في معظمها قديمة وغير فعالة في مواجهة أجهزة 
قمعية مدججة بالمعدات الثقيلة. وكانوا يأملون أن تتاح لهم الظروف 
للحصول على أسلحة متوسطة من الجانب اآلخر من الحدود. لكن 
هذا لم يكن متاحًا طيلة عقد الثمانينات، بسبب صعوبات التواصل مع 

الجانب اإليراني. 

على  العادة  في  تدور  الضروس  العدوانية  الحرب  رحى  كانت 
الحدود الفاصلة بين البلدين. ولم يكن من السهل اجتياز هذه الحدود. 
أماكن  في  بالتمدد  لهم  تسمح  آنذاك  اإليرانيين  أوضاع  تكن  لم  كما 
بعد  باالرتباك  أصيبت  التي  صفوفهم  تنظيم  يحاولون  وكانوا  كثيرة. 
1980، أي بعد عام ونصف من نجاح  أيلول   22 العراقي في  الهجوم 
الجبهات خالل  تنتظم األمور على  أن  المتوقع  الثورة. ولم يكن من 
النظام  في  حدثت  جمة  تغييرات  أن  بل  للحرب.  األولى  السنوات 
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السياسي نفسه. ونتيجة ذلك كله لم تستطع مقرات األهوار الحصول 
على أي دعم خارجي في السنوات األولى للحرب. 

كابدها  التي  االنشقاقات  السبب وراء بعض  وربما يكون هذا هو 
التي  الفكرية  الخالفات  عن  عدا  نفسه.  اإلسالمية  الدعوة  حزب 
الحزب.  داخل  الفقهاء  سلطة  أو  الفقيه  والية  موضوعة  حول  نشبت 
إن موضوعًا كهذا قد يبدو هامشيًا اآلن، لكن الواقع أنه كان ذا أثر كبير 
على  الخروج  األشخاص  بعض  ارتأى  فقد  األهوار.  حركات  على 
الحزب، بغية الحصول على دعم أكبر من الحرس الثوري اإليراني. 
وأسس هؤالء مجموعات جديدة زجوا بها في األهوار، خصوصًا في 

جبهة العمارة.

بسبب  شتى،  اتجاهات  الجهادي  العمل  يضم  أن  الطبيعي  ومن 
تباين االجتهادات الفقهية، وتعدد الرؤى، والمؤثرات اإلقليمية. لكن 
البعض  بينها، ولم يواجه بعضها  المجموعات لم تشتبك في ما  هذه 
اآلخر. بل كانت تعمل جميعًا من أجل هدف واحد هو إعادة الحرية 
جبهة  إضعاف  في  االنفصال  هذا  يسهم  أن  الطبيعي  ومن  للعراق. 
األهوار، وتحديد قدرتها على المطاولة، بعد عمليات تحويل مجاري 
األنهار، وتهجير العشائر القاطنة في المنطقة. فكان أن اضطرت أعداد 
كبيرة من المجاهدين إلى إخالء الساحة، أو االنزواء في أماكن نائية، 

أو الهجرة إلى بلدان أخرى. 
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زكي  محمد  لألستاذ  األهوار«  »جمهورية  كتاب  تضمن  لقد 
من  فيها  حدث  وما  األهوار،  لعمليات  مستفيضة  قراءة  ابراهيم 
تطورات، والمصاعب التي اكتنفتها. كما أتى على ذكر بعض المعارك 
الفاصلة التي حقق فيها المجاهدون انتصارات ساحقة على السلطة، 

واألشخاص الذين قادوا تلك المعارك بكل كفاءة. 

للمجاهدين  االعتبار  رد  عملية  في  جيدة  إسهامة  الكتاب  هذا  إن 
الذين عاشوا تلك الحقبة بكل تفاصيلها، والشهداء الكرام الذين قضوا 
والتهميش  النسيان  من  تام، وعانوا  تعتيمًا شبه  كابد هؤالء  فقد  فيها. 
والتجاهل. ولم يتطوع أحد للكتابة عن السنوات المريرة التي عاشوها 
في ظروف غير طبيعية. وإذا كان هذا الكتاب قد عني برواية العديد من 
الحوادث الصغيرة التي جرت هنا وهناك، فإنه يفتح الباب لمزيد من 
اإلضافات والشهادات الحية. وسيكون مقدمة منطقية لكل من يتصدى 
لهذه المهمة في قابل األيام. فهذا هو التأريخ الحقيقي للعراق، وهؤالء 
ومرضهم  وجوعهم  وشقائهم  بمعاناتهم  صنعوه  الذين  الرجال  هم 
خيم  الذي  للخوف  الحقيقية  النهاية  وضعوا  الذين  وهم  وكفاحهم. 
األهوار  مجاهدو  كان  لقد  ونصف.  عقود  ثالثة  طيلة  البالد  على 
أصحاب الفضل في كل ما شهده العراق من تغييرات. ولم يكن من 
الممكن لوال ما قدموه في تلك السنوات العجاف من مآثر، أن يتحرر 
من قبضة طاغية مستبد، ونظام دموي متوحش، وطغمة جائرة ظالمة. 
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لقد كان صبرهم الطويل، ووعيهم المبكر، وإقدامهم األسطوري، من 
األسباب التي أدت إلى التعريف بمعاناة العراقيين، ودفعت العالم إلى 
التفكير  ثم  ومن  حسين.  صدام  نظام  يد  على  له  تعرضوا  ما  استنكار 
من  نيسان  في  بالفعل  حدث  ما  وهو  السياسي،  المسرح  من  بإزاحته 
عام 2003. ومهما حدث بعد ذلك من مالبسات، فإن صفحة النضال 
أكثر الصفحات  تبقى واحدة من  التي سطرها رجال األهوار،  المرير 

إشراقًا ونصاعة وجالالً في تأريخ العراق الحديث. 

بغداد في 2019/8/19         نوري كامل المالكي
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تمهيـد 

تمثل هذه الدراسة الموجزة عن الحياة السياسية في األهوار العراقية 
الماضي،  القرن  من  والتسعينات  الثمانينات  عقدي  خالل  الجنوبية 
محاولة أولية لمعرفة مجريات األمور في تلك المنطقة المجهولة من 
الذين  واألشخاص  فيها،  نشأت  التي  المسلحة  والتنظيمات  العراق، 

قادوا العمليات ضد النظام الحاكم منها.

ما  وندرة  الحقبة،  تلك  عن  تحدثت  التي  المصادر  شحة  وبسبب 
فيها  الخوض  كان  األلكترونية،  المواقع  أو  الصحف  في  عنها  كتب 
مخاطرة حقيقية، غير مأمونة العواقب. ومع ذلك فإن الخطأ في تدوين 

الحوادث التاريخية ال يمكن تجنبه على الدوام. 

وكان المصدر األهم في هذا الملف هم األشخاص الذين عاشوا تلك 
المرحلة، وتولوا مهمة إدارة العمليات فيها، وتحملوا تبعات مواقفهم 
النضالية تلك. وليس هذا باألمر اليسير بالطبع، ألسباب موضوعية كثيرة.

التي قادت الحركة كانت  البيان أن المجاميع الجهادية  وغني عن 
أنها تخوض حربًا معروفة  الديني. وكانت تدرك  للتيار  تنتمي جميعًا 
النتائج، ضد أحد أكثر األنظمة قوة وتماسكًا في العالم. وأنها ستخسر 
تلك  تعتنق  لم  ولو  النزال.  هذا  في  رجالها  جميع  يكن  لم  إن  معظم 
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العقيدة الصلبة لما كان بإمكانها االستمرار في المعارك غير المتكافئة 
هذه أكثر من ستة عشر عامًا متواصلة. 

وكان ال بد كذلك أن تتأثر هذه المجاميع ذات الهوية الدينية بحادث 
مهم عصف بالمنطقة، وغير موازين القوى فيها، وهو الثورة اإلسالمية 
وإيران  العراق  بين  سنوات  الثماني  حرب  تنعكس  وأن  اإليرانية. 
عليها. كما كان للسجال الفقهي الذي نشب حينذاك حول طبيعة عمل 
كبير في تحديد  الفقيه دور  بالولي  الجهادية، وعالقتها  المجموعات 

شكل وحجم ونوع العمليات التي خاضتها في مناطق األهوار تلك.
القادة،  هؤالء  ببعض  الناصرية  مدينة  في  ألتقي  أن  لي  قيض  وقد 
وأن أتحدث إليهم بحرية، ودون أي تحفظ. مثل الحاج عبد الحسن 
الراضي )أبو رضا( الذي كان من أوائل من التجأوا إلى الهور، وقادوا 
شعبان   15 حركة  رئيس  الموسوي  حمزة  والسيد  فيه.  السري  العمل 
اإلسالمية الذي واصل النضال حتى وقت متأخر. وإنني لمدين لهذين 
السيدين الجليلين، وبعض األخوة اآلخرين، مثل األستاذ هادي ياسر 
على  خروجها  باإلمكان  وجعل  المهمة،  هذه  لي  يسر  الذي  الركابي 
يكن  ولم  الموجز.  الملف  هذا  كتابة  في  الفضل  من  بكثير  المأل، 
ودعم  مساندة  من  أبدوه  ما  لوال  استكماله  في  قدمًا  المضي  بالوسع 

وعون. فلهم مني خالص االمتنان.
ويؤسفني أنني لم أوفق باالتصال بعدد آخر من القادة الذين مازالوا 
ولو  البالد.  هذه  في  المؤاتية  غير  الظروف  بسبب  الحياة،  قيد  على 
حالفني الحظ في ذلك فربما كان هذا الملف سيخرج بدرجة مرضية 
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من الكمال. وإن كانت اإلحاطة الشاملة بمثل هذا الموضوع في ملف 
ذلك  فدون  االستحالة،  إلى  وأدنى  االمتناع،  إلى  أقرب  كهذا،  صغير 

كما سيتضح للقارئ خرط القتاد! 
أعرج على  أن  الموضوع  في  الدخول  قبل  بالطبع  لي  بد  وكان ال 
يزيد.  أو  عامًا  عشر  باثني  ذلك  قبل  جرت  التي  الهور،  وقائع  بعض 
الحركة  في  اليساري  الجناح  المركزية،  القيادة  جماعة  بها  ونهضت 
الشيوعية العراقية آنذاك. ولحسن الحظ فإن بعض األشخاص الذي 
المشاركين  أسماء زمالئهم  ودونوا  عنها،  كتبوا  التجربة  خاضوا هذه 
فيها، وأوردوا بعض التفاصيل عنها. وكان من الضرورة بمكان المرور 
على جغرافية المنطقة بشئ من اإليجاز، كي يستطيع القارئ الذي لم 
فذلك  فيها.  األرض  طبيعة  على  التعرف  من  بزيارتها  الحظ  يسعفه 

عامل مهم لفهم ما جرى فيها خالل تلك الحقبة من التاريخ. 
وال بد لي في الختام من تقديم وافر الشكر إلى دولة األستاذ نوري 
المالكي الذي عني بالكتاب وتفضل بكتابة مقدمة وافية له، فأضاف 

إليه الكثير من الوثاقة واألهمية والجمال.

بغداد في 2019/9/20               محمد زكي ابراهيــم
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منطقة األهوار

العراق  جنوب  في  المائية  المستنقعات  أو  األهوار  منطقة  ظهرت 
عن  الفيضان  مياه  انحسرت  حينما  عام،  آالف  خمسة  من  أكثر  منذ 
تنعم  ومازالت  األخير،  الجليدي  العصر  انتهاء  بعد  الرافدين،  وادي 

بالحياة حتى هذه اللحظة.

وأن  بالمياه،  مغمورة  برمتها  كانت  المنطقة  أن  يرى  من  وهناك 
كبيرة  أجزاء  بردم  قامت  والفرات  دجلة  العظيمين  النهرين  ترسبات 
آثار  الفكرة يشوبها الضعف، لوجود  السنين. إال أن هذه  بتوالي  منها 
التي  السومرية  والعصور  العبيد )4000 ق.م(  لعصر  تعود  فيها  كبيرة 
أعقبته. كما أن معدل الترسبات التي يلقي بها الرافدان كل عام كاف 

لردم المنطقة بأجمعها، عدا عن العواصف الترابية المستمرة. 

وارتأى جيولوجيان بريطانيان وهما السيدان جي. أم. ليز، وأن. أل. 
فالكون في بحث قدماه لصالح شركة النفط اإليرانية ونشر عام 1952 
لحركات  تخضع  المنطقة  أن  الملكية  الجغرافية  الجمعية  مجلة  في 
)تكتونية( أو نوبات هبوط وارتفاع متكررة في القشرة األرضية تجعل 

منها تكوينًا جيولوجيًا غير قابل لالندثار!

أنها اختفت لألبد. فقد حدث  يعني  وأن اختفاءها في حقبة ما ال 
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مثل هذا في أوقات متفرقة وآخرها في الحقبة مدار البحث)1(. 

وهناك من يرى أن تأريخ نشوء األهوار يعود إلى حوالي سنة 600 
البلدان  معجم  في  الحموي  ياقوت  ذكره  ما  على  اعتمادًا  للميالد، 
أبرويز صاحبه  أيام كسرى  إذ ارتأى أن طوفانًا هائاًل لنهر دجلة  ج 1. 
ارتفاع مناسيب الفرات أيضًا أحدث )بثوقًا( على ضفتي النهر وأدى 
يرى  والبصرة. في حين  بين واسط  البطيحة  المياه وظهور  تدفق  إلى 

آخرون أن المقصود بالبطيحة )هور الحمار( فحسب.

 )2002 وقد توقع الرحالة البريطاني الشهير ولفريد ثيسيغر )ت 
األهوار  هذه  تختفي  أن  األهوار(  سكان  أو  )المعدان  رسالته  في 
نبوءته  تحققت  وقد  عنها.  المياه  انقطاع  بسبب  وتجف  ما،  يوما 
نصف  حوالي  من  السكان  عدد  تراجع  حينما   1995 عام  حوالي 
مليون إنسان إلى ما ال يزيد عن 50000 شخص، على يد االستبداد 
توطين  إعادة  في   2003 عام  بعد  ما  محاوالت  تفلح  ولم  النفطي. 
في  الفقر(  )أحزمة  في  للعيش  انتقلوا  بعدما  جديد،  من  هؤالء 

أطراف بغداد والبصرة!

إن مساحة األهوار ربما تزيد عن 15000 كيلو متر مربع، تتوزع على 
الثالث  الجنوبية  المحافظات  في  يقع  أغلبها  لكن  كثيرة،  محافظات 
)العمارة، الناصرية، البصرة(. وهناك أهوار تقع في الديوانية والكوت 

)1(  انظر ما كتبه الدكتور حممد طارق الكاتب مثاًل عن املوضوع يف كتابه: شط العرب وشط 
ـ مطبعة مصلحة املوانئ العراقية يف البرصة  ـ ص 115 وما بعدها. ط1ـ  البرصة والتاريخـ 

 .1971
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والنجف وبغداد أيضًا. 

حسب  مجموعات  ثالث  إلى  العادة  في  األهوار  منطقة  تقسم 
مياهها  تأخذ  التي  الشرقية  العراق وهي األهوار  موقعها على خارطة 
من نهر دجلة وبعض الروافد اإليرانية، واألهوار الوسطى الواقعة بين 
نهري دجلة والفرات، ثم األهوار الجنوبية التي تقع جنوب نهر الفرات 
حوالي هور الحمار. إال أن هناك تقسيمات ثالثة أخرى )وظيفية( هي 
إقليم الزراعة، وإقليم الجاموس، وإقليم القصب. األول يضم أراض 
يابسة تغمرها المياه في مواسم معينة، وتزرع فيها الحبوب مثل الرز 
والذرة والشعير، وتوجد فيها أشجار النخيل أيضًا. ويمتد هذا اإلقليم 
العكيكة  بناحيتيه  من أطراف هور الحويزة حتى قضاء سوق الشيوخ 
في  األربعة  دجلة  بجداول  تحيط  التي  واألراضي  سعيد.  بني  وكرمة 
العمارة )المشّرح، الكحالء، المجر الكبير، المجر الصغير(، وحوض 
شط الغراف األسفل واألراضي التي تصل بين القرنة والمدَينة )تصغير 

مدينة(. 

في  السنة  أيام  المياه طوال  تغمرها  التي  المناطق  فيضم  الثاني  أما 
هور الحويزة على الحدود مع إيران مع امتدادين ثانويين غرب دجلة 
أهوار  باتجاه  واآلخر  الحّمار  هور  باتجاه  أحدهما  صالح  قلعة  في 
وال  الناس.  حياة  محور  الجاموس  يشكل  اإلقليم  هذا  وفي  الغراف. 
توجد مصادر للرزق عدا عن تربية هذا الحيوان، إال في صيد السمك، 
فهو  كبير  باهتمام  الجاموس  ويحظى  الطيور.  أنواع  بعض  واقتناص 
يعيش مطلق السراح طيلة النهار. أما في المساء فيتناول كميات كبيرة 
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من القصب والنخالة، يقدرها البعض بأربعة كيلوغرامات يوميًا. وتدر 
األنثى الواحدة بين 50 ــ 80 لترًا من الحليب الدسم يوميًا!

واإلقليم الثالث هو إقليم القصب الذي يمثل قلب منطقة األهوار، 
ويمتد من المدينة شمال غرب البصرة إلى ناحية كرمة بني سعيد غربًا، 

حوالي مجرى نهر الفرات القديم)1(.

معزولة،  شبه  منطقة  األهوار  من  جعلت  التي  القاسية  البيئة  هذه 
للمطاردين  مالذًا  الدوام  على  كانت  شاسعة  مساحات  على  تمتد 

والمطلوبين والثائرين.. وأحيانًا الخارجين على القانون!

الخارجي  بالعالم  تنقطع صلته  المنطقة  المرء هذه  يدخل  وحالما 
ويغيب عن األنظار، وقد ال يخرج منها أبدًا.

وإلى ما قبل قرن تقريبًا لم يكن أحد من العراقيين يعرف شيئًا عن 
سكان األهوار. فالمدن الكبرى محاطة باألسوار، والطرق الخارجية 
الحكومي  والحرس  القوافل  بوجود  إال  آمنة،  غير  بينها  تصل  التي 
ماخال  المدن  هذه  على  يفدون  السكان  هؤالء  كان  وقلما  واألهلي. 

بعض المواسم التي يعرضون فيها بضاعتهم من السمك واأللبان.

 قال السير ويليم ويلكوكس ذات يوم،أن الشك ال يخامره في أن 

ـ دار املعرفة  ـ ط 3ـ  ـ ص 186ـ  )1(  انظر يف ذلك د. جاسم حممد خلف: جغرافية العراق الطبيعيةـ 
القاهرة 1965. وكذلك: ولفريد ثيسيغر: املعدان أو سكان األهوار ــ ترمجة باقر الدجييل ــ 
مطبعة الرابطة 1956. وانظر يف ذلك أيضًا بحث صادق جعفر الروازق )األهوار يف جنوب 
ـ 2010. وبحث د. مجال حسني: الصورة الكاملة  العراق( موقع احلوار املتمدن العدد 3047ـ 

ـ جريدة القبس الكويتية يف 11/16/ 2005. لعنفوان املجرة يف األهوارـ 
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هو  البابلية  األلواح  في  ذكرها  ورد  التي  السومريين  عدن  جنة  موقع 
أور  شمال  األهوار،  منطقة  في  والفرات  لدجلة  القديم  الملتقى  في 
قطعة  على  عثر  البريطاني  المتحف  موظفي  أحد  وأن  الكلدانيين. 
حجرية تحدد مساحة من األرض كانت تقع في جنة عدن، وأن منطقة 

األهوار كانت تحد جهة واحدة من جهات هذه األرض)1(! 

إلى  هذه  عدن  جنة  تتحول  أن  القدر  مصادفات  من  كانت  وربما 
مكان مفضل لجماعات المعارضة العراقية في العقدين األخيرين من 

القرن العشرين.

القصب  بأحراج  مغطاة  السنة،  أيام  بالمياه معظم  بيئة مغمورة  في 
والبردي والجوالن في أجزاء كبيرة منها، حدثت ثورات وانتفاضات. 
وإذا كان المجال ال يتسع للخوض في التاريخ القديم، فإننا سنقتصر 
على الحركات التي حدثت في العقدين األخيرين من القرن العشرين، 
الزعامات والمناطق  ينطبق عليها، من حيث  الجمهورية  ألن وصف 
بعض  نغفل  ال  ولكننا  العسكري.  والنشاط  الفكرية  واالتجاهات 
أنها  فحسبها  بقليل.  ذلك  قبل  هناك  ظهرت  التي  الصغيرة  الحركات 
لفتت االنتباه إلى هذه المنطقة، وسلطت األضواء عليها، في وقت لم 

يكن يفكر فيها أحد على اإلطالق!

)1(  السري ويليم ويلكوكس: من جنة عدن إىل عبور هنر األردن ــ تعريب الدكتور حممد 
ـ مطبعة املعارف بغداد 1955. ـ ص 45ـ  اهلاشميـ 



24



25



26

الهاربين من  السياسيين  الدوام معقل  العراقية على  كانت األهوار 
بطش السلطة، أو المعارضين المطالبين بالتغيير. وقد قامت العشائر 
العثمانية بسبب سياسة جمع الضرائب  الدولة  بانتفاضات كثيرة ضد 
نظريًا  تمتد  طويلة،  عسكرية  لخدمة  األهالي  سوق  أو  المتعسفة، 

لسنوات طويلة. أما عمليًا فكانت تعني الذهاب دون عودة. 

لكن أولى الحركات التي لجأت إلى األهوار في العصر الحديث 
القرنة  بين  المسافة  منتصف  في  الحمار  هور  في  جرت  التي  تلك 
ضابطًا  بطلها  كان   .1967 عام  الخرفية  اسمها  قرية  في  والجبايش، 
)منظمة  بـ  سمي  ما  لنفسه  شكل  الخيون،  أمين  اسمه  شابًا  شيوعيًا 
الكفاح المسلح(. ويبدو أن شخصًا ما قد وشى بالخيون لدى الحكومة 
ثم  المعظم،  باب  في  السجن  وأودع  رفاقه،  مع  عليه  القبض  فألقي 
وهو  القاعدة  هذه  أعضاء  أحد  ذكره  ما  وبحسب  منه.  تهريبه  جرى 
األستاذ )عبد األمير الركابي( فإن المواجهات مع السلطة لم تكن تدل 
على )حذاقة(. وهكذا لم ُيقّدر لهذه التجربة النجاح رغم اإلمكانيات 
المالية الجيدة التي توفرت له )جرى االستيالء عليها من هيئة التقاعد 
العامة في الكرخ(!)1( ولم يكتب الكثير عن هذه التجربة رغم أن بعض 

أفرادها كرر التجربة مرة أخرى، بعد خروجه من السجن.

العراق  املسلحة يف جنوب  الركايب يف كتابه )انتفاضة األهوار  انظر يف ذلك ما كتبه    )1(
1968/1967( الفصل السادس »رجال األهوار احلقيقيون«. وهو الفصل الذي جرى 
نرشه يف موقع )بدايات لكل فصول التغيري( عام 2014. وكذلك ما كتبه األستاذ عقيل 
حبش عن املوضوع يف كتابه )نشيد املوت ــ شهادة حية من هليب املعركة( ص 8 ــ ط1 

2018 ــ دار وراقون ــ البرصة.
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الشطرة.  منطقة  في   ،1968 أيار   28 في  الثانية  التجربة  وجاءت 
وكانت نواة لحرب عصابات لم يقيظ لها النجاح، نفذها جناح منشق 
من الحزب الشيوعي العراقي، ضد حكم الرئيس عبد الرحمن محمد 

عارف أيضًا! 

وبحسب ما كتبه الشيوعيون أنفسهم فإن الغرض من تجربة الكفاح 
المسلح هذه )ربط النضال بين الريف والمدينة(، أو تجنيد الفالحين 
في الثورة ضد السلطة. وقد قاد هذه التجربة الخط الثوري في الحزب 
الشيوعي الذي مثله آنذاك عضو )القيادة المركزية( خالد أحمد زكي 

)جبار(.

وكانت خطة خالد هذا، الذي عاد من المنفى عام 1967 تعتمد على 
إطالق مبادرة الكفاح المسلح ألول مرة في تاريخ الحزب في المناطق 
الريفية، مع تعبئة بعض العناصر الموالية في الجيش، واإليمان بحق 

كردستان في الحصول على حكم ذاتي ضمن الوحدة العراقية.

بقدر  تميزت  قد  عارف  الرحمن  عبد  الرئيس  حكم  حقبة  كانت 
مما  الجوار،  ودول  العراقية  الوطنية  القوى  على  االنفتاح  من  كبير 
نظام  لتغيير  انقالبية  بمحاوالت  للقيام  المغامرين  من  بالعديد  دفع 
الحكم. ومن هؤالء الشيوعيون الذين عانوا خالل السنوات السابقة 
بالتحضير  فقاموا  السياسي.  االضطهاد  من  منظمة  حمالت  من 
المركزية(  )القيادة  وكرست   .1967 عام  أواخر  األهوار  النتفاضة 
يعاونه  األهوار،  منطقة  في  العمل  عن  مسؤوالً  زكي  أحمد  خالد 
عملية  أبطال  أحد  األخير  وكان  ياسين.  حسين  اسمه  آخر  شخص 
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فاضل  حبش،  عقيل  النواب،  )مظفر  مع  الحلة  سجن  من  الهروب 
عباس(. 

شهد  قد  الركابي  األمير  عبد  األستاذ  يرى  كما   1968 عام  كان 
)الصعود األخير لالشتراكية( في براغ )آذار(، وفرنسا )أيار(، وأميركا 

الالتينية والعراق )أيار أيضًا(.

ومن الطبيعي أن حركة صغيرة ينفذها اثنا عشر رجاًل محكوم عليها 
بالفشل، بسبب عدم التكافؤ بينها وبين القوى األمنية التابعة للدولة. 
وربما كان قادتها متأثرين بالثورة الكوبية التي اندلعت قبل ذلك بعشر 
سنوات، وكانت قد بدأت بحفنة من الرجال، ثم اتسعت لتشمل كوبا 

بأسرها. وقيل عنها أنها آخر ثورة تنجح بالصدفة!

كان هناك باإلضافة إلى خالد أحمد زكي المالزم فاضل عباس 
وعقيل حبش وموسى عطية وحسين ياسين وعبد األمير الركابي 
الجبار علي جبر ومنعثر سوادي ومحسن حواس وحسين  وعبد 
محمد حسن الساعدي وعبد الّله شهواز وعبود خالطي. وهؤالء 
قاموا بنشاط واسع بين الفالحين فلقوا تعاطفًا منهم، وانضم عدد 
عن  استغنت  ما  سرعان  المجموعة  أن  إال  القاعدة  إلى  منهم 
ألسباب  تعذر  الخط  هذا  تطوير  لكن  أمنية.  ألغراض  خدماتهم 
مادية وتنظيمية. ولم يكن أعضاء القيادة المركزية جميعًا مؤمنين 

بالمشروع، إال أنهم عدوه تكتيكًا أو تجربة تستحق التنفيذ.

بأسلحتها  بالعملية  المكلفة  الوحدة  قامت  حينما  العملية  بدأت 
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دون  أفرادها  جميع  وأسرت  للشرطة  )ربيئة()1(  باقتحام  البسيطة 
في  الشرطة  بمهاجمة مركز  بعد ذلك  قامت  ثم  أية خسائر.  تتكبد  أن 
قضاء  في  )الغموكة(  هور  في  )الدواية(  ناحية  من  القريبة  المنطقة 
احتالل  في  المجموعة  نجحت  المباغتة  عنصر  وبسبب  الشطرة. 
المركز وأسر جميع أفراده ومسؤوليه، وغنمت أسلحتهم التي قدرت 
ألفراد  الحركة  أهداف  بشرح  المجموعة  وقامت  قطعة.  بخمسين 
األرض  ومنح  والرجعيين  العمالء  من  البالد  )تحرير  وهي  الشرطة، 

للفالحين(.

وفي طريق العودة انسحبت الوحدة مع ما غنمته من األسلحة، أما 
ثم واصلت  المخفر.  فقد تحفظت عليهم في إحدى غرف  األسرى 
تقدمها لكنها ضلت الطريق المؤدي إلى القواعد التي انطلقت منها. 
وبعد يومين من التخبط عادت الوحدة من ذات الطريق المائي الذي 
وجرى  الشرطة،  أفراد  قبل  من  رصدها  فتم  الهجوم،  في  سلكته 
وسرعان  للوحدة.  فيه  الغلبة  كانت  الطرفين،  بين  نار  إطالق  تبادل 
المعركة،  إلى ساحة  والشرطة  الجيش  كبيرة من  ما وصلت قطعات 
وقدر  هليكوبتر.  وطائرة  البرمائية  والدبابات  اآلليات  من  عدد  مع 
يزيد عن ألف عنصر مقابل )12(  الحكومية  القوة  البعض أن حجم 

مقاتاًل ثوريًا.

وأثناء المعركة قتل قائد العملية خالد أحمد زكي واثنان من رفاقه 

)1(  الربيئة جمموعة صغرية من اجلنود قد ال تزيد عىل 5 أو 6 أفراد.
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هما منعثر سوادي ومحسن حواس. وبترت يد عبد الجبار علي جبر 
بقنبلة يدوية ألقاها الطيار على المجموعة من ارتفاع منخفض، في ما 
قتل )6( أفراد من الجيش وجرح )20(، وأسقطت طائرة الهليكوبتر 
عقيل  من  كل  حينه  في  المجموعة  عن  افترق  وقد  قائدها)1(.  وقتل 
أحد  من  األسلحة  لجلب  ذاهبًا  كان  حينما  طريقه  ضل  الذي  حبش 
وحسين  هناك.  عليه  القبض  فألقي  الدواية  إلى  واتجه  الزوارق، 
ياسين وموسى عطية وعبود خالطي الذين أرسلتهم القاعدة لجلب 

ما يمكن من المساعدة من التنظيم. 

أن  إال  باإلعدام،  عليهم  وحكم  الوحدة  أفراد  من   )5( أسر  وقد 
الحكم لم ينفذ بهم. ولم يجر اعتقال أعضاء القيادة المركزية للحزب 

الشيوعي العراقي، وعلى رأسهم عزيز الحاج في حينه)2(. 

 )6( بعد  للسلطة  جاء  الذي  البعث  حزب  نظام  حاول  بعد  ما  في 
أسابيع من العملية التودد إلى جماعة القيادة المركزية هؤالء، بسبب 

3 )الشيوعيون والبعثيون والضباط األحرار( ترمجة عفيف  العراق ج  )1(   حنا بطاطو: 
املركزية للحزب  القيادة  413 )نقالً عن رسالة من  ــ ص  القاهرة  ــ دار احلياة  الرزاز 

الشيوعي نرشت يف جريدة احلرية بتاريخ 26 آذار 1970(.
قتل الطيار املالزم األول )بنوئيل بابيال أغايس( وهو من املوصل برصاص املجموعة.   
وكان قد ألقى قنبلة يدوية عىل الوحدة فالتقطها عبد اجلبار عيل جرب إلبعادها عن رفاقه 
فانفجرت يف يده. وبمقتل الطيار هتاوت الطائرة وارتطمت باألرض وبقيت جاثمة يف 
مكاهنا لغاية عام 1991. أما مساعد الطيار واسمه املالزم حييى )من أهل البرصة( فلم 
يصب بأذى. بشهادة أحد ضباط الرشطة الذين هامجوا املجموعة. أنظر يف ذلك: عقيل 

حبش )نشيد املوت( ص 95.
ـ اللجنة املركزية عملية األهوار هذه باعتبارها )مبادرة  )2(  أدان احلزب الشيوعي العراقيـ 

فردية منعزلة عن اجلامهري(.
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خوضهم معركة األهوار، وسعى إلى إسناد بعض المناصب الوزارية 
إليهم. لكنهم لم يكونوا متحمسين لها، وطالبوا بدالً من ذلك بإطالق 
الحكم  ومنح  األحزاب،  حرية  وضمان  السياسيين،  السجناء  سراح 

الذاتي لألكراد. 

وقد شهدت الحقبة بين تموز 1968 وشباط 1969 نوعًا من العنف 
باألخيرة  المركزية، مما دفع  القيادة  الحكومة ضد أعضاء  من جانب 
إلى تشكيل فرق أنصار لمهاجمة مكاتب الحكومة الجديدة. فأطلقوا 
هاجموا  كما  العلي.  عمر  وصالح  حسين  صدام  منزلي  على  النار 
بعض  منها  وغنموا  وبغداد،  السليمانية  في  الخاصة  الشركات  بعض 
الحاج  عزيز  التنظيم  قائد  عن  بالبحث  الحكومة  فقامت  األموال. 
شتى  ومارست   .1969 شباط  في  اعتقالهم  في  ونجحت  ومعاونيه، 
التعذيب بمن  البطش بهم، فمات عشرون شخصًا منهم تحت  أنواع 
الحالق.  محمود  وأحمد  هندو  متي  السياسي  المكتب  عضوا  فيهم 
وكانت المفاجأة المذهلة هي انهيار عزيز الحاج وظهوره يوم 3 نيسان 
العنف، والتعاون  التخلي عن  إلى  أتباعه  داعيًا  التلفزيون  على شاشة 

مع النظام الجديد)1(.

ولم ينته تنظيم القيادة المركزية بخروج عزيز الحاج ومقتل معظم 
األول  المساعد  )نجم(  عالوي  ابراهيم  إلى  زعامته  فأسندت  قادته، 
لعزيز الحاج، الذي اعتقل لمدة وجيزة ثم أطلق سرحه، وعاد لمزاولة 

)1(  حنا بطاطو: مصدر سابق ــ ص 415.
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جبال  إلى  يغادرها  أن  قبل  بغداد،  في  للعقارات  مكتب  في  عمله 
كردستان)1(. ولكنه ــ أي التنظيم ــ تضاءل إلى درجة لم يعد يسمع به 

أحد في وسائل اإلعالم الرسمية وغير الرسمية!

)1(   يشكك األستاذ عبد األمري الركايب بموقف املهندس ابراهيم عالوي )نجم( وكيفية 
خروجه من السجن ومزاولة عمله يف بغداد خالل تلك احلقبة االستثنائية. يف حني 
مل يذكره األستاذ عقيل حبش بسوء، وعىل العكس من ذلك فإنه )أي حبش( أنحى 

بالالئمة عىل الركايب وحسني ياسني واهتمها باخليانة.
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سنوات ما قبل الحرب

في  المركزية  القيادة  شيوعيو  نفذها  التي   1968 مايس  عملية  إن 
قليلة،  أيام  سوى  تدم  لم  ومحدودة،  صغيرة  كانت  الغموكة،  هور 
بشهرة  حظيت  ذلك  ومع  شخصًا.   )12( سوى  فيها  يشارك  ولم 
زعيم  بها  أدلى  التي  االعترافات  بعد  الكثير،  عنها  وكتب  واسعة 
من  عملية  أول  أنها  هو  بسيط  لسبب  التلفزيون،  شاشة  على  التنظيم 
بالنقد، بسبب ما مثلته من  يتناولها أحد  نوعها على اإلطالق)1(. ولم 
تلك  المركزية. ألن  اللجنة  باستثناء جماعة  وتهور،  تطرف، وتسرع، 
الحقبة كانت حقبة الحركات الثورية في العالم، من فيتنام إلى بوليفيا 
العراق فكانت ظاهرة غير معهودة،  في  أما  فلسطين.  إلى  أنغوال  إلى 
وجاءت بعد السخط الشعبي على هزيمة العرب في 5 حزيران 1967.

ولم يعرف أن أحدًا التجأ إلى الهور، أو اتخذ منه قاعدة لنشاطاته 
من  حقبة  شهد  الهور  إن  بل  الحادثة.  هذه  بعد  والسياسية  الفكرية 
االستقرار استمرت اثني عشر عامًا، جرى فيها إنشاء بعض المدارس 

)1(  سبق أن أرشنا إىل حركة أمني اخليون )أبو مجاهري( التي حدثت قرب اجلبايش قبل 
أن تكون  ونادرة وتكاد  املعلومات عنها شحيحة  بأشهر، لكن  الغموكة  معركة هور 

جمهولة. 
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بعض  فيها  وشقت  الحكومية،  والدوائر  والمستوصفات  االبتدائية 
الطرق وسوى ذلك من الخدمات. فقد شملت الترتيبات التي أقامها 
البعثيون في النصف األول من عقد السبعينات لتثبيت قواعد حكمهم 

منطقة األهوار أيضًا. 

في هذه الحقبة حدثت تطورات كثيرة منها هزيمة المال مصطفى 
البارزاني في شمال العراق عام 1975 وهروبه هو ورفاقه إلى الخارج، 
وعقد معاهدة سالم مع إيران في الجزائر، وقبل ذلك تأميم شركات 
بشكل  النفط  أسعار  وارتفاع  العراق،  في  العاملة  األجنبية  النفط 

ملحوظ.

لقد مكنت هذه الحوادث البسيطة السلطة من تعزيز قدراتها األمنية 
أفراد الجيش، واأللوية، والفرق.  والدفاعية، فعمدت إلى زيادة عدد 
واشترت  العام.  لألمن  وأخرى  للمخابرات،  دائرة  واستحدثت 
السجون  وفتحت  الشرقية.  المنظومة  من  السالح  من  هائلة  كميات 
الكثير  وأعدمت  بسوء.  السلطة  يذكر  من  كل  إليواء  مصراعيها  على 
الدعوة  حزب  كوادر  بتصفية  وشرعت  السياسيين.  خصومها  من 
اإلسالمية، وألقت القبض على كل من يشتبه بانتمائه إليه. وفي أربعين 
اإلمام الحسين عام 1977 حدثت انتفاضة عارمة سجن بسببها وأعدم 
حملة  السلطة  شنت   1979 عام  في  أي  بعامين  ذلك  وبعد  الكثيرون. 
واسعة على حلفائها الشيوعيين، الذين كانوا منضوين معها في الجبهة 
الوطنية والقومية التقدمية! وفي نفس العام انتصرت الثورة اإلسالمية 

في إيران، وعاد اإلمام الخميني إلى بالده مطوقًا بأكاليل الغار!
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في شهر نيسان 1980 جرت حادثة تفجير الجامعة المستنصرية التي 
استهدفت طارق عزيز عضو القيادة القطرية لحزب البعث، واتهم بها 
أحد شبان الكرد الفيلية )سمير نور علي( فردت السلطة بحملة كبيرة 
في  منهم  ضخمة  بأعداد  وزجت  العراق.  من  الشيعة  الكرد  لتهجير 
الدعوة  بالالئمة على حزب  أبدًا. وألقت  منها  فلم يخرجوا  السجون 
اإلسالمية وحملته مسؤولية الحادث، ثم أصدرت قرارًا يقضي بإعدام 

كل من يثبت انتماءه إليه بأثر رجعي)1(. 

بين  عنف،  وأعمال  مواجهات،  تحدث  أن  الطبيعي  من  وكان 
الشبان الغاضبين والسلطة. وأن يلجأ الكثيرون إلى االنتقام من رجال 
األمن وأفراد الحزب، في مناطق متفرقة في الجنوب. في ما أخذت 
الجمهورية  ضد  ستخوضها  ضروس  لحرب  باالستعداد  السلطة 
االستقرار.  عدم  من  تعاني  ماتزال  كانت  التي  اإليرانية،  اإلسالمية 
تتدفق  األسلحة  راحت  ما  في  الحدود،  على  االستفزازات  وبدأت 
المشاكل  بأنها جبهة تحرير عربستان، إلثارة  على جماعات وصفت 

أمام الحكومة الجديدة.

التابعة  اإلسالمي،  العمل  منظمة  تبنت  فقد  باحلادث،  عالقة  الدعوة  حلزب  ليس     )1(
ملرجعية السيد حممد الشريازي هذه العملية التي جرت يف باحة اجلامعة املستنرصية يوم 
1 نيسان 1980. وأصيب هبا طارق عزيز وبدر الدين مدثر )عضو القيادة القومية( وكان 
من املفرتض )بحسب بعض األقوال( أن حيرض صدام حسني نفسه الفتتاح املنتدى 
االقتصادي، كام قتل اثنان من الطلبة وجرح آخرون. وأعدم منفذ العملية الطالب سمري 
نور عيل مع أربعة من أخوته واثنتني من شقيقاته وثالثة من أفراد أرسته. أنظر يف ذلك 
ـ جريدة الرشق األوسط  مثاًل: د. رشيد اخليون: )اعتى الغزاة مل هيدم مدرسة املستنرص(ـ 

العدد 10284 يف 24 كانون الثاين 2007.
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إلى  باللجوء  بالموت  المهددون  اإلسالميون  يفكر  أن  البد  وكان 
األهوار لالختباء فيها. على أمل أن ال تطول مدة اختبائهم فيها، فهناك 
فقد  تمامًا.  العكس  هو  حدث  ما  لكن  كثيرة.  متغيرات  الدوام  على 
عام  بعد   ،1980 عام  أيلول   22 في  اإليرانية  العراقية  الحرب  اندلعت 
الجيش  من  قطعات  وقامت  اإلسالمية.  الثورة  نجاح  على  ونصف 
وكان  العربية.  الغالبية  ذات  اإليرانية،  األراضي  في  بالتوغل  العراقي 
القصد في ما يبدو هو فصل هذه المناطق عن إيران، أو ضمها للعراق. 
وألكثر من عام أحكمت القوات العراقية قبضتها عليها. لكن األمور 
لم تستمر على هذا النحو فقد بدأت هذه القوات تخسر مواقعها شيئًا 
فشيئًا، حتى اضطرت في منتصف عام 1982 إلى االنسحاب من كل ما 
تبقى لها من أراض في إيران. لكن الحرب لم تتوقف أبدًا، بل زادت 

استعارًا حتى آب 1988.

لقد أضافت هذه الحرب أعدادًا جديدة من الساخطين على نظام 
صدام حسين، الرافضين للمشاركة في الحرب، أو المحتجين عليها، 
إلى األهوار. ووفرت زخمًا بشريًا مناسبًا للقوى المعتصمة فيها. لكن 
الواقع أن النواة األولى للمعارضة المسلحة بدأت في عام 1980، على 

يد أفراد متدينين ومن أنصار حزب الدعوة اإلسالمية تحديدًا.

الظاهرة،  التي صنعت هذه  الشيوخ هي  مدينة سوق  تكون  وربما 
وطورتها على مدى )16( عامًا متواصلة. فقد كان جل قادة المعارضة 
منها. وكانت ميزتها أنها تقع على حافة الهور، ويتفرع الفرات أسفلها 
إلى أربع شعب. وقد سبق ألحد أشهر مهندسي الري في العالم، وهو 
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المنطقة  اقترح أن تكون هذه  أن   )1932 السير ويليم ويلكوكس )ت 
المقدس. وهي  الكتاب  التي جاء ذكرها في  السومرية  هي جنة عدن 
واحدة من أخصب األراضي في العراق األسفل، كما أن وجود بعض 
النواظم فيها يتيح استغالل المياه العذبة في الري استغالالً نافعًا. إال 
أن الحقيقة أن مياه جداولها كانت تنصرف إلى األهوار. مما جعل منها 

مكانًا مفضاًل لقيام حركات معارضة جدية للنظام الحاكم آنذاك.

أحد  بها  ينهض  لم  األهوار  في  للمعارضة  األولى  النواة  أن  ومع 
الشيوخ  سوق  لجنة  أن  الواقع  أن  إال  الدعوة،  حزب  تنظيم  أفراد 
قد  كانت  نعيم(  سامي  الراضي،  الحسن  عبد  ياسر،  )هادي  للحزب 
إتمامه،  دون  الظروف  تحول  أن  قبل  العمل،  هذا  لمثل  العدة  أعدت 
بسبب اعتقال األول، واختفاء الثاني في بغداد، فاقتنت زورقًا صغيرًا 
تلك  في  تشير  الدالئل  وكانت  المكان.  واستطلعت  الغرض،  لهذا 
معارضيه  على  الحاكم  النظام  سيشنها  عاتية  هجمات  إلى  الحقبة 

تمهيدًا لعملية محتملة دأب على التلويح بها ضد إيران!

النـواة

الجليل  عبد  اسمه  النواشي  عشيرة  من  رجاًل  أن  المفارقة  كانت 
قرر االلتجاء إلى الهور بمفرده، يقضي فيه النهار بطوله، ثم يعود إلى 
االلتحاق  متدينًا رفض  الليل. كان شابًا  الهزيع األخير من  في  منزله 
ضد  الدائرة  الحرب  في  والمشاركة   1980 عام  العسكرية  بالخدمة 
العيش  على  اعتاد  وقد  الدعوة.  حزب  أفراد  من  يكن  ولم  إيران. 
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الشيوخ.  سوق  من  القريب  النواشي  هور  من  ما  مكان  في  وحيدًا 
من  المدد  فجاءه  هذه،  وحدته  عنه  يبدد  رفيق  إلى  بحاجة  كان  لكنه 
أحد كوادر حزب الدعوة اسمه محمد جابر، الذي قرر أن يلتحق به 
األصدقاء  مع  واسعة  بعالقات  يحتفظ  األخير  كان  ولما  الهور.  في 
الكثير  لهم  وسهل  به،  لاللتحاق  آخرين  شبانًا  دعا  فقد  واألقارب 
الجليل  ما عدا عبد  لتضم في  النواة  اتسعت  المتطلبات. وهكذا  من 
ومحمد جابر، سيد لطيف، وسيد نور، وسيد نجيب، وعلي عوض، 
طريقة  بعضهم  سلك  وقد  بعد.  ما  في  آخرون  له  وانضم  وياسين، 
منازلهم ويعودون  يبيتون في  فكانوا  الجليل،  المجموعة عبد  رئيس 
لمعتكفهم فجرًا. في ما بقي اآلخرون الذين جاءوا من سوق الشيوخ 

مرابطين في الهور، ال يغادرونه أبدًا.

إن هور النواشي الذي تسكنه العشيرة المسماة بهذا االسم، قد ال 
يظهر على الخرائط الصغيرة ألنه جزء من منظومة األهوار الكبيرة التي 
تغطي جنوب الناصرية. وكان حاضنة جيدة للهاربين من جور السلطة، 
بسبب قربه من قضاء سوق الشيوخ. وبوجود جليل وأشخاص آخرين 
وتعمل  وتتحرك  تعيش  أن  النواة  مجموعة  استطاعت  معه  تعاونوا 
لمدة عامين متتاليين. وتؤمن حاجاتها الضرورية من الطعام والشراب 

والوقود خالل هذه المدة.

لم يحاول هؤالء الشبان القيام بأي عملية تلفت االنتباه لشعورهم 
بالضعف. فعددهم لم يكن كافيًا للمناورة والدعم، كما كانت أسلحتهم 
بدائية وذخيرتهم قليلة. كان هناك انطباع عام لديهم هو أن مهمتهم في 
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للعودة  الفرصة  لهم  تتاح  حتى  السلطة  أعين  عن  االختباء  هي  الهور 
بسالم. لكن هذا لم يمنعهم أحيانًا من التفكير بإنجاز بعض التعرضات 

البسيطة التي تحرج السلطة وهكذا كانت العملية األولى!

الهجوم على فرقة الحزب

كان الشعور بالظلم الذي يسيطر على أفراد المجموعة، واالمتعاض 
أفراد  العائدة للسلطة، يدفعان  الحزبية  المنظمات  أفراد  من تحركات 
يعيشه  كان  الذي  الغرور  من  بالحد  والتفكير  لالنتقام،  المجموعة 
في  المقرات  أحد  على  للهجوم  التخطيط  جرى  وهكذا  األعوان. 
1982 ونفذ باستخدام  مركز محافظة ذي قار )الناصرية( حوالي عام 
من  اثنين  مقتل  إلى  أدت  طائشة  عملية  تلك  وكانت  يدوية.  رمانات 
ال  الواقع  وفي  نجيب.  وسيد  لطيف  سيد  وهما  المجموعة  أفراد 
تتوفر لدينا معلومات عن خسائر المنظمة الحزبية لكن العملية كانت 
مفاجأة مذهلة للسلطة. فهي لم تكن تتوقع أن تبلغ الجرأة بمثل هؤالء 
الشبان المجهولين إلى حد االصطدام معها بهذا الشكل. ولم يكن من 
المتوقع لعملية كهذه أن تترك تأثيرًا ملموسًا في تفكير أفراد الحزب أو 
العملية أخذت  الشعبي حوله. لكن هذه  االلتفاف  تحدث شرخًا في 

صدى واسعًا في أوساط مدينة الناصرية في حينه. 

الهجوم على قطار الشحن

ومع أن العملية السابقة لم تسفر عن شئ، إال أنها شجعت المجموعة 
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على القيام بعملية أخرى ضد قطار شحن يحمل أسلحة روسية قادمة 
القطار  باعتراض  أفرادها  من  عدد  فقام  أيضًا.   1982 عام  البصرة  من 
أما  التوقف،  القطار سوى  أمام سائقي  يكن  ولم  عليه.  النار  وإطالق 
العملية  فقد أصابها االرتباك. كانت  المرافقة للشحنة  الحماية  وحدة 
تظاهرة مسلحة مناوئة للسلطة، إذ لم يكن ممكنًا التأثير في قطار حمل 
باستخدام بنادق عادية، فضاًل عن تدمير الشحنة. إال أن العملية دللت 
إلى  المغلقة  األجواء  من  وانتقالها  المعارضة،  أساليب  تطور  على 

المفتوحة. 

للثائرين،  التصدي  السلطة على  العملية وسواها  لقد حملت هذه 
ووضع بعض الكمائن في أماكن يحتمل مرورهم منها. وفي يوم من 
األيام تعرض الزورق الذي يستخدمه أفراد المجموعة في تنقالتهم، 
وكان على متنه عدد منهم، إلى كمين يقع عند معبر لسكة القطار، فوق 
المجموعة وأسر  أفراد  بعض  فقتل  الكرماشية،  منطقة  في  نهر صغير 
خرج  لكنه  المؤبد.  بالسجن  عليه  وحكم  ياسين،  وهو  أفرادها  أحد 

بعفو عام بعد أن أمضى سنوات رهن االعتقال.

في ما بعد دأب الجيش الشعبي وهو تنظيم ميليشياوي تابع للفرق 
فأدركت  إليها.  الوصول  المجموعة ومحاولة  تتبع هذه  الحزبية على 
األخيرة بعد أن خسرت عددًا ال يستهان به من أفرادها، أن بقاءها في 
هور النواشي الذي ال يبعد سوى كيلومترات قليلة عن سوق الشيوخ 
ما  في  الهور،  عمق  في  آخر  مكان  إلى  االنتقال  فقررت  آمنًا.  يعد  لم 

فضل اثنان من أفراد المجموعة الهجرة إلى إيران.
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هور أبـو شعيرة

النواشي  في هور  اإلقامة  أكثر من عامين من  وبعد   1982 عام  في 
)بالتصغير( وهو من  أبو شعيرة  إلى هور  االنتقال  المجموعة  قررت 
وبذلك  الشيوخ.  سوق  قضاء  نواحي  إحدى  العكيكة  منطقة  توابع 
الواقعة بين نهري دجلة والفرات.  أخذت تدنو من األهوار الوسطى 
ولم يرق هذا األمر لمؤسس الجماعة عبد الجليل النواشي فآثر البقاء 
من  فرد  أول  هو  كان  التي  المجموعة  عن  بذلك  منفصاًل  هو،  حيث 

أفرادها)1(.

غير  دعمًا  أبدوا  فيه،  أشخاص  لوجود  المكان  هذا  اختيار  جرى 
محدود للمجموعة. فلم يكن من المعقول أن يحل غرباء مثلهم في 
ذلك  ومع  الشكوك.  حولهم  تثار  أن  دون  بالسكان،  مأهولة  منطقة 
قررت المجموعة أن تخلد للسكون، وأن ال يصدر عنها أي رد فعل 
ضد الحكومة أو أنصارها في أي مكان. واستمرت على هذه الحال 

أكثر من سنة. 

وأشجار  مهجورة،  طينية  مساكن  هناك  كانت  ذلك  مقابل  وفي 
المجموعة  أمام  البقاء  سهلت  القصب،  من  وأجمات  معمرة،  نخيل 
كانوا  الذين  السكان  وأدرك  الالهب.  الصيف  أو  القارص  الشتاء  في 

عن  انفصاله  رغم  هذا  اجلهادي  خياره  عىل  أمينًا  يظل  أن  النوايش  اجلليل  لعبد  قدر    )1(
املجموعة، فكان أحد قادة االنتفاضة الشعبانية التي جرت حوادثها بعد انسحاب احلرس 
النارصية،  اهلولندي يف  1991، واستشهد يف منطقة جرس  الكويت عام  اجلمهوري من 

متوجًا بذلك سنوات من العمل الثوري ضد نظام صدام حسني هبذا الرشف الباذخ.



42

طيبون  الشبان  هؤالء  أن  الخلية،  هذه  مقر  من  مبعدة  على  يعيشون 
أن  المحتمل  من  وليس  أحد.  على  خطرًا  يشكلون  وال  ومسالمون، 
ولن  السلطة،  جانب  من  لهم  مضايقات  بأي  هناك  وجودهم  يتسبب 

تكون له أي مضاعفات في الجوانب الحياتية األخرى.

وقد شاءت الظروف أن يلتحق بالمجموعة في هور )أبو شعيرة( 
الحسن  عبد  وهو  الشيوخ  سوق  قضاء  في  الدعوة  لجنة  أعضاء  أحد 
الراضي )اسمه الحركي أبو حسن لكنه أصبح يعرف اآلن بأبي رضا(، 
وكان قد قضى بضع سنوات مختبئًا عن األنظار في بغداد، فقدم هو 
من  دعوة  على  بناًء  المنطقة  إلى  الحسين  وعبد  الزهرة  عبد  وأخواه 
أفرادها. فقاد هذا إلى نشاط كبير في عمل المجموعة، وغير مجرى 
تنظيمات  في  منضوين  جميعهم  المجموعة  أفراد  يكن  ولم  حياتها. 
أي  مفاتحة  عدم  آنذاك  الحزب  سياسة  كانت  فقد  الدعوة،  حزب 
شخص بهذا الشأن، بعد قرار السلطة بإعدام أي منتسب له، مهما كان 

حجم نشاطه الحزبي)1(.

وكان الراضي مياالً بحكم تركيبته الفكرية إلى مقارعة السلطة، غير 
قانع بتجميد نشاطه على هذا النحو. فبعد أن التحق بالمجموعة أواخر 
)التوعوي(  اإلعداد  عبر  المجموعة  عمل  تنظيم  حاول   1983 عام 
انتخابات جعلت منه رأسًا للمجموعة ومسؤوالً  والميداني. فأجرى 

)1(  كان عبد احلسني الرايض قد التحق بمجموعة عبد اجلليل يف بداية عام 1981، أما شقيقه 
عبد الزهرة فقد التحق هبا بعد أشهر. يف حني التحق هبا األخ الثالث عبد احلسن )أبو 

رضا( يف عام 1983 كام جرت اإلشارة إليه. 
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شاب  انتخب  ما  في  الخارجي.  العالم  مع  االتصال  أو  للعالقات 
بغدادي اسمه الحركي )أبو محمد الناصري( مسؤوالً أمنيًا، أما هادي 

خشن )أبو صالح( فأسندت إليه مهمات إدارية وتموينية. 

وقد أثمر لقاء مع رجل من عشيرة )العساكرة( اسمه كاظم دشر 
عن التحاق عدد من المتخلفين عن الخدمة العسكرية بالمجموعة، 
مهمة  شخصيات  تضم  وباتت  شخصًا.   13 إلى  تعدادها  رفع  مما 
و)أبو  سعيد(  )أبو  العبودي  الجبار  عبد  المحامي  مثل  ومتعلمة، 
زاهد( واالثنان من بغداد. وكان هناك أيضًا سامي نعيم )أبو أيمن( 
وآخرون.  وناظم  الدعوة،  حزب  في  الشيوخ  سوق  لجنة  من  وهو 
فقررت المجموعة تغيير مكانها إلى منطقة أخرى في عمق الهور، 
يضمن  ال  هذا  مكانها  أن  أدركت  ما  بعد  ثالث،  عشائر  بها  تحيط 
تلتزم  تعد  ولم  جديدة.  أخرى  مجموعات  تشكيل  على  القدرة  لها 
بالسرية في هذا المكان مثلما كانت تفعل في السابق، بسبب مناعته 
وبعده عن متناول السلطة. وقد حدث طارئ آخر في هذه المرحلة 
السيد رشيد  اسمه  هناك رجاًل  أن  المجموعة  أسماع  إلى  تناهى  إذ 
أتباع كثيرون، وأن هؤالء ينفذون عمليات ضد  السيد يوشع)1(، له 
إليه  الرحال  رضا  أبو  شد  أن  فكان  منه.  أوامر  على  بناء  السلطة 
والتقاه في مكان منعزل. فتبين له أن السيد رشيد هو وجه عشائري 
أربعة  سوى  األتباع  من  يملك  ال  عمره،  من  الثالثينات  في  محترم 

)1(   آل السيد يوشع أرسة علوية تسمت باسم مقام يعرف بالسيد يوشع يف أطراف املدينة، 
وقد تويف صاحب املقام يف ما يبدو وهو صبي صغري.
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أشخاص مهمين، سيكون لبعضهم في مستقبل الحركة شأن كبير. 
وهؤالء هم:

من  وأصله  الكويت  يسكن  كان  خالد(:  )أبو  الرميثي  حسين  1 ــ  
بضرورة  الكويت  في  الدعوة  لجان   عليه  أشارت  وقد  الرميثة، 
إلى  فقدم  حسين.  صدام  نظام  ضد  الجهادي  العمل  في  البدء 

األهوار لهذا الغرض.
أبو حسين الوائلي. 2 ــ  

3 ــ  عبد الرضا
أبو جاسم. 4 ــ  

وقد أحاطت األخبار التي تناقلها الناس في الخفاء هذه المجموعة 
بكثير من المبالغة. إال أن الواقع أن اللقاء كان نافعًا جدًا، حيث حضر 
الحسن  عبد  أما  الوائلي،  حسين  وأبو  خالد  أبو  رشيد  سيد  مع  اللقاء 
وبعد  الزهرة.  عبد  شقيقه  معه  اصطحب  فقد  رضا(  )أبو  الراضي 
تكررت  الذي  رضا  أبي  على  رشيد  السيد  اقترح  كثيرة  مداوالت 
اللقاءات معه داخل الهور أن ينتقل بمجموعته إلى منطقة )الجويبر( 
من  الكثير  هناك  يتواجد  حيث  الكبيرة،  المجرة  عشائر  إحدى  وهي 
األعوان من أقاربه. فلما استقر الرأي على األخذ بهذا االقتراح، قامت 
الرحلة  فاستغرقت  المذكور،  المكان  إلى  لياًل  باالنتقال  المجموعة 
ثالثة  وجدت  هناك  عصاها  ألقت  وحينما  متواصلة.  ساعات  خمس 
أشخاص بانتظارها وهم صادق العبادي )استشهد الحقًا(، علي حزام، 

وعبد الصمد. حيث جرى اختيار مكان مالئم إلقامة المقر الجديد.
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تأسست  قد  أمرتها )أبو خالد(  تولى  التي  الرميثة  كانت مجموعة 
ثم  رضا  أبي  لمجموعة  إضافة  الموقع  في  الثانية  المجموعة  لتكون 
خالد(  )أبو  مجموعته  هي  مجموعتين  إلى  الوقت  بمرور  انشطرت 
ومجموعة )أبي حسين الوائلي(. وهذا األخير أصبح قطب الرحى في 
األعمال الجهادية في الهور بعد انتقال أبي رضا إلى إيران عام 1989.

وقد استشهد أبو خالد الرميثي وهو في الطريق إلى هور )الغموكة( 
مهدي(  )أبو  الرزاق  عبد  أخوه  فسد  في كمين حكومي،  الشطرة  في 

الفراغ الذي أحدثه استشهاده المبكر هذا.

تطورات جديدة

في عام 1986 قام النظام الحاكم بإصدار عفو عام عن السجناء، ومنهم 
بعض الشباب المتدين الذي لم يكن يأمن بالعيش مطلق السراح. فلجأ 
عدد كبير منهم إلى األهوار، وانضموا للمجاميع العاملة فيه. فتضخم 

عددها بشكل غير متوقع، وأصبحت هناك أربع مجاميع هي:

1 ــ  مجموعة أبي رضا وهي المجموعة األولى ــ النواة.
مجموعة أبي خالد/أبي مهدي 2 ــ  

مجموعة أبي حسين الوائلي  3 ــ  
مجموعة صباح )أبي أسماء( وكان عسكريًا من منطقة الفهود. 4 ــ  

في ما بعد انضم عنصر جديد إلى المجموعة األولى هو )أبو عبود 
أبو  فقرر  كثيرة،  ومشاكل  حادة  بخالفات  انضمامه  فتسبب  الوائلي( 
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رضا ترك المجموعة ليترأسها أبو عبود واالنتقال إلى مجموعة )أبي 
1987 حينما  مهدي(. ولما استشهد األخير في إحدى العمليات عام 
تصدى لهجوم حكومي بالطائرات والزوارق النهرية، تولى أبو رضا 

رئاسة المجموعة خلفًا له.

ويبدو أن أسرة األخوين )أبي خالد وأبي مهدي( في الرميثة كانت 
احتياجاتها،  وسد  المجموعة  بتمويل  تقوم  كانت  إذ  الحال،  ميسورة 
رشاشات  مثل  المهمة  األسلحة  بعض  على  الحصول  عنه  نتج  مما 
استشهاد  وكان   .RBG 7 نوع  أنبوبية  وقاذفات  يدوية  ورمانات   BKC

األخوين خسارة كبيرة لمقرات األهوار بسبب ما اتسما به من شجاعة 
وجلد وإقدام.

العالقة مع إيران

اإليراني  الجانب  مع  عالقة  أي  األربع  للمجاميع  تكن  لم 
حدث  أنه  إال  الحدود.  عن  مقراتها  مواقع  وبعد  صغرها،  بسبب 
مؤازرتهم  المجاميع  هذه  قادة  اإليرانيون  ناشد  أن   1987 عام  في 
الوقت،  ذلك  في  العدة  له  يعدون  كانوا  الذي  الواسع  الهجوم  في 
وتعهدوا مقابل ذلك بتقديم بعض الدعم المادي لشراء األسلحة. 
دعم  أي  تقدم  أن  من  أضعف  كانت  المجاميع  هذه  أن  والواقع 
العراقية  الثوري اإليراني المندفعة باتجاه الحدود  لقوات الحرس 
في نهر جاسم. كما أن إحدى هذه المجاميع )وهي مجموعة النواة 
التي آلت رئاستها إلى أبي عبود( نقلت مقرها إلى هور )الحمارة( 
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المجاميع  مع  األصلي  مقرها  عن  بعيدًا  السناف،  هور  إلى  التابع 
األخرى)1(. 

ويبدو من سعي اإليرانيين إلى االتصال بالمجاهدين، أن مجاميع 
الحقيقي.  حجمها  تفوق  ربما  إيران  في  كبيرة  سمعة  اكتسبت  الهور 
ومعنى ذلك أيضًا أن قادة حزب الدعوة في إيران يجهلون إمكانيات 
الجماعات الجهادية الحقيقية لصعوبة االتصال بينهم وبين الداخل. 
ولم يكن لدى هؤالء القادة قدرات مادية تسمح لهم بدعم أتباعهم في 
الداخل. وسبب ذلك هو الود المفقود بين الدعوة والقيادات اإليرانية، 

على خالف ما يتصوره كثيرون اآلن!

االستعداد لالنتفاضة 
الطيران  سالح  باستخدام  العراقي  الجيش  بدأ   1987 عام  بعد 
المقاتلين سوى  أمام  يكن  ولم  األهوار،  ضد مجاهدي  يومي  بشكل 
االلتجاء إلى الماء. وفي أحيان كثيرة كانت اإلصابات دقيقة ومباشرة. 
مقرات هذه  لحرق  النابالم  قنابل  استخدام  الطائرات عن  تتورع  ولم 
المدعومة  المائية  الزوارق  هاجمت  المرات  إحدى  وفي  المجاميع. 

)1(  مل ترس األمور كام يشتهي )أبو عبود( فقد رفضت املجموعة االنقياد له بسبب بعض 
سياساته غري املقبولة، وقررت االنفصال عنه ومل يتبق معه إال شخص أو شخصان من 
أقاربه. لكنه استطاع االتصال بأحد األشخاص الوافدين من إيران الذي متكن من مده 
باملال والسالح، فأسس جمموعة جديدة يف أهوار املدينة من توابع البرصة. أما املجموعة 
األصلية التي انفصلت عنه فقد بقيت يف احلامرة بأمرة )أيب فيصل اليعقويب( وفيها عدد 
وأعادت  أبو كميل(،  زينب،  أبو  أبو عامر،  أبو هادي،  ليىل،  )أبو  املهمة  الكوادر  من 

االتصال باملجاميع األخرى.
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الرزاق  القائد عبد  التي كان يستقلها  بالطائرات الشختورة )الزورق( 
الرميثي )أبو مهدي( وعبد الجليل الحسناوي )أمين(، فأسلما الروح، 
بعد أن أوقعا إصابات عديدة في صفوف المهاجمين، وجرى دفنهما 
في الهور. ففقد المجاهدون باستشهاد أبي مهدي قائدًا شجاعًا ومقاتاًل 
صلبًا. وكان أخوه حسين )أبو خالد( قد سبقه إلى الشهادة قبل ذلك 

بسنوات.

)أبي  إلى  مهدي(  )أبي  رحيل  بعد  المجموعة  رئاسة  آلت  وقد 
حدوث  بعد  )النواة(  األولى  مجموعته  غادر  قد  األخير  كان  رضا(. 
الوائلي(،  عبود  )أبو  هو  أخرى  قيادية  شخصية  وبين  بينه  خالفات 
فانتقل بها األخير إلى هور الحمارة )وهو غير هور الحمار المعروف( 

بعيدًا عن رفاق السالح اآلخرين كما أسلفنا في ذلك القول!

في  حدث  الجهادية  المجموعات  داخل  االنشقاق  أن  والواقع 
كانت  نفسها،  إيران  وفي  صرفة.  عقائدية  اجتهادات  بسبب  الغالب 
هناك تيارات متعددة وسط الالجئين العراقيين. فتقرب البعض منهم 
من جهاز )القراركاه( أي استخبارات الحرس الثوري وابتعد البعض 
اآلخر عنه. وكان ثوار األهوار يستغربون تجاهلهم من قبل اإليرانيين 
وحرمانهم من أي عون مادي أو تسليحي. وقد ألقى البعض بالالئمة 
على حزب الدعوة الذي كان يعمل بنظام الشورى، مقابل الجماعات 
اإلسالمية  للثورة  األعلى  للمجلس  التابع  بدر(  )لواء  مثل  األخرى 
ومجاهدي الثورة اإلسالمية )جماعة الخالصي( اللذين اعتمدا مبدأ 

والية الفقيه. 
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كانوا  النظرية  هذه  إلى  انحازوا  الذين  األشخاص  أن  والشك 
أي  في  العمل  يستطيعون  ال  أنهم  أوالهما  اثنتين  حقيقتين  يدركون 
إيران، وثانيهما أن  مكان دون الحصول على األموال واألسلحة من 
الثوريين  المقاتلين  التزام كامل من جانب  هذه األموال ال تقدم دون 

بتوجيهات )القراركاه( هذا.

العراقي  الجيش  في  الرابع  الفيلق  قام   ،1987 أي  العام،  هذا  في 
اسمها  سرية  منظمة  بإنشاء  الفخري  صباح  الفريق  بأمرة  كان  الذي 
)فرسان األهوار( مهمتها الحصول على معلومات عن أماكن تواجد 
الذين  المطاردين  أو  جنائيًا  المطلوبين  بتجنيد  وقام  األهوار.  مقرات 
وكان  واألمان.  الحظوة  ويمنحون  إليهم،  المسندة  التهم  من  يعفون 
أبرز هؤالء رجل من )آل جويبر( اسمه )أبو غزوان( جرى تجنيده مع 
جماعة من أفراد عشيرته، التي تؤوي المقاتلين، وتقدم لهم المؤونة. 
األهوار  مجاميع  انكفأت  الطيران،  سالح  وباستخدام  ذلك،  وبسبب 
ولم  الهور.  خارج  نشاط  بأي  القيام  عن  عاجزة  وباتت  نفسها،  على 
يكن لدى هؤالء خيار آخر سوى البقاء وعدم االستسالم. وقد حدث 
تطور مهم في هذه المجاميع، حينما قرر )أبو عبود الوائلي( الذي كان 
قد اختلف مع )أبي رضا( الهجرة إلى إيران بحثًا عن أسلوب جديد 

إلدارة المعارك. فعادت المجموعة )النواة( من جديد إلى األخير.

غير  لوقت  عمل  بعد،  ما  في  كبير  شأن  له  سيكون  آخر  رجل  ثمة 
يسير في مجاميع الدعوة قبل أن ينفصل عنها، ويؤسس لنفسه حركة 
الثاني  ليوم مولد اإلمام  15 شعبان( في إشارة  جديدة اسمها )قوات 
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عشر )ع(. هذا الرجل هو السيد حمزة الموسوي )من مواليد ناحية 
الطار التابعة لقضاء سوق الشيوخ 1966(. وكان قد قدم للهور عقب 

استدعائه للخدمة العسكرية عام 1986. 

وبسبب خالفات حادة نشبت بينه وبين صباح )أبي أسماء(، قرر 
اآلنفة  المنظمة  وتأسيس  الدعوة،  حزب  عن  االنفصال  حمزة  السيد 
1988. لكن هذه المجموعة رابطت في مكانها في الهور،  الذكر عام 
وأخذت تعمل مع المجاميع األخرى في شن عمليات محدودة داخل 

المدن الكبرى في أنحاء متفرقة من البالد. 

حقبة ما بين الحربين 
الساحقة  األغلبية  مايزالون  وهم  آنذاك،  الدعوة  مقاتلو  يكن  ولم 
السبب في تجاهل حركتهم من جانب  يفهمون  األهوار،  مقرات  في 
أن  يعتقد  منهم  البعض  للحزب في طهران. وكان  الجهادي  المكتب 
وراء  يكون  ربما  المسلحة،  المجموعات  بنشاط  الحزب  قيادة  جهل 

ذلك.

وهكذا جرى إرسال البعوث إلى إيران، الستطالع الوضع. إال أن 
وشاق.  طويل  والطريق  كثيرة،  مصاعب  فهناك  سهاًل.  يكن  لم  األمر 
واإليرانيون ال يتساهلون مع موفدي هذه المجموعات. في ما كانت 
الثوري  الحرس  مع  وتشترك  الحدود،  من  تقترب  )بدر(  طالئع 

اإليراني في المعارك اليومية.

عليها  يغلب  كان  مثلما  المرحلة  هذه  على  يخيم  الغموض  كان 
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الهدوء، بسبب استخدام وسائل ردع متطورة من جانب السلطة. فكان 
من الصعب على المجاهدين أن يقوموا بعمليات مهمة في المدن، بعد 
أن انتهى الجيش من حرب طويلة ضروس. لكن الواقع أن الحوادث 
تلك  في  لها  التأسيس  جرى   1991 عام  الكويت  معركة  أعقبت  التي 
المقرات المرابطة في أهوار الناصرية من قبل الشبان الذي استوطنوا 
تلك األجمات بعيدًا عن األهل والخالن، وشنوا حربًا متواصلة على 
اسم مجاميع  أطلق عليها  التي  المجاميع  تلك  تعمد  لم  السلطة. ولو 
الدعوة )مع أن جل أفرادها لم يكونوا من األعضاء( إلى اتخاذ قواعد 
لها في األهوار، لما انطلقت االنتفاضة الشعبانية )آذار 1991(، ولما 
العمليات  تحدث  لم  كما  ذلك.  بعد  الشرسة  األهوار  معارك  حدثت 

األخرى التي جرت في المدن الكبرى وعلى رأسها بغداد!

إلى  الهجرة  المقرات  هذه  أعضاء  من  كثير  قرر  الحقبة  هذه  في 
إيران، وبقي قسم آخر منهم حيث هو، بعد أن تعذرت عليه العودة من 

جديد إلى الحياة المدنية. 

القائد أبو رضا )عبد الحسن  ومن الذين شدوا الرحال إلى إيران 
الراضي( عام 1989. فقد سمح الهدوء الذي سبق العاصفة له وآلخرين 
الحزب. ولم  قادة  يعيش  إيران، حيث  الوضع في  أن يستطلعوا  غيره 
يكن العبور سهاًل. فقد تطلب األمر، عدا عن وعورة الطريق، ومخاطر 
بأمان.  اإليرانية  األراضي  رضا  أبي  إدخال  على  قادرًا  دلياًل  السفر، 
وكان ذلك الدليل هو السيد صالح بخاتي )استشهد في المعارك التي 
خاضها الحشد الشعبي ضد داعش بعد عام 2014(. وحينما وصل إلى 
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األراضي اإليرانية لم يسمح له بالتجوال خارج المعسكرات إال تحت 
الحراسة، لكنه استطاع الوصول إلى المكتب الجهادي لحزب الدعوة 
الذي يديره أبو إسراء المالكي )نوري المالكي(. وقام بعرض الصورة 
كاملة عليه، فقرر األخير ضمه إلى مكتبه، وإبقاءه معه في إيران. ولم 
يحتفظ المالكي بموقعه هذا بعد وصول الراضي إال سنة واحدة، تولى 
الراضي  خول  وقد  األديب(.  )علي  بالل  أبو  بعدها  المكتب  إدارة 
في  للحزب  التابعة  الجهادية  المجموعات  على  اإلشراف  مسؤولية 
األهوار، في الوقت الذي بدأت فيه طالئع حرب كبرى تلوح في األفق 
إثر احتالل الكويت، وتوافد القوات األميركية وحلفائها إلى المنطقة.

كان هناك إحساس بأن البالد مقبلة على ثورة شاملة ترافق الهجوم 
االستعداد  من  للمجموعات  بد  ال  وكان  عليها.  المتوقع  األميركي 
مخوالً  المجموعات  هذه  إلى  الراضي  فكتب  الثورة.  في  لالشتراك 
إياها أي عمل عسكري أو حركي ترتأيه، وبحسب ما تحتمه الظروف، 
أسابيع  انتظار  الحكمة  من  فليس  كانت!  جهة  أي  إلى  الرجوع  دون 
يعلم  والراضي  بالحركة.  إذن  على  الحصول  أجل  من  شهور  وربما 
بخبرته الطويلة أن القائد الميداني هو األحق بإصدار قرارات مصيرية 

كهذه. وقد فعل ذلك من قبل دون الرجوع إلى الجهات العليا.

ويبدو أن هذه الحقبة ــ التي سبقت حرب 16 كانون ثاني 1991 مع 
ـ اتسمت بوالدة منظمات جديدة في الداخل والخارج، لكنها  الحلفاءـ 

لم تتسع وتتمدد، إال بعد االنتفاضة الشعبانية.

في  الحرية  كبير من  بقدر  يتمتع  ــ  بدر سابقًا  لواء  ــ  بدر  فيلق  كان 
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الثوري  الحرس  مع  الواسعة  عالقاته  بسبب  الهور  إلى  الدخول 
اإليراني. وكانت المجموعات التي خرجت من عباءة حزب الدعوة 
وجر  الهور،  داخل  معارك  خوض  على  البدريين  إقدام  من  تتخوف 
ــ  حدث  لو  هذا  فمثل  المنطقة.  إلى  للدخول  العراقي  الجيش  أقدام 
وقد حدث بالفعل في ما بعد ــ سيعني في النهاية خسارة العشائر التي 
للمقاتلين.  حدود  بال  والحماية  والمساندة  العون  تقديم  على  دأبت 

وقد يؤدي إلى تغيير مؤذ في طبيعة المنطقة أيضًا.

والمحدودة  القليلة  العمليات  له  ترق  لم  ممن  البعض  أدرك  لقد 
عمل  ممارسة  إلى  الطريق  أن  األهوار،  مقاتلو  يخوضها  كان  التي 
جهادي مؤثر هو كسب ود جهاز )القراركاه( التابع للحرس الثوري. 
وأن نشوب أي خالف مع الضباط العاملين في هذا الجهاز سيحرمهم 

من هذا الدعم.

وبسبب وجود خالفات )أيديولوجية( مع نظام والية الفقيه، كانت 
الدعوة هي الحزب الوحيد الذي لم يتلق دعمًا من الحرس الثوري، 
االنشقاقات  بدعم  األخير  فقام  معه.  استثنائية  بعالقات  يحتفظ  ولم 
الدعوة  السبب وراء ظاهرة تشظي  كان هذا هو  فيه. وربما  الحاصلة 
في  العاملة  الحزب  مجاميع  إمكانات  وضعف  تنظيم.  من  أكثر  إلى 
عنها،  التخلي  إلى  المقاتلين  بعض  دفع  الذي  األمر  الناصرية،  أهوار 
كما حدث مع )أبي عبود الوائلي( سابقًا. أما بعد االنتفاضة فقد دفع 
)القراركاه( بمجموعات جديدة إلحداث التوازن مع تلك المجاميع.

ولعل أهم المنظمات التي نشأت خالل تلك المرحلة هي )قوات 
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15 شعبان( التي أسسها أحد شبان الدعوة السابقين، وهو السيد حمزة 
إلى  تحولت  التي  المنظمة  لتأسيس  الرسمي  والتاريخ  الموسوي. 
)حركة 15 شعبان( هو عام 1988. أي قبل اندالع االنتفاضة بأكثر من 

عامين.

مهدي  عبد  مهدي  السابقين  الدعوة  قيادي  أحد  أسس  إيران  في 
الذي بات يعرف باسم )ابو زينب الخالصي( حركة أخرى هي حركة 
سيد الشهداء، التي كانت وراء تأسيس منظمات أخرى أهمها حزب 

الّله ــ العراق. 

منطقية  مقدمة  كانت  وسواها  الحوادث  هذه  فإن  حال  أية  وعلى 
إلى  وتمتد  الجنوب،  محافظات  في  الحقًا  ستندلع  التي  لالنتفاضة 
إحدى  إلى  األهوار  منطقة  بعدها  وتتحول  أيضًا.  الشمال  محافظات 
البؤر الساخنة في البالد. ويولي النظام الحاكم جل اهتمامه لتجفيفها 
وإحراقها وإفراغها من السكان. بل إن هناك إشارات إلى أن هذا النظام 
شجع تركيا، أو تغاضى عنها، في موضوع إنشاء السدود العمالقة على 
منابع النهرين، لتقليل تدفق المياه إلى العراق. وأسهم بذلك في تدمير 
نظام بيئي كان قائمًا منذ أكثر خمسة آالف عام. ولم يقتصر األمر على 
ذلك فحسب بل أدى إلى تصحر األراضي الزراعية، وتقلب المناخ، 
من  عارمة  موجة  إحداث  في  البالغ  أثره  لذلك  وكان  المياه.  وتملح 

الهجرة إلى دول الشمال األوربي.

تأسست  الثوري  للحرس  موالية  مجاميع  هناك  أن  البعض  ويرى 
التي  البطاط،  السيد كاظم  في حقبة ما قبل االنتفاضة منها مجموعة 
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اسم  الذكر، حملت  آنفة  الخالصي  زينب  أبي  كانت جزًء من حركة 
اسم  عليها  أطلق  حركة  ولدت  كما  اإلسالمية(.  الثورة  )مجاهدي 
)كريم  المحمداوي  الكريم  عبد  بزعامة  العراق(  ــ  الّله  )حزب 
في  الّله  حزب  )حركة  هي  أخرى  وحركة  حاتم(،  أبو  أو  ماهود 
آلت  ثم  الساري،  حسن  زعامة  تحت  األصل  في  وكانت  العراق( 
)حركة  وتأسيس  عنها  الساري  تخلي  بعد  الوائلي(  عبود  )أبي  إلى 

الجهاد والبناء( بدالً عنها.

حدوث  قبيل  األهوار  في  الجهادي  العمل  قيادة  أن  والواقع 
االنتفاضة قد آلت إلى )أبي حسين الوائلي(. وهو أحد قادة المجاميع 
األربع التي نهضت بعبء العمل في األهوار خالل عقد الثمانينات، 

كما جرى ذكره آنفًا. 

اجتماع المَديــْــــنة 

المدينة )بفتح الدال وسكون الياء( هي مصغر المدينة بلهجة أهل 
وتعد  البصرة.  محافظة  غرب  شمال  يقع  كبير  قضاء  وهي  الجنوب. 
جزًء من منطقة األهوار الشاسعة، التي تتوزع على محافظات عديدة 

في الوسط والجنوب.

وقد حدث اجتماع مهم في المَدْينة أثناء االستعدادات التي كانت 
التي دخلت  العراقية  القطعات  للهجوم على  الحلفاء  بها قوات  تقوم 
العراق بعد آب 1990. وحضر هذا االجتماع قادة المجاميع الجهادية 

الرئيسية في األهوار وهم:
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حسن مير )أو أبو فاطمة( 1 ــ  
السيد حمزة الموسوي )حركة 15 شعبان( 2 ــ  

صباح )أو أبو أسماء( من منطقة الفهود )حزب الدعوة(. 3 ــ  
4 ــ  أبو رياض البنا )حزب الدعوة(

5 ــ  أبو حسين الوائلي )حزب الدعوة(
السيد جبار الموسوي )حزب الّله( 6 ــ  

الثمانينات  قد تشكلت في  المجاميع كانت  فإن هذه  وبشكل عام 
ولجأت إلى أهوار الناصرية لتكون في مأمن من انتقام السلطة. وكان 
التي كانت طبولها  الحرب،  لمرحلة  التحضير  الغرض من االجتماع 
تدق كل يوم. فقد أمهلت األمم المتحدة العراق 6 أشهر تنتهي في 15 
كانون الثاني 1991 لالنسحاب من الكويت، وبخالفه سيكون الحلفاء 
الذين تقودهم الواليات المتحدة في حل من استخدام القوة المسلحة 

ضده.

عماًل  ستكون  االنتفاضة  أن  هذه،  المجاميع  قادة  اجتماع  ومعنى 
مشتركًا ال يحق ألحد أن يدعي احتكاره لها دون بقية رفاقه، أو يزعم 
أنها جاءت نتيجة جهده الشخصي. والحقيقة أن العامة لم تكن تعلم 
بهذه التفاصيل، لسريتها. كما أنها لم تعرف أن االنتفاضة اندلعت بعد 
الجنود  سخط  بفعل  حدث  عفويًا،  عماًل  تكن  ولم  طويل،  تخطيط 

العائدين من المعركة، كما أشيع في حينه.

وقد تولت مجموعة السيد حمزة الموسوي المسؤولية عن ناحية 
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وما  الفهود.  ناحية  نحو  أخرى  مجموعة  توجهت  حين  في  الطار، 
الناحيتين،  هاتين  على  السيطرة  تمت  حتى  الصفر  ساعة  حانت  إن 
امتدت  ومنهما  الشيوخ.  وسوق  الجبايش  قضائي  إخضاع  جرى  ثم 
االنتفاضة إلى البصرة والناصرية في اليوم التالي وهو يوم 15 شعبان 
1412 )3 آذار 1991(. وبعد ذلك انتقلت إلى بقية المحافظات الوسطى 

والجنوبية )أي أن التأريخ الحقيقي لالنتفاضة هو 2 آذار 1991(.

تمسك  التي  والمخابرات  األمن  ودوائر  الحزبية  المقرات  كانت 
بخناق المدن الكبرى هي الهدف األول للمنتفضين. فالسيطرة عليها، 
وتصفية المعتصمين فيها، هما الشرطان الالزمان للسيطرة على هذه 
المدن. ولوقت ليس باليسير خضعت جميعها إلدارة الثائرين الكاملة. 
من  سالمة  المدرعة  الجمهوري  الحرس  فرق  إحدى  رجوع  أن  غير 
وظهور  للحلفاء،  الجوية  الضربة  تفادي  استطاعت  أن  بعد  الجبهة، 
أجبرا  جديد،  من  المدن  هذه  سماء  في  اإلقالع  العمودية  الطائرات 
شبان االنتفاضة على االنكفاء. فذهب عدد منهم لاللتحاق بمعسكر 
آخر  األهوار. وكانت  إلى  آخر  ما عاد عدد  في  السعودية،  في  رفحاء 
آذار   25 يوم  الحكومية  القوات  بيد  التي سقطت  السماوة  المدن  هذه 
العقوبات  وإنزال  بالناس،  بالتنكيل  السلطات  بالغت  وقد   .1991
الصارمة بهم. ولم تنج العوائل المسكينة من هذا السلوك، الذي أسفر 
أحياء،  األشخاص  آالف  فيها  دفن  الجماعية،  المقابر  عشرات  عن 

ودون أي محاكمة.

فشل  بعد  انتقل  األهوار  في  المسلح  الكفاح  فإن  حال  أية  وعلى 
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الحرب  إلى  الخاطفة  المعارك  ومن  العلن،  إلى  السر  من  االنتفاضة 
الطويلة. وسيتضح هذا من استعراض بعض المواجهات الكبرى التي 

خاضتها مقرات األهوار خالل عقد التسعينات!

حول االنتفاضـة
 ،)1991 آذار   2( الشعبانية  االنتفاضة  حول  قائمًا  الجدل  مازال 
الذي  المكان  حول  منقسمين  بداياتها،  في  حائرين  الناس  ومازال 

انطلقت منه شرارتها األولى. 

الكويت بإطالق قذيفة  العائدين من  الجنود  قيام أحد  البعض عد 
في  أبي وقاص  بن  في ساحة سعد  دبابة على جدارية لصدام حسين 
البصرة، تعبيرًا عن حنقه وامتعاضه من مغامراته التي ال تنتهي، البداية 
الحقيقية لالنتفاضة. وهناك من يرى أنها نشبت في محافظات أخرى 

غير البصرة أساسًا. 

هي  االنتفاضة  شرارة  منه  انطلقت  الذي  المكان  أن  والحقيقة 
والمحافظات  البصرة  في  أخرى  أماكن  إلى  انتقلت  ومنها  األهوار، 
الوسطى والجنوبية. فقد غدت األهوار في تلك األيام الموحشة مقرًا 

لجمهورية جديدة في عراق قلق مضطرب.

والقوى  األهوار،  في  الدعوة  مجاميع  لدى  عام  انطباع  هناك  كان 
األخرى التي كانت في طور التشكيل، أن العراق مقبل على انفالت 
أمريكا والحلفاء. وأن الضرورة  إذا ما قامت الحرب مع  أمني خطير 

تقتضي التهيؤ الستغالل هذه الفرصة لتقويض نظام صدام حسين.
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في هذه الحقبة كان قطب الرحى في األهوار كما ألمحنا إلى ذلك 
مرارًا هو أبا حسين الوائلي، القائد األعلى لمجاميع حزب الدعوة في 
اجتماع  الذين حضروا  رفاقه األخرين  الكلمة عند  نافذ  الهور، وكان 

المدينة اآلنف الذكر.

لتغطية  دينار  مليون  مبلغ  اقترح  أنه  الراضي  الحسن  عبد  يقول 
توفيره  الحزب  استطاع  ما  كل  لكن  المحتملة،  االنتفاضة  نفقات 
كان )30( ألف دينار عراقي، أرسل بيد أحد المبعوثين واسمه )أبو 
نصر( الذي تمكن من إيصاله إلى أصحابه بسالم. وبالطبع فإن هذه 
الحادثة تدل على أن حزب الدعوة لم يكن يحظى بأي دعم خارجي 
سني  طوال  الحاكم  النظام  له  روج  كما  العراق،  وشمال  إيران  في 

حكمه.

في 14 شعبان قامت مجموعة من كوادر الدعوة بمؤازرة من أفراد 
عشيرة آل جويبر في ناحية الطار بالسيطرة على مقر البلدة، وحدثت 
بعض المواجهات مع أعضاء المنظمة الحزبية، سقط فيها أول شهداء 
قائد  وكان  اليوم.  ذلك  نهار  ساعات  أول  في  ضياء(  )أبو  االنتفاضة 
امتدت  ثم  األسدي(  علي  )أبا  هو  الهجوم  نفذت  التي  المجموعة 
فيها  تظاهر  حيث  الفهود  ناحية  إلى  الطار  ناحية  من  االنتفاضة  شعلة 
الناس، ثم ناحية )كرمة بني سعيد(. أما قضاء الجبايش فقد جرى قتل 

القائمقام، والسيطرة عليه في نفس اليوم.

وفي اليوم الثاني تمكن رجال االنتفاضة من السيطرة الكاملة على 
قضاء سوق الشيوخ. وفي هذا اليوم بالذات تحدثت األخبار عن امتداد 
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الكويت  من  الجنود  عودة  عن  األنباء  وتواردت  للبصرة،  االنتفاضة 
وهم في أشد حاالت التذمر واإلرهاق وخيبة األمل. ومن المحتمل 
أن هؤالء الجنود قد عبروا من جانبهم عن سخطهم على النظام بطريقة 
أو بأخرى، ألسباب موضوعية أو شخصية، دون أن تكون لهم صلة 
كانت  فقد  الشيوخ.  سوق  لقضاء  العائدة  الطار  ناحية  في  حدث  بما 
األضواء مسلطة على البصرة أكثر من أي منطقة أخرى لكونها جبهة 
سنوات  في  قبلها  كانت  مثلما  الحرب  تلك  في  الرئيسية  المواجهة 

الحرب مع إيران.

المدن  إلى  األمنية  والعمليات  التظاهرات  انتقلت  وحينما 
الكبرى لم يخطر في بال الناس أن الهور هو صاحب فكرة الثورة. 
سنوات  بعد  المعلومة،  هذه  تصديق  على  قادرين  يكونوا  ولم 
الشبان  آالف  أن  الثابت  من  أن  غير  المحدود.  السري  العمل  من 
الساخطين قد انضموا إلى هذه االنتفاضة حال سماعهم باألخبار. 
الذي أذلهم  النظام الحديدي  لقد سنحت لهم فجأة، فرصة معاقبة 

طوال هذه السنين!

ومن  العلن،  إلى  السر  من  األهوار  حركات  انتقلت  مرة  وألول 
أمام  يظهروا  أن  يخشون  الرجال  أولئك  يعد  لم  العيان.  إلى  الكتمان 
الناس أو يقوموا بعمليات داخل المدن. لقد كسر حاجز الخوف الذي 
سيطر على الناس ثالثة وعشرين عامًا تقريبًا بعد هزيمة النظام المرة 
والمخابرات  األمن  مديريات  على  األهلين  وهجوم  الكويت،  في 

التابعة له.
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تولوا  الذي  الشبان  وألن  النجاح،  لها  يقدر  لم  االنتفاضة  وألن 
قيادتها، أو انخرطوا فيها، عوقبوا بقسوة، حتى أن منطقة المحاويل 
 15000 ــ   10000 بين  ما  دفن  شهدت  الحلة،  شمال  الواقعة 
ولم  عشوائي،  بشكل  المنتفضة  المحافظات  من  اقتيدوا  شخصًا 
وجد  )وقد  باالنتفاضة  بعيد  أو  قريب  من  صلة  لمعظمهم  يكن 
من  الكثير  فإن  حيًا(  دفن  جلهم  أن   2003 عام  بعد  ما  حفريات  في 
رفحاء  بمعسكر  االلتحاق  أو  إيران،  إلى  االنتقال  آثر  المجاهدين 
بالطرق  النظام  تغيير  من  باليأس  الشعور  تعاظم  بعد  السعودية،  في 
قادة  أبرز  هجرة  في  هي  األكبر  الخسارة  كانت  وربما  المعهودة. 
األهوار )ابو حسين الوائلي وأبو إيمان الجوهر( وآخرين إلى إيران 

عقب فشل االنتفاضة بقليل. 

مقرات  من  فيها  فبقي  بديلة  مقرات  من  تخل  لم  األهوار  أن  غير 
الدعوة ما يلي:

مقر بزعامة صباح )أبي أسماء( وهو المقر الرئيس. 1 ــ  
مقر بزعامة )أبي جاسم الحسناوي( وقد استشهد في ما بعد. 2 ــ  

3 ــ  مقر بزعامة )أبي رياض البنا(.
4 ــ  مقر جديد بزعامة السيد حمزة الموسوي)1(.

لكن  قار،  من محافظة ذي  المجاميع خرجوا جميعًا  قادة هذه  إن 

)1(  يرى السيد محزة املوسوي أن هذا املقر كان قد تأسس عام 1988 حتت اسم )قوات 15 
شعبان( ومل تكن له صلة واضحة بحزب الدعوة.
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التي عملوا فيها  القديمة  ساحة عملهم لم تبق مقتصرة على األماكن 
أكثر من عشرة أعوام. بل إنهم أصبحوا قادرين على التمدد جنوبًا إلى 
هور الحّمار، وشماالً إلى جزيرة أحمد الرفاعي. ثم انطلقوا منها إلى 

مراكز المحافظات وعلى رأسها العاصمة بغداد.

مجموعـات جديـدة

أخرى  جماعات  الوسطى  األهوار  في  الوضع  هذه  شجع  لقد 
الدخول  على  الثمانينات  عقد  في  إيران  إلى  لجأت  قد  كانت 
كبيرًا  نفوذًا  تملكان  كبيرتان  مجموعتان  هؤالء  مقدمة  وفي  بقوة. 
في الخارج، هما فيلق بدر ومجموعة أبي زينب الخالصي. ومن 
الطبيعي أن يكون فيلق بدر في المقدمة ألنه يتمتع بدعم كامل من 
الثوري اإليراني )قراركاه(، ومن الزعامات  استخبارات الحرس 
الحرس  خاضها  معارك  في  االشتراك  له  وسبق  اإليرانية،  الدينية 
حول  المعلومات  لكن  الرسمية.  العراقية  القطعات  ضد  الثوري 
أن  يرى  من  وهناك  معدومة.  تكون  وتكاد  شحيحة،  بدر  معارك 
قادة  ويتهم  آلخر.  أو  لسبب  إعالميًا  تضخيمه  جرى  بدر  دور 
بالتسبب في حركة تجفيف األهوار،  المجاميع األخرى قادة بدر 
لجعلهم إياها ساحة مواجهة حقيقية. فقد اصطدموا مع الوحدات 
التي أرسلتها بغداد داخل الهور نفسه، أو على أطرافه القريبة. في 
يفتعلون  وال  الهور،  خارج  العمل  يفضلون  اآلخرون  كان  حين 
عن  للدفاع  أحيانًا  مضطرين  كانوا  أنهم  رغم  داخله،  المعارك 
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النفس، بعيدًا عن سكنى العشائر الموالية. بل إنهم قضوا سنوات 
من وجودهم هناك، في حال اختباء. وكانوا يحرصون على عدم 
يقومان  متكافئة،  غير  معارك  إلى  الشعبي  الجيش  أو  الجيش  جر 
فإن  عام  وبشكل  الجوار.  في  القاطنة  العشائر  بمعاقبة  أثرها  على 
المجاميع المقاتلة تلك لم تتوغل في عمق الهور، ولم تصبح عبئًا 
على العشائر التي كانت تعيش هناك منذ مئات السنين، فضاًل عن 
أمنية  ألسباب  السكان  أولئك  مع  االحتكاك  تتجنب  كانت  أنها 
النواشي وآل  تعاملها مع عشائر متعاونة مثل  واضحة. وكان جل 
أو  اإليراني  القراركاه  بال  يشغل  األمر  مثل هذا  يكن  جويبر. ولم 
هذه  في  المسلحة  المعارضة  مستقبل  على  خطره  يدرك  يكن  لم 

المنطقة المنيعة في العراق.

فهي  إيران  بوابة  عبر  الدخول  قررت  التي  الثانية  المجموعة  أما 
باسم  بعد  ما  في  عرفت  وقد  الخالصي.  مجموعات(  )أو  مجموعة 
حاتم(  )أبو  ماهود  الكريم  عبد  بزعامة  العراق(  ــ  الّله  )حزب 
وتكونت من خاليا عديدة منها خلية )جبار الموسوي( وخلية )أبو 
عبود الوائلي(. وهناك من يرى أن عمليات أهوار العمارة كانت بأمرة 
تاريخ  وهو   .1992 تموز  لغاية  نصيف(  أبو  أو  الفرطوسي  )جاسم 
الرئاسة  انتقلت  ذلك  وبعد  الشهيرة.  الشطانية  معركة  في  استشهاده 

إلى )عبد الكريم ماهود المحمداوي()1(. 

)1(   هذه املعلومة استقيتها من مراسلة خاصة مع اإلعالمي األستاذ عامر الوائيل وهو أحد 
الذين خاضوا معارك اهلور أيضًا.
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وفي ما عدا ذلك كانت المعارك في أهوار ميسان )العمارة( 
بقيادة جاسم  كبيرًا  نشاطًا  قد شهدت  والغربي،  الجنوبي  بشقيها 
الفرطوسي)1( هذا. أما المعركة المعروفة بالشطانية التي استمرت 
شهورًا، فقد خاضها المجاهدون مع الفرقة 14 للجيش العراقي. 
وكان استشهاد الفرطوسي بسبب انفجار مدفع الهاون الذي كان 
التابعة  النداء  قوات  وكانت   .1992 عام  له،  زميل  مع  يستخدمه 
للحرس الجمهوري قد حاولت مد شارع ترابي يقسم الهور إلى 
أقسام عديدة ويمر عبر قرى كثيرة، ينتهي بعدها في ناحية العزير. 
وشرعت في تنفيذ هذه الفكرة باستخدام الجهد الهندسي التابع 
 .1991 عام  االنتفاضة  فشل  بعد  المختلفة،  الحكومية  للشركات 
شل  في  سيتسبب  المشروع  هذا  نجاح  أن  الثائرون  أدرك  وقد 
إحكام  من  الحكومية  القوات  ويمكن  الهور،  في  تحركاتهم 
إلى  أدت  التي  العمليات  من  بالعديد  فقاموا  عليه.  سيطرتها 
فشله بعد أشهر من العمل المتواصل. وقد استعيض عن الشارع 
بدكات لمواقع المدفعية بالقرب من مناطق الشطانية والمشيهد. 
اإلصالح  ناحيتي  بين  الرابط  الشارع  على  فكان  الفرقة  مقر  أما 
في  العمل  إلكمال  نهارًا  يتقدم  الهندسي  الجهد  وكان  والسالم. 
بمهاجمة  يقومون  الثائرون  كان  ما  في  لياًل.  ينسحب  ثم  الشارع 

)1(   أبو نصيف الفرطويس قيادي من أبناء البرصة اعتقل سنة 1981 وحكم عليه باملؤبد 
العمليات  وقاد  العامرة.  بأحراج  فالتحق   1986 العام سنة  العفو  أفرج عنه ضمن  ثم 
العسكرية هناك لوقت طويل. وقد دفن بعد استشهاده يف ناحية العدل جنوب غرب 

العامرة 1992، بناًء عىل وصيته يف قرية العكر وسط اهلور.



65

الهاون  انفجر  المرات  إحدى  وفي  بالهاون.  الثقيلة  المعدات 
فأدى  فني،  خلل  نتيجة  الفرطوسي  نصيف  أبو  يستخدمه  الذي 

إلى استشهاده هو ورفيقه الذي كان يقف إلى جانبه.

إن هذه المعركة التي عرفت بمعركة الشطانية هي إحدى المعارك 
واستمرت  و1992   1991 عامي  بين  الهور  في  وقعت  التي  األساسية 
قرابة نصف عام. ومن قادتها البارزين أيضًا السيد عيسى الياسري من 

العمارة.

حول  الصراعات  مرحلة  دخلوا  قد  العراقيون  القادة  كان  ولما 
الشخصية،  الزعامات  حول  أو  الفقيه(،  )والية  فكرة  من  الموقف 
تلك  نقل  واألحياء  المدن  إلى  المجاميع  هذه  عمليات  امتداد  فإن 
الثمانينات  عقد  كان  أن  بعد  العراقي،  الداخل  إلى  الصراعات 
البداية  تبنت منذ  الّله  فإن مجموعة حزب  خاليًا منها. وبشكل عام 
فكرة والية الفقيه وآمنت بها. على خالف جماعات حزب الدعوة 

السابقة.

الشعبانية  االنتفاضة  قبل  تشكلت  قد  الّله  حزب  خاليا  كانت 
المدن  إلى  المرة  هذه  انتقلت  وقد  الكثيرون.  يرجح  كما  بقليل، 
نطاق  اتسع  وحينما  والناصرية.  العمارة  جبهتي  في  المجاورة 
العبادي(  )أحمد  الشيخ  تولى  الشيوخ  سوق  خارج  االنتفاضة 
قيادة االنتفاضة في العمارة. هو وأخوه الشيخ )محمد العبادي( 
الذي كان من جماعة حزب الّله. أما في الناصرية فقد كان جبار 
لم  ولكنهما  فيها.  الحزب  يمثالن  الوائلي  عبود  وأبو  الموسوي 
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والنشغال  وتنظيمية  إدارية  ألسباب  فيها  العمل  إدارة  في  ينجحا 
يتسلل  الذي  الداء  هذا  المغانم.  على  بالحصول  الخاليا  قادة 
األضواء.  إلى  خروجهم  حال  الميدانيين  القادة  إلى  العادة  في 
المحررة،  بالمدن  المجاميع في االحتفاظ  فكان أن أخفقت هذه 
بمطاردة  السلطة  وبدأت  األهوار.  إلى  جديد  من  الثائرون  وعاد 

األهالي، وإنزال العقوبات الصارمة بهم.

تبادلت  التي  الخاليا  بين  الخالفات  تهدأ  لم  الهور  وفي 
الجسور  مد  منهما  الواحدة  تحاول  ولم  بالتقصير،  االتهامات 
ومجموعة  الدعوة  مجموعات  بين  فالخالفات  األخرى.  إلى 
حزب الّله عميقة ومتجذرة. مع أن بعض قياديي حزب الّله كانوا 
يعملون تحت راية مجموعات الدعوة مثل )أبي عبود الوائلي(، 
زمنية  مرحلة  في  رضا(  )أبي  مجموعة  عن  مسؤوالً  كان  الذي 

سابقة. 

لقد انفرط عقد حزب الّله بعد فشل االنتفاضة وجرت محاوالت 
للملمة أشالئه، بعد أن قام بعمليات كثيرة ضد رجال السلطة، ومنتسبي 
إلى  العودة  ماهود  الكريم  عبد  حاول  ذلك  وبسبب  األمنية.  األجهزة 
يثمر  لم  اللقاء  لكن  جديد.  من  الخالصي  زينب  بأبي  وااللتقاء  إيران 
عن نتائج ملموسة. فقرر أبو حاتم ورفاقه االلتجاء إلى بعض القوى 
العراقية التي تعيش في المنفى، لتنشيط حزب الّله من جديد. فنجحت 
في كسب ود المؤتمر الوطني العراقي بزعامة الدكتور أحمد الجلبي 
تارة أخرى.  الشهرستاني  الدكتور حسين  تارة، والحصول على دعم 
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لكن هذا الدعم لم يكن كافيًا، ولم يستمر طوياًل، بسبب ضعف أداء 
هذه المجاميع.

عملية اغتيال عدي صدام حسين

وجرى  العراقية،  العاصمة  شهدتها  التي  العمليات  أشهر  من  إن 
التخطيط لها في الهور، هي محاولة اغتيال عدي، االبن األكبر لصدام 
 15 بعد حركة  ما  في  العملية  تبنت  1996. وقد   /12/12 في  حسين، 

شعبان اإلسالمية، بقيادة السيد حمزة الموسوي.

وكان المشرف على العملية شابًا اسمه سلمان شريف دفار. وهو 
في ذات الوقت مسؤول عمليات بغداد والفرات األوسط في الحركة. 

أما أفراد المجموعة المكلفة فكانوا كاًل من: 

1 ــ  تحسين مجيد مكتوب الهاللي )أبو زهراء الشطري( من مواليد 
الشطرة 1969.
مؤيد راضي.  2 ــ  

مواليد  من  الشطري(  سجاد  )أبو  عاشور  جليد  الحسين  عبد  3 ــ  
الشطرة 1975.

مواليد  من  البغدادي(  علي  )أبو  الناصري  صعيصع  صباح  4 ــ  
الناصرية 1968.

ومراقبة  استطالع  من  الموقف  يستلزمه  ما  بكل  هذا  سلمان  وقام 
وتخطيط. واستأجر منزالً في المنصور، الضاحية الفخمة في العاصمة 
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العراقية. وكان يساعده في هذا )تحسين مجيد( أو أبو زهراء، الذي 
سكن هو وعائلته في هذا المنزل.

قرب  السكائر  لبيع  صغيرة  متحركة  عربة  شراء  كذلك  وجرى 
بهذه  البغدادي(  علي  )أبو  هو  ثالث  شاب  وكلف  الرواد،  تقاطع 

المهمة، لغرض الحصول على المعلومات ومراقبة سير الهدف.

الحسين جليد عاشور، ومؤيد  بقتل عدي فهما عبد  المكلفان  أما 
رصاصة   30 عليه  وأطلقا  عدي  سيارة  باعتراض  قاما  اللذان  راضي، 
بسرعة فائقة، ثم غادرا المكان على عجل. وكانت إصابة عدي بالغة 
العملية  المنفذان وقائد  انسحب  ثم  الحياة.  يفارق  لم  وشديدة، لكنه 
نحو المنزل المستأجر. وبعد يومين وصل األربعة إلى مقرات الحركة 

في األهوار.

العملية  تفاصيل  معرفة  إلى  الوصول  السلطات  تستطع  ولم 
سيد  الحركة  قائد  يرويه  كما  ذلك  وسبب  طويلة.  شهور  بعد  إال 
بهدف  األردن  إلى  أرسلت  أخرى  مجموعة  أن  الموسوي،  حمزة 
التخطيط الغتيال قصي االبن الثاني لصدام بجوازات سفر مزورة. 
العراقية. وقد  أفرادها، وسلموا ألجهزة األمن  القبض على  فألقي 
وقدموا  له،  أرسلوا  الذي  بالهدف  التعذيب  تحت  هؤالء  أقر 
وهكذا  السابقة.  عدي  اغتيال  عملية  عن  للسلطة  ثمينة  معلومات 
أسرة  كامل  على  القبض  فألقي  وأسرهم.  الشبان  مالحقة  جرت 
سلمان دفار. ثم أعدم األب الحاج شريف دفار وهو شيخ مسن، 
الحسين  عبد  أعدم  كما   .)1999( التسعة  أوالده  كذلك  وأعدم 
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جليد ووالده )1998(، وأعدم كذلك خمسة أفراد من عائلة مؤيد 
راضي.

 ،2002 عام  إلى  هناك  وبقي  إيران،  إلى  فر  فقد  مجيد  تحسين  أما 
مدينة  في  يتعقبه  من  العراقية  المخابرات  أجهزة  له  أرسلت  حيث 

)األهواز(، واغتاله هناك.

عدي  أفقدت  التي  المتوقعة،  غير  العملية  لهذه  العراق  ضج  وقد 
هناك  أن  الناس  لسنوات طويلة. وعرف  وأقعدته  السير،  القدرة على 
قربًا  وأكثرهم  األشخاص  أخطر  إلى  الوصول  على  قادرين  رجاالً 
من رأس النظام، في الوقت الذي شاعت فيه ثقافة الخوف والرعب 

والخنوع في كافة أرجاء البالد.

هذا ــ  عدي  مقتل  عدم  رغم  ــ  النسبي  العملية  نجاح  شجع  وقد 
وهو  فاضل،  الّله  عبد  األوقاف  وزير  باغتيال  التفكير  على  الحركة 
أحد أركان حزب البعث أيضًا، وكان يسكن في منطقة العامرية غرب 
النار عقب وصوله إلى منزله مباشرة، فقتل هو  بغداد. فأطلقت عليه 
واثنان من حمايته. ولم تصرح السلطة بهذا الحادث، لكن اإلشاعات 
روجت أن عبد الّله فاضل قد صفي من قبل أجهزة أمن السلطة بسبب 

من أفكاره اإلخوانية.

في  تخصصت  التي  شعبان   15 حركة  عمليات  تتوقف  ولم 
ابراهيم  اغتيال عزة  السابق، فحاولت  النظام  أركان  االقتصاص من 
الدوري نائب رئيس مجلس قيادة الثورة، أثناء قيامه بزيارة محافظة 
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بالرمانات  بمهاجمته  المجموعات  إحدى  قامت  أن  وكان  كربالء. 
الطفيفة.  الجروح  بعض  باستثناء  الحادث،  من  نجا  لكنه  اليدوية، 
الثالث  الشخص  واعتقل  العملية،  منفذي  من  اثنين  قتل  وجرى 
التي تقف وراء  الجهة  الكاملة حول  المعلومات  منه  انتزعت  الذي 

العملية.

القصر  بقصف  قاموا  أنهم  الحركة  بأعضاء  الجرأة  بلغت  وقد 
الهاون من جهة  الجمهوري )المنطقة الخضراء في ما بعد( بقذائف 
الفاعلين،  على  التعرف  من  حينه  في  السلطات  تتمكن  ولم  الكرادة. 
كما أن األضرار المادية المتوقعة ربما كانت طفيفة، إال أن مثل هذه 

العملية كانت ضربة معنوية موجعة للنظام الحديدي الصارم!

إن صدام حسين بعدما أدرك أن وراء هذه العمليات النوعية رجاًل 
في  يتعقبه  من  األهواز  مدينة  إلى  أرسل  الموسوي،  حمزة  سيد  هو 
بإطالق  العراقية  المخابرات  رجال  قام  وهناك  العراقيين.  مخيمات 
منهم  ظنًا  قتياًل،  وأردوه  البطاط  حمزة  سيد  اسمه  شخص  على  النار 
الهدف إال  أنهم أخطأوا  المطلوب. وربما لم يكتشفوا  بأنه الشخص 

بعد وقت طويل.

العمـل الثـوري

العالم ال يمر دون منغصات،  الثوري في أي مكان من  العمل  إن 
وال يخلو من الشوائب. وقد حدثت في جميع الحركات التحررية في 

العالم انشقاقات كثيرة، بسبب الخالفات الفكرية والشخصية.
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من  متدينون  يقودها شبان  كان  التي  األهوار  تسلم جمهورية  ولم 
هذه اآلفة. ولم تبق الصلة التي تربط أبناءها ببعضهم البعض على ما 
هي عليه من وئام. فاندلعت خالفات كثيرة أدت إلى ظهور منظمات 
عديدة، كل واحدة منها تتجاهل األخرى، وتنكر أن يكون لها أي دور 
الحزبية،  والمقرات  السلطة،  رموز  ضد  القتالية  العمليات  في  مهم 

وأجهزة األمن.

الهجوم على عدي صدام حسين،  وأبرز مثل على ذلك حادثة 
المنصور  في  الرواد  تقاطع  قرب  شعبان   15 حركة  نفذتها  التي 
بإعاقة دائمة في قدميه  إلى إصابته  1996. وأدت   /12/12 بتاريخ 
وأجزاء من جسده. فتشير أدبيات حزب الدعوة إلى أن الحزب هو 
الذي مول العملية وسلم المال إلى الحركة عن طريق )أبي رياض 
البنا( أحد قادة مجاميع الدعوة آنذاك. وأن السيد حمزة الموسوي 
طرح الموضوع أوالً على الحزب، وكان بحاجة إلى مبالغ لتأجير 
إضافة  وأسلحة،  عوائل  ونقل  سيارة،  وشراء  المنصور،  في  منزل 
إلى نفقات الشبان المشاركين في العملية. غير أن حركة 15 شعبان 
أو  العملية،  في  شاركت  أخرى  جهات  وجود  إلى  أبدًا  تشر  لم 

أسهمت بها، بشكل أو بآخر.

لكن السيد حمزة أقر أن جو العمل في أهوار الناصرية كان دعوتيًا. 
وكان الشبان الذين اضطلعوا بالمقاومة هناك متدينين صادقين. أي 
تابعة  إما  النضال من األهوار،  التي كانت تخوض  المجموعات  أن 
جهات  هناك  فكانت  العمارة  أهوار  أما  معه.  متعاونة  أو  للحزب، 



72

عدد  فيها  يقيم  التي  إيران،  من  المنطقة  قرب  ذلك  وسبب  متعددة، 
كبير من القيادات المتناحرة آنذاك. مثل منظمة بدر الذراع العسكري 
للمجلس األعلى للثورة اإلسالمية، والمجموعات التي أسسها، أو 

دعمها أبو زينب الخالصي )مهدي عبد مهدي(. 

واردًا،  كان  الناصرية  مجاميع  بين  تداخالت  وجود  أن  والواقع 
وال يمكن حمله على وجود خالفات عقائدية، في تلك الحقبة على 
األقل. وهو أمر عائد بالدرجة األولى إلى صعوبات العمل العسكري 
وعدم تكافؤ القوى بين السلطة ومعارضيها، وحاجة مثل هذا العمل 

للمال والسالح والتقنيات العسكرية الحديثة.

معركـــة الزورة 

جرت  التي  العمليات  هذه  من  الرعب  الحاكم  النظام  أصاب  لقد 
على  للقضاء  واسعة  بعمليات  القيام  وقرر  بغداد،  العاصمة  قلب  في 
مقرات األهوار، بعد أن انتزع من المعتقلين المعلومات الكافية حول 

أماكن وجودها.

قضاء  في  الواقعة  األهوار  من  المجففة  المناطق  هي  و)الزورة( 
سوق الشيوخ، التي كانت تقطنها عشائر آل جويبر الخاقانية ومساحتها 
ال تتعدى 3 كم طوالً و700 متر عرضًا. والزور هي أشجار الطرفاء التي 
نبتت في أراضي الهور بعد انقطاع المياه عنها، وتمتاز بقدرتها العالية 
على تحمل الجفاف. وقد استفاد منها المقاتلون كسواتر طبيعية تقيهم 

من أعين السلطة.
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البصرة  في  ترابط  كانت  الجيش  من  كبيرة  قوات  قامت  البدء  في 
والعشائر  والحزبية  األمنية  األجهزة  بعض  مع  وواسط  والعمارة 
على  ووضع   .1998  /9/22 بتاريخ  المنطقة  على  بالهجوم  الموالية 
رأس هذه القوات كل من عزة الدوري وقصي صدام حسين. واستمر 
امتداد  الدبابات والدروع على  فيه  الهجوم أسبوعًا كاماًل استخدمت 

السدة الترابية التي أنشأت في وقت سابق.

لتنظيمات  تابعين  المنطقة  في  يقطنون  الذين  المجاهدون  وكان 
مختلفة، منها حزب الدعوة اإلسالمية، وحركة 15 شعبان، ومجاهدو 
الهور  إلى  اللجوء  اعتادوا  الذين  األهالي  وبعض  اإلسالمية،  الثورة 

كلما حدثت عملية دهم في مناطقهم.

مواقع  على  أيام   5 لمدة  مركز  بقصف  القطعات  هذه  قامت 
تتمكن  لم  لكنها  المنطقة،  الختراق  منها  محاولة  في  المقاتلين، 
الطوق  في  ثغرة  بإحداث  المجاهدون  قام  ثم  هدفها.  إنجاز  من 
الرابط  الطريق  باتجاه  الشرق  ناحية  من  المنطقة  على  المضروب 
بين منطقتي الطار والفهود، ونجحوا في ذلك. وقد بوغتت القوات 
آمري  بعض  باتهام  وقامت  المتوقعة،  غير  الحركة  بهذه  المهاجمة 
أما  اإلعدام.  حكم  بهم  وأنزلت  الثائرين  مع  بالتواطؤ  الوحدات 
وحينما  وجريحين.  واحدًا  شهيدًا  خسائرهم  فكانت  المجاهدون 
تمامًا  خالية  وجدتها  الزورة  منطقة  إلى  الحكومية  القوات  دخلت 

من الرجال.

كان العامل الحاسم في فشل هذا الهجوم هو منع تحليق الطيران 
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الذي فرضته األمم المتحدة جنوب خط العرض 36. مما أفقد السلطة 
القدرة على استطالع المنطقة بشكل جيد. وكان الثوار قد حفروا لهم 
القصف،  متر وبأطوال مختلفة لحمايتهم من   2 بعمق  مالجئ طولية 

ولوقايتهم من األنظار.

المواجهات  أكبر  من  الشطانية،  ومعركة  هي  الزورة،  معركة  تعد 
ولم  العراقي  الجيش  من  وحدات  مع  األهوار  قوات  خاضتها  التي 

تحقق فيها األخيرة أي نتائج على اإلطالق.

فيلق بدر وحزب الّل 

إيذانًا   1991 آذار  انتفاضة  بعد  األهوار  إلى  بدر  قوات  دخول  كان 
لهذه  كان  فقد  قبل.  من  تعهده  لم  جديدًا  عصرًا  المعارك  بدخول 
ـ  ـ وهي الجناح العسكري للمجلس األعلى للثورة اإلسالميةـ  المنظمةـ 
إمكانيات ضخمة بسبب الدعم الالمحدود الذي تلقته من الجمهورية 

اإلسالمية طوال عقد الثمانينات.

وألن  الحقبة.  تلك  في  حاضرة  كانت  المنافسة  أجواء  وألن 
مدة  منذ  الهور  في  تشكلت  التي  المجموعات  بقية  مع  الخالفات 
إلى شن عمليات  فقد سعت )بدر(  قائمة،  ماتزال  كانت  يسيرة،  غير 
شبه نظامية على القوات المرابطة قرب الحدود. وحاولت خلق هالة 
إعالمية واسعة لهذه العمليات، حتى ساد االنطباع لدى سكان المدن 
البعيدة عن األهوار أن )بدر( هي المنظمة الوحيدة المعارضة للسلطة 

في تلك البقاع.
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عن  تبحث  كانت  التي  وهي  المنظمة،  هذه  خلد  في  يدر  ولم 
مأساة  في  ستتسبب  أنها  العسكري،  دورها  يفوق  ربما  سياسي  دور 
مقراتها  أقامت  التي  األخرى  المجموعات  كانت  فقد  األهوار. 
تحرص  أطرافها،  على  أو  األحراج،  في  القاطنة  العشائر  وسط 
السلطة.  جانب  من  محتمل  انتقام  أي  عن  العشائر،  هذه  إبعاد  على 
وكانت تتحاشى إثارة سخط هذه العشائر أيضًا، وتحاول أن تكسب 
رضاها على الدوام. أما )بدر(، التي لم تخض هذه التجربة من قبل، 
هذه  إلى  النظر  دون  الهور،  داخل  عملياتها  تركيز  إلى  عمدت  فقد 

االعتبارات.

كبرى  عمليات  تبنت  التي  وحدها  )بدر(  تكن  لم  الواقع  وفي 
داخل الهور. فالمجموعات األخرى التي شكلها أبو زينب الخالصي 
)مهدي عبد مهدي( اتبعت األسلوب ذاته، وإن كان فضل الريادة في 

ذلك يعود إلى )بدر(!

حركة حزب الّل 
أبت مجموعات  أن  بعد  الحزب،  اسم هذا  كبير في  تداخل  هناك 
حققه  الذي  الباهر  النجاح  عقب  لها،  اسمًا  منه  تتخذ  أن  إال  عديدة 
العراق  العربي والعالمي. وفي  لبنان، على المستويين  الّله في  حزب 
اآلن أكثر من مجموعة تحمل هذا االسم، الذي نشأ أصاًل في األهوار، 
منذ عقد التسعينات. فهناك حزب الّله ــ العراق، وهناك حركة حزب 

الّله، وهناك كتائب حزب الّله.
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ومعنى ذلك أننا أمام قادة مختلفين، كل منهم انشق عن اآلخر، أو 
حاول منافسته، أو ادعى أحقيته في حمل اسم الحزب دون غيره. وقد 
تكررت هذه الظاهرة في أكثر من مرة، حينما ادعت أكثر من مجموعة 
انشقت عن حزب الدعوة اإلسالمية ــ وهو الحزب األم ــ أنها صاحبة 
الحق في حمل اسم الدعوة. لكن وجود فقهاء الحزب في تلك الحقبة 
)مثل السيد كاظم الحائري( حال دون استشراء مثل هذه الظاهرة بعد 
أن أفتوا بحرمة ادعاء االسم من جانب من يروم الخروج منه. غير أن 

انفصال جماعة الفقهاء بعد ذلك، حرم الحزب من هذه الميزة)1(.
الّله  حزب  كتائب  اسم  وجود  يذكر  لم  أحدًا  فإن  حال  أية  وعلى 
المنظمة تأسست عقب سقوط  في األهوار. وعلى األرجح فإن هذه 

النظام السابق ودخول الجيش األميركي العراق فاتحًا.

ويرجع الفضل في تأسيس حزب الّله، وحركة حزب الّله إلى أحد 
انشق عن  الذي  مهدي،  عبد  مهدي  التاريخيين،  الدعوة  قيادي حزب 
الحزب، وعرف باسم )أبو زينب الخالصي()2(. وقد أسس هذا الرجل 
في  مهجره  في  وهو  اإلسالمية(  الثورة  )مجاهدي  باسم  حركة  أيضًا 
إيران، انضم إليها عدد من قادة المجموعات الجهادية في األهوار، منهم 
أبو حاتم )عبد الكريم ماهود( وكاظم البطاط، وأبو عبود الوائلي، وسيد 

اإلسالمي  املركز  منشورات   .365 ص  اجلمر  سنوات  املؤمن:  عيل  د.  ذلك  يف  انظر    )1(
املعارص ــ ط 3 2004.

)2(  روى يل احلاج عبد احلسن الرايض، أحد قادة جماميع األهوار، أنه سأل أبا زينب اخلاليص 
عن حقيقة حزب اللّ فقال: أهنا كلمة تطلق عىل مجيع املؤمنني.
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فعاليات  تصاعد  في  كبير  دور  جميعًا  لهؤالء  وكان  الموسوي.  جبار 
الحركة الجهادية داخل األهوار خالل عقد التسعينات.

وقد حصلت هذه الحركة )مجاهدو الثورة اإلسالمية( على دعم 
كبير من إيران. وكان الخالصي)1(، بشهادة جميع من كتبوا أو تحدثوا 
عنه، ذا إمكانات قيادية كبيرة، جعلته يقود النضال في أهوار العمارة 

ضد قوات النظام السابق بكفاءة كبيرة. 

القائد )أبي نصيف  وال توجد لدينا معلومات عن حقيقة انضمام 
الفرطوسي( لهذه الحركة. فقد كان هو أول قائد للعمليات في أهوار 
العمارة بعد فشل االنتفاضة الشعبانية عام 1991. لكنه لم يعمر طوياًل، 
إذ قتل في معركة الشطانية التي سبقت اإلشارة إليها في ناحية العدل 

في تموز من عام 1992.

ولم يدم الوفاق بين كريم ماهود وأبي عبود وسيد جبار الموسوي 
من جانب، وأبي زينب الخالصي من جانب آخر. فكان أن أتفق الثالثة 
الّله. وقيل أن هذا الحزب نجح في  على تأسيس حزب باسم حزب 
الحصول على دعم محدود من استخبارات الحرس الثوري اإليراني 

)القراركاه( قبل االنتفاضة.

اخلالص )بكالوريوس حماسبة(.  مواليد قضاء   )2007 ــ  )1(  مهدي عبد مهدي )1945 
استشهدت زوجته )أم زينب( يف بيت اللّ احلرام عام 1988، وأعدم أخوته اخلمسة. 
أما هو فقد اعتقل بعد عام 2003 يف سجن املطار غداة دخول اجليش األمريكي وبقي 
يف السجن أكثر من ثالث سنوات. وأطلق رساحه بسبب مرضه، الذي تويف منه بعد 

خروجه من السجن، يف إحدى مستشفيات طهران.
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إن السبب وراء استقالل القادة الثالثة عن حركة مجاهدي الثورة 
تأسيس  بعد  أنفسهم  على  القادة  هؤالء  انشقاق  أن  إال  معروف،  غير 
حزب الّله ربما يلقي بعض الضوء على هذه القضية. وعلى أية حال 
وشيئًا  منها.  هؤالء  بخروج  الضعف  أصابها  يبدو  ما  في  الحركة  فإن 
فشيئًا تحول الخالصي إلى شمال العراق، ليقوم بتأسيس حركة جديدة 
النواب  مجلس  في  تمثيلها  جرى  التي  الشهداء(  سيد  )حركة  اسمها 
بعد عام 2006 برئيسها سيد داغر الموسوي، وانضوت بعد ذلك تحت 

لواء الحشد الشعبي بعد عام 2014.

ولم يستطع حزب الّله أن يستمر طوياًل، بعد هذا التاريخ. فقد علل 
أبا حاتم كان صعب المراس، وليس من  بأن  أحد قادة المجاميع ذلك 
السيطرة  للحزب  كانت  وقت  في  واحد،  فريق  في  معه  العمل  السهل 
وئام  على  يكن  لم  نفسه  الحزب  أن  كما  العمارة.  أهوار  على  الكاملة 
مع مجاميع حزب الدعوة اإلسالمية التي أسست )جمهورية األهوار( 
في الثمانينات، ولم يستطع التعاون معها. فقد كان بعض قادته قد عمل 
تحت لواء الحزب، واختلف مع رفاقه، كما أسلفنا في ذلك القول. بل إن 
الزج بمجاميع حركة حزب الّله في األهوار جاء نتيجة للخالفات الحادة 
بين القيادات اإليرانية وقيادة حزب الدعوة اإلسالمية المقيمة في إيران.

وقد أدت هذه الخالفات إلى فشل حزب الله في إدارة األمور أثناء 
االنتفاضة الشعبانية، فكان أن انفرط عقده، وعادت الخاليا من جديد 
إلى مقراتها في األهوار، بعد أن أحكمت قوات النظام سيطرتها على 

مدن األهوار الثالث.
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قام أبو زينب الخالصي مجددًا بالنزول إلى األهوار، واجتمع مع 
كريم ماهود وسيد جبار الموسوي، واتفق الثالثة على االلتزام الكامل 
الثوري،  الحرس  مع  مباشرًا  ارتباطًا  لهم  تؤمن  التي  الفقيه،  بوالية 

والحصول على دعم مالي من مقره في مدينة )األهواز(.

وألن ارتباط )الحزب الجديد( باستخبارات الحرس الثوري كان 
تلك  السيما  العراقية،  المجموعات  تفكير  في  كبيرة  إشكالية  محل 
التي خرجت من عباءة حزب الدعوة، فقد فشلت العملية مجددًا، ولم 

يكتب لها االستمرار.

وقد أثمرت المساعي مجددًا في إعادة اللحمة بين هذه المجاميع، 
للعمل  عبود  وأبو  جبار  وسيد  البطاط  كاظم  وسيد  حاتم  أبو  فعاد 
الفقيه  والية  بنظرية  األخذ  عدم  على  واتفقوا  الّله،  حزب  راية  تحت 
فيه، وتأكيد استقاللية قرار الحزب عن إيران، على أن يتولى الدكتور 
بدأت مرحلة جديدة  ماليًا. وهكذا  الحزب  الشهرستاني دعم  حسين 
وكانت  معدودات.  أشهرًا  استمرت  الّله  حزب  عمل  مراحل  من 
األمن،  ورجال  البعث،  حزب  قادة  اغتيال  حول  تتمحور  عملياته 
والمخابرات. وهذه العمليات كما ال يخفى تجري في مراكز المدن 

واألقضية والنواحي خارج األهوار.

وانقطع  األعضاء،  بين  الخالفات  تجددت  قصير  وقت  وبعد 
الدكتور حسين الشهرستاني، بسبب ذلك. فانفرط  المالي من  الدعم 
بالقادة  إيران لاللتقاء  إلى  عقد الحزب، وعاد كريم ماهود من جديد 
قد  كان  الذي  الجلبي  أحمد  الدكتور  من  وجد  وهناك  العراقيين. 
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سمع به كثيرًا، فأمن له دعمًا ماليًا جيدًا، مقابل عودة حزبه إلى العمل 
العسكري مجددًا.

الكفاح  زخم  إدامة  المرة  تلو  المرة  يحاول  حاتم  ابو  كان  وهكذا 
سببها  كثيرة،  بعقبات  يصطدم  كان  لكنه  العمارة،  أهوار  في  المسلح 
اختالف البنى الفكرية للمجاميع التي تنضوي تحت لوائه. ففي عقد 
التسعينات كان الجدل مايزال مستمرًا حول عالقة األحزاب اإلسالمية 
بالمرجعيات في النجف وقم، خصوصًا وأن هذه المرجعيات بدأت 
للسلطة  التصدي  مسألة  حول  مريرًا  صراعًا  بينها  ما  في  تخوض 
الدين،  الحركات من رجال  قيادي هذه  الجائرة. وكان عدد كبير من 
الذين يميلون في العادة إلى الخضوع المطلق لهذه المرجعيات. في 
حين كان سواهم من الشخصيات النافذة، يرى استقالل األحزاب عن 
المرجعيات، أو عدم الرجوع إلى مرجع بعينه، أو نظام الشورى )كما 

في حزب الدعوة مثاًل(.

أدى  فقد  الكبرى،  األحزاب  تمزيق  إلى  أدى  مثلما  األمر  هذا  إن 
وفشل  األهوار،  في  المسلح  الكفاح  خاليا  تضعضع  إلى  كذلك 

محاوالتها في زعزعة استقرار النظام الحاكم.

السكان،  وهجرة  الجفاف،  من  تعاني  األهوار  كانت  ما  وفي 
ويقل،  يتضاءل،  المجاهدين  عدد  كان  المستمرة،  اإلبادة  وحمالت 
يغالب  قليل  عدد  وبقي  إيران.  إلى  وخصوصًا  أيضًا،  الهجرة  بسبب 

هذه المصاعب، ويناضل من أجل البقاء في مواقعه القديمة!
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العالقات مع إيران 

زعزعة  وحاولت  األهوار،  استوطنت  التي  الدعوة  خاليا  إن 
لم  ودعوية،  قتالية  محدودة،  عمليات  عبر  السابق،  النظام  أمن 
تنطلق عبر قرار مركزي. أي أن قيادة الحزب التي كانت تعيش في 
إيران، لم تكن وراء هذه الحركة، وإن كانت قد تبنت نظرية الكفاح 
إنها كانت لوقت طويل تجهل  1980. بل  الداخل عام  المسلح في 
تكفلت لجنة سوق  فقد  األهوار.  التفاصيل حول حركة  الكثير من 
نعيم  وسامي  ياسر  هادي  وهم  أشخاص  ثالثة  تضم  التي  الشيوخ 
وعبد الحسن الراضي باألمر أوالً، مثلما ألمحنا إلى ذلك من قبل. 

وقد عجز هؤالء عن تنفيذ الفكرة ألسباب ذكرت في حينه.

طهران،  في  ومقره  للحزب  الجهادي  المكتب  أن  الواقع  لكن 
لم يستطع رفد هذه الخاليا، بأي شكل من أشكال الدعم المادي. 
ولم تتغير الحال بعد انضمام عبد الحسن الراضي إليه عام 1989، 
ونقله صورة مفصلة عن معاناة المقاتلين، منذ لجوئهم إلى الهور 
الزعامة  بدعم  يحظى  يكن  لم  الحزب  أن  ذلك  وعلة   .1980 عام 
كافية،  موارد  يملك  يكن  ولم  الثوري،  الحرس  وقيادة  اإليرانية 
تمكنه من شد عضد أتباعه. بل إنه جرد من معسكر الشهيد الصدر 
الذي كان يشرف عليه في األهواز، ويقيم فيه أكثر من ألف مقاتل 
دورات  أنهوا  الذين  الشبان  من  آالف  عن  عدا  دائمية،  بصورة 
عمليًا.  انتهى  الجهادي  الحزب  دور  أن  ذلك  ومعنى  فيه.  تدريبية 
فقد كان ألنصاره دور بارز في تحرير عبادان )تشرين ثاني 1981( 
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المعسكر  وسلم   .)1982( عام  والمحمرة  والبسيتين  وسوسنكرد 
في ما بعد إلى المجلس األعلى للثورة اإلسالمية ليكون مقرًا للواء 
بدر الذي تشكل للتو، وكانت قوات الشهيد الصدر نواته األولى. 
وكان الهدف المعلن من ذلك هو توحيد فصائل الحركة اإلسالمية 
العراقية، تحت مسمى واحد. ويرجع الدكتور علي المؤمن سبب 
وحزب  اإليراني  الطرف  بين  العالقات  على  خيم  الذي  البرود 
الدعوة إلى عوامل كثيرة منها رفض القائد الفعلي للحزب محمد 
هادي السبيتي نظرية والية الفقيه التي دعا إليها السيد محمد باقر 
عن  وتراجعه  إيران،  في  اإلسالمية  الجمهورية  قيام  عقب  الصدر 
السابقة، وهو األمر الذي أسفر عن سيطرة رجال  نظرية الشورى 
الدين مثل كاظم الحائري ومحمد مهدي اآلصفي على الحزب. 
أن  الصدر  الشهيد  اقترح  الحياة(  يقود  )اإلسالم  كتابه  وفي 
وهو  للجيش  األعلى  والقائد  للدولة  األعلى  الممثل  هو  المرجع 
التنفيذية، وهو ما رفضه السبيتي الذي كان  يرشح أعضاء السلطة 
الفقهي  المجلس  أن  كما  تامًا)1(.  رفضًا  الحزب  بمفاصل  يمسك 
في  دينية  مرجعية  مجرد  وليس  للحزب  الفعلية  القيادة  نفسه  عد 
مؤتمر الزهراء عام 1984. وقد حاول اآلصفي ربط الحزب بقيادة 
العامة  القيادة  به  ترغب  كانت  ما  وهو  مباشرة،  الخميني  اإلمام 
1985 إال  أيضًا للتخلص من شبهة عدم إيمانها بوالية الفقيه، عام 

)1(   عيل املؤمن: سنوات اجلمر ــ ص 499.



83

أنه أبلغ أن األخير ال يتدخل على هذا النحو)1(.

كانت لدى اإليرانيين تحفظات على حزب الدعوة منذ قيام الثورة 
اإلسالمية في إيران تمثلت إضافة إلى الموقف من والية الفقيه، من 
إحجام بعض رجال الدعوة عن االنسجام مع طروحات هذه النظرية 
 .1981 عام  الحزب  انسحب من  أنه  مع  الكوراني،  الشيخ علي  مثل 
يمثله  الذي  البصرة  إلى جماعة خط  السبيتي )إضافة  وقد وقف مع 
محور  ضد  مالك(  وإبراهيم  التميمي  وكاظم  عثمان  الزهرة  عبد 
الفقهاء المؤيد لوالية الفقيه. وعدا عن ذلك فقد كان اإليرانيون غير 
الدكتور  مشروع  من  العسكري  مرتضى  السيد  موقف  من  مرتاحين 
علي شريعتي، الذي ترى القيادة اإليرانية أنه شكل أحد روافد الثورة. 
كما أن اإليرانيين كانوا غاضبين من اتصاالت السيد مهدي الحكيم، 
على  المحسوبة  الشخصيات  بعض  مع  الدعوة،  مؤسسي  أبرز  أحد 

نظام الشاه، في سعيه لإلطاحة بنظام البعث في العراق.

حزب  واجهت  التي  الرئيسية  المشكلة  فإن  العموم  وعلى 
تمويل  على  الحصول  في  كانت  له،  المؤيدة  والمنظمات  الدعوة، 
بمهدي  دفع  الذي  هو  األمر  هذا  القتالية.  العمليات  لتصعيد  كاف 
 1982 الحزب في تموز  إلى ترك  الخالصي(  عبد مهدي )أبو زينب 
إلى  الهادفة  الخالص  قضاء  في  الجول(  )جيزان  عملية  فشل  بعد 
)قوات  اسم  حملت  جديدة  لمنظمة  وتأسيسه  بغداد.  نظام  إسقاط 

)1(   عيل املؤمن: مصدر سابق ــ ص 363.
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وأصبحت  الحزب.  على  المنشقين  من  مجموعة  مع  الشهداء(  سيد 
قياديي  بدر. ويرى بعض  لفيلق  التابعة  المنظمات  بعد إحدى  ما  في 
األهوار أنهم كانوا قادرين على إرباك نظام صدام حسين لو توفرت 
السيارات(.  )مثل  كافية  قتالية  ومعدات  جيدة،  مالية  إمكانيات  لهم 
النظام وعدم  إطالة عمر  في  الرئيس  السبب  كانت  المشكلة  إن هذه 
كثرة  في  السر  وكانت  به.  اإلطاحة  على  المعارضة  أحزاب  قدرة 
االنشقاقات التي تعرضت لها الحركة اإلسالمية بوجه عام في تلك 
الحقبة، وخلق حال يأس لدى الزعماء العراقيين. مما دفع بهم إلى 
مالذًا  لهم  وفرت  التي  األوربية  الدول  نحو  والتوجه  إيران  مغادرة 
آمنًا طوال تلك الحقبة. وجعلتهم يؤثرون العمل السياسي بعيدًا عن 

القتالية.  العمليات 

تجفيف األهوار
وقد عمد النظام بعد تصاعد هذه العمليات والسمعة التي اكتسبتها 
في الداخل إلى القيام بخطوات لتجفيف األهوار، عبر تقطيع أوصالها 
األنهار  مجاري  وتحويل  البعض،  بعضها  عن  معزولة  مناطق  إلى 
لتصب بعيدًا عنها. كما عمل على حفر عدد كبير من القنوات للحيلولة 
دون تسرب المياه إلى تلك األهوار، وتوجيهها بدالً من ذلك نحو نهر 

الفرات قرب القرنة.

الري  وزارات  ودوائر  العسكري  الهندسي)1(  الجهد  اشترك  وقد 

)1(   هو اصطالح حميل يقصد به املكائن واآلليات مثل اجلرافات والشفالت واحلفارات 
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القيام  هو  األساسي  عملها  وكان  الحملة.  بهذه  والنفط  واإلسكان 
بتحويل مجرى الفرات من مساره شرق الناصرية إلى المصب العام، 
الذي بات يسمى )نهر القائد( ليصب بعد ذلك في قناة )شط البصرة( 
باتجاه خور الزبير. وكان البد إلتمام هذا العمل من إنشاء سدود ترابية 
المياه  تدفق  لمنع  والناصرية،  البصرة  المدينة شمال غرب  بين قضاء 

إلى هور الحمار.

إن مساحة األهوار التي كانت تقدر بحدود 15000 كيلومتر مربع، 
تصل في بعض المواسم إلى 20000، انخفضت بسبب هذه اإلجراءات 
إلى حوالي 2000 كيلو مربع ال غير. ومن الطبيعي أن يلعب تجفيف 
فنفقت  المنطقة،  تلك  في  الحياة  نمط  تغيير  في  مؤثرًا  دورًا  األهوار 
المنطقة،  تستوطن  كانت  التي  العذبة  المياه  أسماك  من  هائلة  أعداد 
أو تضع بيوضها فيها. وغيرت أسراب الطيور مسار هجرتها السنوية 
يزيدون  كانوا  الذين  األهوار  سكان  وغادر  أخرى.  رطبة  أماكن  إلى 
في  وسكنوا  األخرى،  المحافظات  إلى  شخص  مليون  نصف  عن 
عشوائيات حول مدن البصرة وكربالء والنجف وبغداد، ولم يتبق في 

المنطقة سوى ما يقارب من 50000 إنسان. 

بل إن تقارير الهيأة العامة للبيئة أشارت إلى ازدياد معدالت درجات 
في  كانت  أن  فبعد  مئويتين.  درجتين  بحوالي  التسعينات  في  الحرارة 
أن  ْم. كما   25,17 إلى  التسعينات  في  ارتفعت  ْم   23,9 الثمانينات  عقد 

وغريها التي متلكها رشكات املقاوالت يف العادة.
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معدالت درجات الحرارة العظمى ارتفعت في نفس المدة من 31,6 ْم 
إلى 33,2 ْم. في حين انخفضت رطوبة الجو من 61 % إلى 41 %.

وتقدر هذه التقارير أيضَا أن ما بين 100000 ــ 200000 إنسان من 
 100000 من  أكثر  وهناك  العراق،  داخل  هجروا  قد  األهوار  سكان 

عاشوا كالجئين خارج العراق)1(.
كان النهر الثالث هذا )أو نهر القائد( قد أكمل في عام 1993 بإشراف 
 90 وعرض  كيلومترًا   565 بطول  حسن،  كامل  حسين  الرئيس  صهر 
مترًا، وروعي أن تكون أعماقه كبيرة لتضمن سحب المياه الجوفية في 
كانت  في مساحات شاسعة  األحيائي  التنوع  والقضاء على  المنطقة، 
مغطاة بنباتي القصب والبردي. وفي عام 1992 جف حوالي 90 % من 
كبير من  بحرق عدد  الجيش  قيام  ذلك  أعقب  ثم  األهوار.  مساحات 

القرى وإجالء السكان عنها.
البعض أن صدام حسين شجع األتراك على إنشاء السدود  ويرى 
على روافد نهري دجلة والفرات. وبحسب تقرير )اليونيب( فإن هذه 
السدود قادرة على تخفيض منسوب نهر الفرات إلى 50 % من مناسيبه 
األصلية، إذ أن طاقتها أكبر بحوالي 6 مرات من التدفق السنوي للنهر. 
ويكفي أن هذه السدود قطعت فيضان الربيع الذي تعتمد عليه األهوار 

في بقائها على قيد الحياة.
األهوار،  في  مهماتها  والسدود  القنوات  هذه  أكملت  وحينما 

)1(  حممد داود األمحد: )األهوار العراقية حضارة 5000 سنة تعود من جديد( ــ جملة بيئتنا 
العدد 136/ 2011.
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جديدة  نباتات  بدأت  بالتصحر،  الغرينية  األراضي  وأخذت 
الطرفاء  أو  )الزور(  نباتات  وهي  منها،  كثيرة  أماكن  في  بالظهور 
سمحت  التي  وهي  الجفاف.  مقاومة  على  العالية  القابلية  ذات 
على مدى السنوات المتبقية ببقاء مقرات األهوار في حالها، رغم 
الشرب، وشق  مياه  توفير  التي واجهتها، مثل  الكثيرة  الصعوبات 
1996 حتى توقفت عمليات  طرق المواصالت. وما أن جاء عام 
إيران، أو اختفوا في  المقاتلين إلى  األهوار تمامًا. وهاجر معظم 
المدن الكبيرة. إال أن مقرات قليلة حافظت على وجودها هناك، 
سقوط  حتى  وانتظرت  سواه.  إليه  تأوي  مكانًا  تملك  ال  ألنها 
2003 لتتحرك في الهواء الطلق. وقد حاولت  9 نيسان  النظام في 
بداية  منذ  مناطقها  على  سلطتها  فرض  الحركات  هذه  بعض 
دخول القوات األجنبية إلى العراق مثلما حدث في العمارة. فقد 
قوات  وصول  قبل  المدينة  على  ماهود  كريم  مجموعة  سيطرت 
الحلفاء، وتفاوضت مع أحد الضباط األميركيين الذي طلب نزع 
سالح المجموعة مع إسناد بعض المهمات لماهود ومنها توزيع 
في حينه. وخلق  بدر  منظمة  قادة  ألب عليه  الذي  األمر  الرواتب 

بعض المشاكل بين الطرفين.

عصفت  زمنية  حقبة  على  فارقة  عالمة  األهوار  معارك  كانت  لقد 
الخارجي  العالم  إلى  يتطلع  وجعلته  باألزمات،  وأغرقته  بالعراق، 
ثمنًا  دفع  أن  بعد  أراد  ما  له  وكان  فيها.  وقع  التي  المحنة  من  إلنقاذه 
وقت  إلى  يحتاج  أنه  والشك  شعبه.  وثروات  أبنائه،  دماء  من  باهظًا 
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طويل حتى يستعيد وضعه الطبيعي بين أمم األرض. 
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