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مقّدمة الترجمة 

ا يدخ��ل �ص��احة املعرك��ة، ول خربة له يف امل�ص��ائل  ».. ت��رون �ص��ابًّ

الع�ص��كرية.. وبعد �ص��نتني ي�صبح خبرًيا ا�ص��رتاتيجًيا يف احلرب. هذا 

اأمر غاية يف الأهمية. ح�ص��ًنا.. لحظوا ال�ص��هيد ح�صن باقري كمثال 

.. فاأ�ص��حاب املعرفة ومن لديهم اطالع يرون اأّن هذا ال�ص��اّب قد اأ�صبح 

يف الع�صرين ونّيف من عمره مهند�ًصا ع�صكرًيا، متى؟!. يف �صنة 1982م. 

ومتى دخل �ص��احة احلرب؟! يف �ص��نة 1980م...لقد طوى هذا ال�ص��اّب 

 .
1
حركة ع�صرين �صنة يف حركة �صنتني!«

ل تنح�ش���ر �لعبقرية بامل�شار �جلهادّي وح�شب؛ فكل ميادين �حلياة فر�ٌص 

لل�شب���ق �إىل �خل���ري�ت؛.. و�إن كانت ميادين �حل���روب يف �لغالب حمالاً لظهور 

� لنبع���اث �لآلم و�ملر�ر�ت؛ ولكن  ا مركزاً �لنخ���ب و�لعباقرة؛ مثلما تك���ون �أي�شاً

د�أب �لعباق���رة يف �شاحات �لنز�ل �لتخفيف من خ�شائرها و�أثقالها؛ و��شطياد 

فر�شها؛ ليتحول طعم �لهزمية ن�شر�. وهنا �شر عبقريتهم �حلقيقية.

لي�شت �لعبقرية وليدة �ملعاهد و�لكليات �حلربية فقط؛ �إمنا هي- بالدرجة 

�لأوىل - �شنيعة �لفرد نف�شه؛ مبا �أوتي من قوة يف �لفكر ويف �لهّمة ويف �ليّد .. 

� بال�شباب؛ من قاعدة �لأ�شرة  لك���ن مقدماتها تبد�أ من مرحلة �لطفولة مروراً

� بال�شبا حي���ث ت�شافرعو�مل �لرتبية  حي���ث �لأ�شا�ص و�مله���د �لطبيعي؛ مروراً

و�لتعلي���م؛ و�شولاً �إىل وجود قيادة حكيمة جت���ذب �أ�شحاب �لقلوب وت�شحنها 

باإك�شري �ملحبة و�لقيام ..

ا؛ د�أب على  � ونهماً ا جيداً يف ريع���ان �شبابه كان غالم ح�شني �ف�شردي قارئاً

تكريم عشرة آالف شهيد في محافظة  الخامنئي)دام ظله( في حفل  اإلمام   -  1
مازندران 16-12-2013 م
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جم���ع �لكتب و�ل�شتطالع و�لبح���ث؛ در�ص وبنى عقيدت���ه ومعارفه من خالل 

هذ� �لجتاه ..؛ مع �أنه مل يكن متفوقا يف �ملدر�شة!

مار����ص �لعمل �ل�شحفي وكتب فيه؛ كت���ب تقارير عديدة �أثناء زيارته �إىل 

لبن���ان و�جلز�ئ���ر؛ وكان �أول �شحفي ي�شل �إىل �شح���ر�ء طب�ص ليوّثق هزمية 

�جلربوت �لأمريكي �لنكر�ء..ويف �حلرب كان �أول �ملبادرين لبتكار �خلطط 

و�ل�شتفادة من �ملعلومات و�خلر�ئط؛  وله جولت يف �ل�شتطالع.. 

ح�شن باقري؛ قيادٌي فتّي جادت به ثورة �لإمام �خلميني؛ نه�ص من قلب 

�ملجتمع �مل�شت�شعف ثم �شنع من �ل�شعف قوة ومن �حلرب �نت�شار�. 

�سكر وتقدير

ن���ا �أن نقّدم للق���ر�ء وخا�شة �ل�شباب؛ �لإ�شد�ر �ل���� )28( يف �شل�شلة  ي�شرُّ

»�شادة �لقافلة« وجمموعة �أدب �جلبهة؛ ول ي�شعنا �إّل �أن ن�شكر كل من �شاهم 

يف �إعد�ده وترجمته ليب�شر �لنور بهذه �حلّلة: 

- �لكات���ب: �لأ�شت���اذ �شعي���د عالميان، ونا�ش���ر �لن�شخ���ة �لأ�شلية )�شوره 

مهر( و مكتب )�أدب وفن �ملقاومة(؛  

- فري���ق �لرتجم���ة و�ل�شياغ���ة: م���رمي �شفي �لدي���ن، حن���ان �ل�شاحلي، 

هد�ي���ة �شفو�ن و�أميمة عليق؛ حيث ت�شافرت �جلهود لتقدمي ن�شو�ص عربية 

متما�شكة بلغة جميلة. 

- فري���ق �ملر�جعة و�لتحري���ر؛ ونخ�ّص بالذكر ر�ش���و�ن ر�غبي يف تدقيق 

�لرتجمة، وجنوى �ملو�شوي يف �لتحرير. 

- �ملخرج �لفني: علي عليق. 

و�ل�شك���ر مو�ش���ول لد�ر �ملع���ارف �لإ�شالمي���ة �لثقافية يف ب���ريوت؛ نا�شر 

�لن�شخة �لعربية.

مركز املعارف للرتجمة

�شهر رم�شان-2019 



مقدمة الكتاب

�شب���اح �لأحد يف 1983/1/29م بينما كان جمٌع من قادة �حلرب 

يف زي���ارة لالإم���ام �خلميني، و�شل خرب هام �إىل جم���ار�ن: ��شت�شهد 

ح�شن باقري!

���ا عل���ى �لق���ادة. ق���ال حم�شن  � وع�شيباً كان ذل���ك �لي���وم مري���راً

� ح�شل يف دماغي«. و�أبدى قلقه جتاه م�شتقبل  ر�شائي: »كاأّن �نفجاراً

: »�أ�شعر �أّن فقدُت �أحد ذر�عّي، �إذ كيف �شنتمكن من  �حل���رب قائالاً

�ل�شتم���ر�ر يف �حلرب؟«، وقال �ل�شهيد مهدي زين �لدين: »كان وقع 

�خلرب كانهيار جبل على روؤو�شنا«. 

لقد كان �ل�شتمر�ر يف �حلرب على �ملحّك، فكيف �شنكمل �ملعركة 

وق���د فقدن���ا ح�ش���ن؟ فقدنا قائ���د مقر كرب���الء! قال �حل���اج قا�شم 

ا ن���اء بثقله على �ل�شب���اب يف �جلبهة كيوم  �شليم���ان: »مل ن�شهد يوماً

�شهادة ح�شن باقري، كانت �شهادته خ�شارة للجبهات مل تعّو�ص«. 

دخ���ل غالحم�ش���ني �أف�ش���ردي، �ملع���روف بح�ش���ن باق���ري، �إىل 

خوز�شت���ان مع بد�يات �حل���رب، �أي يف �لثال���ث و�لع�شرين من �أيلول 

� من عمره يف ميادين �حلرب. ويف هذه  عام 1980، و�أم�شى 28 �شهراً

ا ُيعتمد عليه يف �جلانب  ا �أ�شا�شياً ا، �أ�شبح ركناً �لف���رتة �لق�شرية ن�شبياً

�ل�شتخب���اري و�ملعلوم���ات و�لّتخطي���ط، وتنفي���ذ خمتل���ف �لعمليات 

�ل�شغ���رية و�لكب���رية. ق���ال قائد �حلر����ص �لثوري حم�ش���ن ر�شائي: 
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ا �آخذ بر�أيه كر�أي  »كنت �أ�شتند على كالم ح�شن كتاأييد لر�أيي و�أحياناً

�شدي���د يطرح���ه هو«. و�أ�ش���اف: »يوجد يف كل عملية ثالث���ة �أو �أربعة 

ق���ر�ر�ت م�شريية، كان حل�شن باقري دور فيه���ا. على �شبيل �ملثال، 

كان يكف���ي �أن منتنع عن مهاجمة �لر�د�ر حت���ى تف�شل عملية »�لفتح 

�ملبني« بتمامها«. 

�لقائ���د علي �شياد �ش���ري�زي، �شهيد �جلي�ص، مي���دح ذكاء ح�شن 

�ملتوّق���د، ونباهته، وقدر�ت���ه، وكذلك ن�شاطه وقوت���ه يف �لتحليل �إىل 

جان���ب �لتز�مه وروحه �لثورّية. وقد عّده يف مقام ل ي�شله �إل �لأملعّي 

يف �جلبهة وذلك بعد �شنو�ت من �جلهاد. 

��شت�شه���د ح�شن باق���ري يف �ل�شابعة و�لع�شرين م���ن عمره، وكان 

���ا لقائد �لقو�ت �لربّية يف �حلر����ص ويف عد�د قادة �ل�شف �لأول  نائباً

يف �حل���رب. ذ�ع �شيت���ه بعد م�شي �شهرين م���ن ح�شوره يف �جلبهة، 

بحي���ث �أن ممثل �لمام يف �لهيئة �لعليا للدف���اع و�أع�شاء تلك �لهيئة 

و�لق���ادة �لع�شكري���ني نظ���رو� �إلي���ه ك�شخ�صٍ ع���امٍل ب���اأدق �ملعلومات 

و�لقادر على تقدمي �حللول. 

يف 1980/11/16م، ُعق���د �جتماع يف ُغرفة عمليات �جلي�ص �شّم 

�آية �هلل �خلامنئي ممثل �لإمام �خلميني، �أبو �حل�شن بني �شدر رئي�ص 

�جلمهوري���ة ونائب �لقائد �لع���ام للقو�ت �لع�شكرية �آن���ذ�ك، و�للو�ء 

فالح���ي قائ���د �لقوة �لربي���ة، و�للو�ء »ظه���ري جناد« رئي����ص �لأركان 

يف �جلي����ص، و�لدكت���ور �شم���ر�ن، و�شائ���ر �مل�شوؤول���ني يف �شو�شنكرد. 

��شطح���ب قائد غرف���ة �لعمليات يف �جلن���وب، د�وود كرميي، ح�شن 

باقري معه ب�شفت���ه م�شوؤول )فرع( ��شتطالع �لعمليات يف �حلر�ص. 

وعندم���ا ح���ان دور �حلر�ص يف تلك �جلل�شة، طل���ب �حلاج د�وود من 
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ح�شن باقري �أن يق���ّدم �ل�شروحات على �خلريطة. فقّدم يف �لبد�ية 

ا حول كيفي���ة متو�شع �لقو�ت على جميع حماور خوز�شتان، ثم  �شرحاً

�أدىل مبعلوم���ات تف�شيلية عن قدر�ت �لوح���د�ت �لعر�قية، وقادتها، 

م���ا �أثار �إعجاب �حلا�شرين، منهم بن���ي �شدر �لذي �أثنى على ذكاء 

ح�ش���ن ونباهته  بالرغم م���ن �أن بني �شدر مل يك���ن يرى �حلر�ص ذ� 

كف���اءة وخ���ربة يف ق�شية �حل���رب. ح�شر يف تلك �جلل�ش���ة جمٌع من 

كب���ار �جلي����ص �لذين ميلك���ون جت���ارب ع�شكرية تفوق �شن���و�ت عمر 

� باأو�شاع جمي���ع مناطق �جلبهة يف  ���ا خبرياً ح�ش���ن. وقد و�جهو� �شاباً

ا بجميع وحد�ت �لعدو وقدر�تها، وكيفية حتركاتها  �جلن���وب، و�شليعاً

م���ن �جلنوب حتى �ل�شمال وتكتيكاتها �حلربية. ومل تتو�فر لدى بني 

�شدر و�مل�شوؤول���ني �لع�شكريني �آنذ�ك معلومات تذكر يف هذ� �ملجال. 

كان���ت جل�شة �شو�شنك���رد نقطة تاأّل���ق ح�شن باق���ري. ومل يدم �لأمر 

طويالاً حتى �عتربه ق���ادة �جلي�ص و�حلر�ص نابغة، �إذ �شهدو� قدر�ته 

يف �حل�ش���ول عل���ى �ملعلوم���ات، ويف �لتخطي���ط ويف قي���ادة �لأعمال 

�لع�شكرية �لكبرية.

لطامل���ا كانت �حل���رب �شاحة ظه���ور �لنو�بغ و�لنخ���ب. وقد ُعرف 

ع���دٌد من �لنو�بغ �لع�شكري���ني �لذين �شارك���و� يف �شبابهم يف �حلرب 

�لعاملي���ة �لأوىل، و�كت�شب���و� خ���ربة منها، ث���م ��شته���رت �أ�شماوؤهم يف 

�حلرب �لعاملية �لثانية، وتد�ولتها �لأل�شن ومنهم: »مار�شال غيورغي 

جوك���وف« يف �لحتاد �ل�شوفياتي، و�جلرن�ل »�إرفني روميل« يف �أملانيا، 

وكذلك �جلرن�ل »ديغول« يف فرن�شا، و�جلرن�ل »برنارد مونتغمري« يف 

�نكلرت�، و�جلرن�ل »جورج باتون« يف �أمريكا. وكان متو�شط �أعمارهم 

يف �حل���رب �لعاملية �لثانية 50 �شنة؛ حيث بل���غ جوكوف من �لعمر 45 

1مقدمة الكتاب
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�شن���ة حينها ومونتغم���ري 54 �شنة، وقاربت �أعم���ار �لباقني �خلم�شني 

ا. ومن �جلدير ذكره �أن متو�شط �أعمارهم عند �لوفاة كان  �شن���ة �أي�شاً

� عن ميادين �حلرب.  75 �شنة، وكل و�حد منهم فارق �حلياة بعيداً

و�إن كان هن���اك �أوجه ت�شابه بني �أ�شالي���ب ح�شن باقري وتد�بريه 

�حلربي���ة ومونتغم���ري يف خّطته يف �للتفاف ح���ول �لعدو، ومار�شال 

جوك���وف يف �بت���كاره يف �لتخطي���ط �لع�شك���ري، ب���ني ح�ش���ن باقري 

و�جل���رن�ل باتون يف تاأكيده على �ل�شتطالع �لدقيق و�ل�شامل ل�شاحة 

�حل���رب، ومار�شال روميل يف �شعة �شدره وح�شن �أخالقه مع من هم 

�أدن���ى من���ه رتبة �أو مع �أ�ش���رى �حلرب، �إل �أن �لخت���الف �لكبري بني 

ح�ش���ن باقري و�شائر �جل���رن�لت هو �شغر �شّنه، �لأم���ر �لذي دعانا 

لتدوين هذ� �لكتاب.

يف �شي���ف �لعام 2007، وّجه���ت »موؤ�ش�شة �ل�شهي���د ح�شن باقري« 

دعوةاً يل ككاتٍب حتى �أت���وىل مهّمة �لتحقيق يف حياة �ل�شهيد وتدوين 

جمموعة ذكرياته. ��شتمّر هذ� �لعمل حتى مطلع �لعام 2015. يف بادئ 

�لأمر، �شّلمني �لقائد فتح �هلل جعفري، رئي�ص �ملوؤ�ش�شة، �لت�شجيالت 

�ل�شوتية �لتي تخ�ّص عائل���ة �ل�ّشهيد و�أ�شدقاءه وزمالءه �ل�شحفيني 

جريت يف �أعو�م 1983 
ُ
باط، و�لتي �أ وكذلك �ملقابالت مع �لقادة و�ل�شّ

ا؛ غالبيتهم من  و1996 و2004. خالل �شنو�ت �لّتحقيق، قابلُت 45 ر�وياً

�لقي���اد�ت �لعلي���ا يف �حلر�ص �لثوري و�جلي����ص. وقامت �ل�شيدة مرمي 

نوري، �لتي عاونتنا يف �مل�شروع، بتدوين ذكريات ما يقارب هذ� �لعدد 

م���ن �ملقابالت. كما طالعُت �لعديد م���ن �لوثائق �لتي كان �ل�شهيد قد 

كتبه���ا بنف�شه، وت�شمل �ملذكر�ت، �لر�شائل، وتقارير �حلرب �ليومية. 

ا  ويف نهاية �ملطاف كانت ح�شيلة �لذكريات �ل�شفوّية ملئة و�شبعني ر�وياً
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و�لوثائ���ق ذ�ت �ل�شلة: تاأليف و�إعد�د جمموعة ذكريات ح�شن باقري 

يف كتاب من ثالثة �أجز�ء ت�شّمنت �ألفي �شفحة. 

يف ه���ذه �ل�شن���و�ت، كّلما تعّمق���ت معرفتي بح�شن باق���ري �أكرث، 

حت�ّش���رُت على خم���ول ذكره؛ خا�شة ب���ني جيل �ل�شب���اب. كنت �أقول 

يف ق���ر�رة نف�ش���ي حبذ� ل���و تعّرفت �لأجي���ال �إليه )وعرف���ت قيمته( 

كم���ا عرف���ه �لق���ادة و�ملجاهدون يف �أي���ام �جلبهة. لأن كن���ت �أ�شعر 

�أن���ه لي�ص �بن �لف���رتة �لزمنية �لت���ي عا�ص فيها وح�ش���ب، وميكن �أن 

 لل�شباب �لباحثني 
ٍ
ي�شب���ح منط حياته وكذلك قدر�ته م�ش���در �إلهام

� �زد�دت رغبتي يف حتقيق  � روي���داً ع���ن �آفاق �لنجاح و�لتقّدم. ورويداً

هذه �لأمني���ة �لتي كانت ر�قدة يف �إحدى زو�ي���ا ذهني، حتى �شارت 

ا. كنُت �أرغُب بكتابة �شرية ح�ش���ن باقري باأ�شلوب �شائق  � و�قعاً ق���ر�راً

� من كل ما جمعته يف هذه �ل�شنو�ت؛ لتكون جديرةاً  ج���ذ�ب؛ م�شتفيداً

بالو�ش���ول �إىل �شريح���ة �ل�شب���اب. و�أف�شحُت عن �شوق���ي ل�شديقي 

�لق���دمي مرت�شى �شرهنكي. فرّحب بهذه �لفكرة؛ ق�شة حياة موثقة، 

خمت�شرة، وباأ�شلوب �شهل مب�ّشط لل�شباب.

ا،  يف ه���ذ� �لكت���اب ��شتفدنا من ذكري���ات �شفاهية ل���� )65( ر�وياً

م���ن بينها ذكريات: �ل�شهيد حمم���د �بر�هيم همت، و�ل�شهيد مهدي 

زي���ن �لدين، ومهدي باكري، و�ل�شهيد حميد معينيان ود�وود كرميي 

و�ل�شهي���د عل���ي �شياد �شري�زي. حيث �أجرى ق�ش���م �لإعالم يف »مقّر 

كرب���الء« يف �لع���ام 1983م �ملقاب���الت �ل�شفاهية م���ع �ل�شهيد حممد 

�إبر�هيم همت، و�ل�شهيد مهدي زين �لدين، و�ل�شهيد مهدي باكري، 

و�ل�شهي���د حمي���د معينيان. �أم���ا �ملقابلة مع �ل�شهي���د �شياد �شري�زي 

فكان���ت يف �لعام 1996م، ومع �ل�شهيد د�وود كرميي يف �لعام 2004م 

1مقدمة الكتاب
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�أي قب���ل �شهري���ن من �شهادت���ه، وذل���ك يف موؤ�ش�شة �ل�شهي���د باقري 

م���ن قبل �لقائد فت���ح �هلل جعف���ري. فّرغت هذه �ملقاب���الت وكذلك 

جريت مع �ل�شهيد باقري نف�شه، 
ُ
�حلو�ر�ت �مل�شّجلة �لتي كانت ق���د �أ

و��شتكم���ل �إعد�دها وجمعها بتمامها يف كتاب من ثالثة �أجز�ء حمل 

ا  ��شم »جمموعة ذكريات �ل�شهيد ح�شن باقري«؛ وقد �أدرجنا �أق�شاماً

منها يف هذ� �لكتاب. 

كان غالحم�ش���ني �ف�ش���ردي �ملع���روف بح�شن باق���ري، �شحافيًّا 

� م���ن عم���ره يف مهن���ة �ل�شحافة. وعن���د مر�جعة  �أم�ش���ى 18 �شه���راً

�أر�شيف �شحيفة »جمهورى ��شالمى« ح�شلُت على بع�ٍص من �أعماله 

�لتي تدّل على �أنه توّجه يف �لأيام �حل�شا�شة و�لع�شيبة لبد�ية �لثورة 

�إىل �ملو��شي���ع �لهاّمة و�مل�شريي���ة. فكانت �ملقابلة �لت���ي �أجر�ها مع 

�أحمد مفتي ز�ده -من �لقي���اد�ت �لدينية لأهلنا �ل�شّنة يف كرد�شتان 

يف تلك �لآونة- على قدٍر عاٍل من �لأهمّية، وقد ُطبعت يف �لتا�شع من 

�أيلول عام 1979.  كما كان �ل�شهيد باقري �أول �شحايف ُير�َشل يف بعثٍة 

خ���ارج �لبالد عقب �نت�شار �لث���ورة. ففي نهاية �شه���ر ت�شرين �لأول 

ر�شلت بعثٌة من قبل �حلكوم���ة �لإير�نية للم�شاركة 
ُ
من �لع���ام 1979 �أ

يف �حتف���ال ذك���رى ��شتقالل �جلز�ئ���ر بدعوة من رئي����ص جمهورية 

�جلز�ئر، و�شّمت �لبعثة: �ملهند�ص مهدي بازركان، �لدكتور �بر�هيم 

يزدي، و�لدكتور م�شطفى �شمر�ن، ر�فَق �لوفد غالحم�شني �ف�شردي 

� طب���ع يف �شحيفة »جمهوري  لة �شفره تقريراً ���ا، كانت حم�شّ �شحافيًّ

��شالمي« يف �لثان من ت�شرين �لثان من �لعام  نف�شه. 

يف يوم �جلمعة �ملو�فق للخام�ص و�لع�شرين من ني�شان عام 1980 

وُبعي���د �شاع���ات قليلة من �لإن���ز�ل �لأمريكي �لع�شك���ري يف �شحر�ء 
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طب����ص، �نطلق �ف�شردي وكان �أول �شح���ايف ي�شل �إىل �ملنطقة. كتب 

ون�ش���ر �أربعة تقاري���ر عن تلك �حلادث���ة، وكان يف كل ي���وم ُيعِلن عن 

تفا�شيل جديدة عنها بالإ�شافة �إىل �شرحها وحتليلها.

وم���ن �أعمال غالحم�شني �ف�شردي، يومي���ات رحلته �إىل لبنان يف 

حزير�ن عام 1980م، ملدة �أ�شبوعني، وكانت ح�شيلة �لزيارة خم�شة 

تقارير عن كافة �مل�شائل و�ملو��شيع �ل�شيا�شية و�لجتماعية و�لثقافية 

يف ذل���ك �لبلد. ق���ّدم غالحم�شني يف رحلته ه���ذه، معلومات جديدة 

ا من  ع���ن لبن���ان ول تز�ل مفي���دة �إىل يومنا ه���ذ�. و�شتج���دون بع�شاً

ه���ذه �لأعمال يف �شفحات من هذ� �لكت���اب، وذلك ح�شب منا�شبتها 

للمو�شوع و�لّن�ص. 

يف لقاٍء باللو�ء حممد باقري )�أف�شردي( علمُت �أن غالحم�شني كان 

قد كتب يف �أوج �أيام �لثورة، مقالاً حول م�شروع قانون �ل�شحافة، وقد 

ن�ش���رْت جريدة كيهان هذ� �ملقال. عرثُت عليه بعد �لبحث يف �أر�شيف 

�جلري���دة �ملذكورة، وكان ق���د ن�شر بتاري���خ 1357/7/13 )1978م(. 

ا ح���ول م�شروع  فف���ي تل���ك �لآونة، �أج���رى �حلكم �لبهل���وي ��شتطالعاً

حافة ليظهر �نفتاحه �ل�شيا�شّي �ملزعوم، و�أبدى عدٌد من  قان���ون �ل�شّ

�ل�شحافيني �ملعروفني �آر�ءهم حول هذ� �مل�شروع ومنهم غالحم�شني؛ 

���الاً ون�شره. وقد فّنَد يف ه���ذه �لر�شالة م�شّودة  حي���ث كتب  ر�أيه مف�شّ

 � ا نقاط �خللل و�ل�شعف فيه من خالل تقدميه نقداً هذ� �لقانون مبّيناً

الاً يتناول �ملو�شوع من �جلانب �لخت�شا�شي. يف ذلك  ���ا مف�شّ حقوقياً

�لي���وم، مل ي�شّدق �لذين ق���ر�أو� هذ� �ملقال باأن كاتب���ه �شاٌب يبلغ من 

�لعم���ر22 �شنة، حديث �لعهد يف جمال �ل�شحافة جلهة �خلربة. وقد 

ليّطلع �لق���ّر�ء �لأعّز�ء �أكرث 
 
ا من ه���ذ� �ملقال يف �لكتاب �أرفق���ُت ق�شماً

على متانة قلم �ل�شهيد وقّوة حتليله و��شتدلله. 

1مقدمة الكتاب
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� من تاريخ �حلرب  �شيتعّرف �لقارئ  يف هذ� �لكتاب على 28 �شهراً

� بعمليات  يف حياة ح�شن باقري، وتت�شمن �لأّيام �لأوىل للحرب، مروراً

كب���رية وهامة. كان جّل �شعيي �شرد وقائع �لعمليات ورو�ية �حلو�دث 

� عن �لّتعقيد و�لّنظرة �لع�شكرية �ملتخ�ش�شة؛ ليّطلع  �لع�شكرية بعيداً

�لق���ارئ بي�ش���ٍر على �أح���د�ث �حلرب ب���كل تقّلباته���ا. ويف ختام هذه 

�ملقدم���ة يجدر بي �أن �أحّي���ي �أرو�ح �ل�شهد�ء �لذي���ن روو� )�أحد�ث( 

ه���ذ� �لكتاب و�أ�شّلم عليهم: �ل�شهي���د �بر�هيم همت، �ل�شهيد مهدي 

باكري، �ل�شهيد حميد معينيان، و�ل�شهيد مهدي زين �لدين، و�ل�شهيد 

د�وود كرمي���ي و�ل�شهيد علي �شياد �ل�شري�زي. وكذلك �أذكر �ل�شهيد 

�حل���اج حميد تقوى و�ل�شهيد �حلاج ح�شني همد�ن و�جلريح �لعزيز 

ا �شرف �حلديث،  �حل���اج �أحمد �شياف ز�ده، حيث كان يل معهم يوماً

� يف هذ�  وه���ا نحن �ليوم نفتقدهم بيننا، لكن كالمهم �شيبقى خملداً

�لكتاب ذكرى لهم. فلتخّلد ذكر�هم. 

�سعيد عالميان 

2015/10/25

  



طفل مشاغب

يف 1956/3/16 م، ويف م�شت�شف���ى »م���ادر�ن« يف طه���ر�ن، ول���د 

ا  طف���ل كان �لولد �لثان لعائلة �أف�ش���ردي. عائلٌة قّدر لها �لّدهر كرهاً

ت���رك موطنها تربي���ز و�لهجرة �إىل مدين���ة طهر�ن. �أم���ا �لأم، فهي 

. �أر�شلها و�لدها يف عمر 
1
�بن���ة �ل�شيد حممد علي، �لّنجار �لإفرجني

، فتعلمت قر�ءة �لقر�آن حتى �جلزء �لثالثني. 
2
�خلام�شة �إىل �لكّتاب

ا.  ا، يدُر�ص فيه �ل�شبيان و�لبنات معاً كان �شّف �لكّتاب �آنذ�ك خمتلطاً

بعد م�شّي عام مل يعد ي�شمح لها و�لدها بالذهاب �إىل هناك، وعّلمها 

قر�ءة �لق���ر�آن يف �لبيت بنف�شه. �أّمها ُتدعى »خ���ري �لن�شاء«، وكانت 

�م���ر�أةاً موؤمن���ة. فعندما كانت متّر يف �ل�ش���وق بالقرب من �حلو�نيت 

�لت���ي تبّث �ملو�شيقى عرب �لر�دي���و ت�شّد �أذنيها بيديها. وكانت تنحدر 

يف، كانت  من عائلة ثرّية ت�شاعد جري�نها �لفقر�ء. ففي ف�شول �ل�شّ

ا وماوؤه ل يغي�ص،  جت���ّف �آبار غالبية �ملنازل، ولك���ن بئرهم كان عميقاً

ا يف وجه �جلميع  ���ا. ولهذ� ظّل باب د�رهم ُم�شّرعاً ا �شافياً ويبقى عذباً

م���ن فرتة ما بعد �لظهر وحتى �لغ���روب، لياأتي �لنا�ص ي�شحبون �ملاء 

من �لبئر وياأخذون حاجتهم.

1- في تلك الحقبة كانوا يطلقون على الّنجار الممتاز والماهر لقب الّنجار اإلفرنجي.

2- صفوف تعليم القراءة والكتابة آنذاك ُدعيت بـ"الكتّاب" أو دور الكتاتيب)المحرر(.

1
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وعندم���ا تق���ّدم �ل�شي���د حممد عل���ي يف �لعمر، جل���اأ �إىل �شناعة 

�لأقالم. لكن عمله ك�ش���د عندما دخلت �ل�ّشوق �أقالم �حلرب �جلاف 

و�ل�شائل، فق�شد طهر�ن �أمالاً منه بت�شويٍق �أف�شل لب�شاعته. وحينها 

ا:  كان عمر �لأم �شبعة ع�شر عاماً

كانت  ن�سرالدين«.  »ال�سيد  �سارع  يف  �سكّنا  الأم��ر،  ب��ادئ  »يف 

مل  بالفار�سية.  التكّلم  د  ِ نجُ ومل  لنا،  بالن�سبة  غريبة  مدينة  طهران 

تكن تلك الأيام كحال اأيامنا هذه، فاليوم يجيد غالبية اأهايل طهران 

. بينما يف تلك الأيام مل يكن يوجد يف طهران اأتراك اأ�سا�ًسا، 
1
الرّتكية

ة. ومن جهة اأخرى،  جدوا فبندرة ويف بع�ض الأحياء اخلا�سّ واإن وجُ

يوف  كانت اأمي فرًدا اجتماعًيا، ففي تربيز، مل يخلجُ دارنا من ال�سّ

والزّوار، لذلك بقيت احلياة يف طهران ل�سنوات �سعبًة وثقيلًة. بعد 

�سنة، اأي يف العام 1950، تزّوجتجُ من جميد اأف�سردي، وكان قد تعّلم 

يف املدر�سة حتى ال�سف ال�ساد�ض. حملتجُ بعد م�سّي عام ون�سف 

من زواجنا، لكنني وبعد ولدة طفلتي ابتجُليت مبر�ض و�سداٍع يف 

بخياًل،  ا  �سخ�سً املنزل  �ساحب  كان  عاًما.  لع�سرين  ا�ستمّر  الراأ�ض 

وع�سنا ب�سعوبٍة وم�سّقة يف اإحدى غرف �سرداب منزلهم. ثم ح�سل 

اأر�سيف  م�سوؤول  و�سار  ال��ّط��رق،  وزارة  يف  وظيفة  على  زوج��ي 

يف  لل�ّسكن  انتقلنا  الدائرة،  تلك  مديري  وبف�سل  لذلك،  املوؤ�س�سة. 

اأحد منازل الوزارة، يف �سارع »ارگ«. ما اإن انتظمت حياتنا بع�ض 

 اأجرى 
2
ال�سيء حتى مر�ض زوجي واأ�سيب بداء ال�ّسل يف العظم.

التركية،  1 - أهالي منطقة تبريز ومحافظات شمال غرب إيران عموًما يتكلمون 
وتعّد لغتهم األساسية إلى يومنا هذا. )المترجم(

في  الّدرن  انتشار  نتيجة  العظام  في  وتشّوه  تآكل  وهو  العظمي  السّل  داء   -  2
المفاصل. )المترجم(
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له الأطّباء عملية زراعة عظم يف الظهر، ثّم لزم الفرا�ض مّدة �ستة 

، ومع ذلك كان عليه ال�ستمرار يف 
1
اأ�سهر. كان زوجي يعمل مياوًما

العمل، حتى ل يفقد وظيفته وبالتايل نفقد املنزل. مل يكن باليد من 

حيلة، كنت قد تعّلمتجُ القراءة يف هذه املّدة الوجيزة. كان ملفوًفا 

فقد  البديهة  َفِطٌن و�سريع  ولأن��ه  فخذه.  رقبته حتى  من  باجلبرية 

حفظ م�سبًقا اأرقام خم�سة ع�سر األف ملف. ف�ساروا ياأتونه بالأعمال 

لينجزها يف املنزل. فيذكر يل رقم امللف لأبحث عنه، حتى متكّنا من 

اإناز العمل باأي و�سيلة ممكنة.

وبع���د م�سي �سّت���ة اأ�سهر، حت�ّسنت حال���ه وا�ستمّر يف عمله. يف 

تل���ك املدة قا�سيتجُ �سدائد و�سعوباٍت كثرية وهزل ج�سمي. فو�سف 

يل الأطب���اء بع�ض الأدوية وطلبوا من���ي ال�سرتاحة الكاملة، لكّني 

ما عرفتجُ الراحة واإن اأردتجُ ذلك مل اأ�ستطع.

كن���ت حاماًل يف ال�سه���ر ال�ّسابع عندما ب���داأت اأوجاعي. نقلوين 

اإىل م�ست�سف���ى »م���ادران«، وولد طفلي يف ال�ساد����ض ع�سر من �سهر 

اآذار م���ن ع���ام 1956 املوافق للثالث من �سه���ر �سعبان، اأي يف ذكرى 

ولدة الإم���ام احل�س���ن Q، وهك���ذا اأ�سمين���اه غالحم�س���ن نذًرا 

 .
2
»Q لالإمام احل�سن

ولع���ل معاناة �لأم كان���ت �شبب ��شتعج���ال غالحم�شني يف جميئه 

�إىل �لدني���ا، فاأتى قبل �شهرين م���ن موعده حيث مل يكن �أحد يرتقب 

قدوم���ه ليحمل �لأعباء ويخّفف عن كاهله���ا. ورغم فرحها �ل�شديد، 

ا  � خّديجاً كان عليها حتّم���ل معاناة جديدة؛ فغالحم�ش���ني كان مولوداً

1 - أي يتقاضى راتبه يوًما بيوم. 

2- السيدة كبرى أفشردي والدة غالمحسين افشردي.
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مل يتع���دَّ وزن���ه �لكيل���و وثمامنئ���ة غ���ر�م. يف تلك �مل�شت�شف���ى مل تكن 

�حلا�شن���ات �خلا�شة حلف���ظ �لأطفال �خلّدج متوف���رة، و�إن توفرت 

���ة دون غريهم من عو�م �لّنا�ص. فقَد  يف م�شت�شف���ى ما فلطبقة خا�شّ

�لأطب���اء �لأمل ببقائه على قيد �حلياة. ف�شلّم���وه �إىل �أّمه بعد م�شّي 

ثالثة �أيام على ولدته:

، فكنتجُ األّفه بقما�ض واأ�سعه حتتها. 
1
»كان يف بيتنا طاولة تدفئة

كان هزي���اًل جًدا كف���رٍخ �سقَّ لتّوه م���ن البي�سة. ب���دا ج�سمه كعظمة 

تك�سوه���ا طبق���ة من جل���ٍد وردي. واأ�سابع���ه اأ�سبه باأع���واد كربيت 

مرتا�سف���ة ق���رب بع�سه���ا البع����ض. بقي���تجُ اأطعمه احللي���ب يف فمه 

بامللعقِة �سهًرا كاماًل؛ فكرب ومنا بعون الله ولطفه. ملّا بلغ من العمر 

�سن���ة وب�سعة اأ�سهر، اأجُ�سيب مبر�ض »ال�ّسع���ال الّديكي«، فكنتجُ األّفه 

.
2
جيًدا، واأ�سعد به اإىل ال�سطح لي�ستن�سق هواًء نظيًفا«

عندما ولد غالحم�شني، كان عمر �أخته �أربعة �أعو�م. وكان �ملولود 

� �إىل ح���ٍد �أن �شوت���ه ل يرتفع عند �لب���كاء وكان يعب�ص فقط.  عاج���زاً

غرية تفّقده كّل ب�شع دقائق لرتى هل  لذلك كان���ت مهّمة �لأخت �ل�شّ

تغرّيت مالحمه �أم ل.

ويف �جله���ة �ملقابلة مل�شجد »ارگ« كان يوجد ف�شحة خ�شر�ء، وقد 

�عتاد و�لده �ل�شيد جميد �أخذ �لأطفال ليالاً �إىل هناك:

»خالل فرتة طفولة غالحم�س���ن كان والدي يحمله كل ليلة على 

�سدره، ونذهب اإىل احلديقة �سوًيا، ونعود اإىل املنزل بعد اأن يغفو. 

كان يل عمة متزوجة من خال اأمي، ي�سكنان يف كربالء، وعندما 

1- طاولة خشبية قصيرة تغطّى بمالءات ويوجد تحتها مدفأة، وتعد من أثاث المنزل 
في التراث اإليراني، يجلس أفراد األسرة حولها واضعين أرجلهم تحتها للتدفئة.

2- والدة الشهيد.
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بلغ غالحم�س���ن ال�سنتن �سافرنا اإىل كربالء لزيارة الإمام احل�سن 

Q ومكثن���ا تلك املدة يف منزلهم وقد اأحّب���ا غالحم�سن حًبا جًما. 

يف اأح���د الأي���ام التي ق�سيناه���ا هناك، ذهبن���ا اإىل احل���رم للزيارة، 

يومها �ساع من فرط م�ساغبته، وعرثت عليه اأمي وعمتي يف اإحدى 

.
1
»Q النواحي بعد بحٍث طويٍل وتو�سٍل كثرٍي بالإمام احل�سن

يف �خلام�شة من عمره �أ�شيب غالحم�شني باخلناق )�لدفترييا(، 

ُه وخرجْت به من �لبيت رغم ت�شاقط  ، فح�شَنْته �أمُّ وكان �لوقت �شتاءاً

�لثلوج و�لربد �لقار�ص:

يدلية وال�سطراب  »مل اأج���د طبيًبا اآخذه اإليه، فذهب���تجُ اإىل ال�سّ

ينه�سن���ي. قلت له���م: »اأكاد اأفقد اإبني«. فاتَّ�سلجُ���وا من هناك بطبيٍب 

يجُدع���ى »الدكتور ح�سن زماين«، وعّجلتجُ بالّذهاب اإليه، حيث عاينه 

وو�سف له ال���ّدواء املنا�سب. ثم ركبتجُ �سيارة اأجرة وعدتجُ م�سرعة 

اإىل ال�سيدلية حيث حقنوه بالّدواء، ونا بف�سل الله تعاىل، كنت 

2
اأ�سعر اأين �ساأموت لو فقدته«.

خالل طفولة غالحم�شني تنقلْت عائلة �أف�شردي من منزل لآخر، 

ف�شكن���ْت بد�ي���ةاً يف منزل �لوز�رة يف �ش���ارع »�رك« �إىل �أن بلغ �لثالثة 

م���ن عمره، ث���م �أخلته و�نتقل���ت �إىل منزٍل يقع يف �ش���ارع »قنات �آباد 

مول���وي«. وبع���د م�شّي ثالث �شن���و�ت، �أي عندما ح���ان موعد ذهاب 

ا يف منطقة  غالحم�شني �إىل �ملدر�شة، ��شرتت �لعائلة منزلاً متو��شعاً

»دو�ر خر��ش���ان«، يق���ع �آخر زقاق م�شجد »�شدري���ة«. ثم �نتقلت بعد 

�أربع �شنو�ت لل�شكن يف منزٍل �آخر يف زقاق »قائمية« يف �حلي نف�شه، 

1 - السيدة بتول افشردي، أخت الشهيد غالمحسين افشردي.

2 - والدة الشهيد.
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ا  وبقي���ت فيه، وق���د ترعرع غالحم�ش���ني يف هذ� �لبيت طف���الاً ويافعاً

���ا. مل يهد�أ لالأم بال، ففي طفولة غالحم�شني، كان �خلوف من  و�شاباً

فقد�ن���ه يوؤرقها، و�شنة بع���د �شنة عا�شت هاج����ص م�شاغبته وحركته 

�ص حياته للخطر. �ملفرطة و�لتي كانت تعرِّ

يف �لبيوت �لقدمية، يوجد حو�ص ماء )بركة( و�شط باحة �ملنزل، 

عادةاً ما يجل�شون حوله، ويقومون باأعمال �لغ�شيل فيه، من غ�شل �أو�ن 

�أو ثياب �أو غريها. ويف ذلك �ليوم، كان غالحم�شني وبع�ص �أ�شدقائه 

يرك�شون ويت�شابقون حول �حلو�ص، وقد �شبقهم غالحم�شني، وبينما 

هو يرك�ص حانت منه �لتفاتة للخلف، لريى �مل�شافة �لتي تف�شل بينه 

وب���ني �أ�شدقائ���ه، ففقد �ل�شيط���رة على حركات���ه، و�رتطم باحلائط 

ف�ش���ّق جبينه، و�شال �لدم على وجهه. وتز�من ذلك مع �رتفاع �شوت 

�لأم �شارخة: يا ح�شني! 

ترك �شباق ذلك �ليوم �أثره على جبني غالحم�شني. لطاملا وقعت 

���ة عندما ��شرتو� له  حو�دث من ه���ذ� �لنوع حتى �عتاد عليها، خا�شّ

در�جة بثالث عجالت فز�دت ن�شبة �لأ�شر�ر. فلطاملا عاد �إىل �لبيت 

ا بجر�ح يف يديه �أو رجليه �أو وجهه ب�شبب �شرعته يف قيادتها.  م�شاباً

� بلغ غالحم�ش���ني �لعمر �ملنا�ش���ب لدخوله �ملدر�شة.  � رويداً روي���داً

. لكن �لدر�ص و�ملدر�شة 
1
ف�شّجل���ه و�لده يف �بتد�ئية »مرتج���م �لدولة«

ا:  و�لفرو�ص �ليومية مل تقّلل من م�شاغبته �لطفولية �شيئاً

»بالن�سب���ة لأمي، ما اإن يب���داأ العام الدرا�سي حت���ى تواجه نوًعا 

جدي���ًدا من امل�ساكل، وما اإن ينتهي حتى ترفع يديها لهجة بال�سكر 

لل���ه. لطاملا رجت���ه قائلة: غالحم�س���ن اأكتب فرو�س���ك! غالحم�سن 

1-  تغير اسم هذه المدرسة فأصبح: مدرسة الشهيد رحيم.
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تاب���ع درو�سك! اأما هو فكان يف عامل اآخر، ل يعرف حتى اأين و�سع 

كتب���ه ودفاتره. ويف بع����ض الأحيان كان ياأخذن���ا النوم فيقوم هو 

ويرت���دي مالب�سه على عجل ويخرج من املنزل، وكنت اأ�سري خلفه، 

ا ليملي  فاأج���د اأن���ه يف الزقاق وقد اأعطى كتابه لتلميذ اأك���رب منه �سنًّ

1
عليه فرو�سه، بينما ي�سرع هو يف الكتابة م�ستنًدا اإىل احلائط«.

ومع هذ�، فقد حتّملت �لأم م�شاغباته و�شربت، فما �أكرث ما وجدت 

 � �، فيقوم غالحم�شني بجمع بقاياه د�خل �ملنزل متظاهراً ا مك�شوراً زجاجاً

� �أ�شاب �لزجاج من �خلارج وك�شره! فتتظاهر �لأم باأن �حليلة  �أن حجراً

ا �أثناء لعبه يف �لباح���ة  كان يك�شر �أحو��ص  ق���د �نطلت عليه���ا. و�أحياناً

ا لتدبري �ملوقف برب�ءته �لطفولية،  لة عندها. وي�شعى �أي�شاً �لورد �ملف�شّ

حتى ل تعلم �أّمه باحلادثة. فيكن�ص �لباحة من بقايا �لأحو��ص و�لرت�ب، 

ويزرع بتالت �لورد يف �حلديقة، فيد�همها �لّذبول بعد يومني، �أما �أّمه 

.� ا مل يحدث وترميها بعيداً فتتظاهر باأن �شيئاً

يف تل���ك �لأيام، كانت �حلافالت �ملوؤلفة من طبقتني متوفرة لنقل 

�ل���ركاب بني �شو�رع طه���ر�ن، وكان غالحم�شني يحب هذ� �لنوع من 

�حلافالت:

»ركبن���ا حافلة موؤلفة من طبقتن، و�سار غالحم�سن يجول فيها 

م���ن دون توقف، فل���م يقّر له ق���رار ومل يطق اجللو����ض على مقعده 

و�س���ار يذرعها م���ن اأولها لآخرها، ي�سعد الطاب���ق العلوي ثم ينزل 

اإىل ال�سفل���ي، وعندما ي�سعد يجل�ض بالقرب م���ن النافذة ويتظاهر 

باأنه يقود احلافلة. يف اأحد الأيام، اأرادت اأمي الذهاب اإىل ال�سوق، 

فاأخذته معها، وقالت عند عودتها: لقد اأراق غالحم�سن ماء وجهي، 

1 - أخت الشهيد.



لقاء في فّكة24

فل���م يهداأ، ومل يتوقف عن امل�ساغبة رغم همهمات النا�ض ونظراتهم 

 واحًدا لكن 
1
املنزعج���ة. اأحياًنا، كان اأبي يقول له، �ساأعطيك »قراًنا«

التزم ال�سمت خلم�ض دقائق. ويجيبه غالحم�سن، ل اأريد »القران« 

.
2
ول اأريد اأن اأ�سكت«

ه: � ما �شكاه �أولد �حلي لأمِّ وكثرياً

»كان يتعارك مع اأولد احلي مل يكن يقبل اأن يوّجه له اأحٌد كالًما 

موؤذًي���ا. فياأت���ي الأولد اإيّل وي�سكون���ه، واأجيبهم: اذهب���وا وحّلوا 

.
3
م�ساكلكم فيما بينكم، فاإذا �سربكم ا�سربوه!«

وملّا �أ�شب���ح فتىاً يافَع���ا ��شتبدل �لّدر�ج���ة ذ�ت �لعجالت �لثالث 

ا. وكان يهوى  بدر�ج���ة ذ�ت عجلتني ومن ثّم بالدر�ج���ة �لنارية لحقاً

رك���وب �لّدر�جة �لّنارية بالرغم من �شغ���ر �شنه، ويقودها ب�شيء من 

� على  �ملغام���رة و�لّتهّور، فح�شل���ت له بع�ص �حلو�دث. وبق���ي معتاداً

�لقي���ادة ب�شرعة حتى يف �أيام �جلبه���ة، وكانت هذه عادته حتى عند 

ركوب �حلمار!:

»منذ طفولته وحتى يف حداثت���ه كان غالحم�سن كثري احلركة، 

كن���ا نعي�ض يف تربيز عندم���ا َقِدمت عائلته اإليه���ا، كان حّينا حماًطا 

بب�سات���ن الفاكه���ة؛ وكّنا نق�س���د ب�ست���ان عمتي للّتن���زه. ويف اأحد 

الأي���ام، ذهبنا مع اأ�سرت���ه اإىل هناك، راأيته وق���د ذهب! وجد حماًرا 

 
4
هناك فركبه و�سار يعدو ناحيتنا م�سرًعا«.

���ا �إىل �مل�شاغب���ة وح���ب �ل�ّشرع���ة، ع���رف غالحم�شني بني  م�شافاً

1 - العملة االيرانية: شاهي، قران ، تومان.

2 - أخت الشهيد.

3 - والدة الشهيد.

4 - هادي افشردي ابن عم الشهيد.
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�جلري�ن مب�شاعدته لالآخرين وب�شر�حته: 

»قِدم���ت عائلة اأف�سردي يف العام  1960 اإىل منطقتنا وجاورتنا. 

حينه���ا كان غالحم�س���ن �سغرًيا ومل يكن يذه���ب اإىل املدر�سة بعد. 

عرفنا من���ذ البداية اأنهم عائلة متدينة وحمرتمة. وكان غالحم�سن 

عطوًفا ودوًدا، فعندم���ا اأ�سبتجُ مبر�ٍض اأقعدين مدًة من الّزمن، كان 

ب���اح الباك���ر وي�ساألني: األ تريدون خب���ًزا؟ هل هناك  ياأت���ي يف ال�سّ

عم���ل ما اأنزه لكم؟ فاأطل���ب منه: �سراء اخلبز من الدكان، والدواء 

يدلّي���ة، اأو اأطلب منه اأن ينادي اأم���ه لتاأتي اإيّل، ويقوم مبا  م���ن ال�سّ

اأطلبه دون مماطلة اأو تاأخري. اأحياًنا كانت والدته توكله اإيّل عندما 

تذهب اإىل تربيز لزي���ارة اأقربائها. ويف اإحدى املرات، راأيته يقّلب 

الطعام ول يتناوله، ف�ساألته: غالحم�سن مل ل تتناول طعامك؟ وكان 

�سريًح���ا فاأجاب: اإذا اأردِت اأن اأتناول الطعام يف بيتكم فلتطهي يل 

 
1
مرق »�سبزي« فاأنا ل اأحب مرق الباذنان، فقلت: حا�سر«.

عندم���ا �أمّت غالحم�ش���ني �ملرحل���ة �لبتد�ئي���ة، �نتق���ل �إىل ثانوية 

»م���روي«. مل تذه���ب �أمه يف طفولته���ا �إىل �ملدر�شة لعتق���اد و�لدها 

)ب�شب���ب �لتقليد �ل�شائد( بعدم �ش���رورة حت�شيل �لفتاة �لعلوم. ومل 

تكن تعرف �لقر�ءة و�لكتابة قبل �لزو�ج. لكّنها تابعت در��شتها حتى 

�ل�شاد�ص �لبتد�ئي بعد زو�جه���ا، وذلك يف مدر�شة حمو �لأمّية �لتي 

�شمي���ت �آن���ذ�ك مبدر�شة  »�لأكاب���ر«، وح�شلت عل���ى عالمات جّيدة 

بالرغ���م من وج���ود �لأطفال و�هتمامه���ا باملن���زل، ومل توّفق لإكمال 

در��شته���ا �أك���رث من ذل���ك. ولكنه���ا كانت تتمن���ى �أن يكم���ل �أولدها 

حت�شيل �لعلوم و�أن ي�شلو� �إىل مر�تب علمية عالية. فاأحّبت �أن يكون 

1- السيدة زهراء رضايي مقدم، إحدى الجارات.
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�أولدها متعلمني لأنها ذ�قت طعم �حلرمان من �لّدر��شة: 

»كان اأحد هواج�سي اأن اأهايل احلي مل يكونوا متعّلمن، وكانت 

ابنت���ي اأول فت���اة يف احلّي حت�س���ل على �سه���ادة البكالوريا، واأول 

فت���اة تدخل اجلامعة. فحتى اأّن ال�ّسباب هناك كانوا يدر�سون حتى 

مرحل���ة الثانوية كح���د اأق�سى، وبع�سه���م يكتفي بدرا�س���ة املرحلة 

البتدائي���ة، فيذهبون بعده���ا اإىل �سوق العم���ل، ويزاولون اأعماًل 

عادي���ة. يف بداية الأمر ظننتجُ اأن هذا الولد ولفرط �سغبه وحركته، 

ل���ن يكمل درا�سته وكانت نتائج���ه يف املدر�سة عادية جًدا. فح�سبتجُ 

اأن الأم���ر �سي�ستم���ر على هذا الّنحو، �ساورين قل���ق ب�ساأن درا�سته. 

داأب عل���ى مطالع���ة الكت���ب، وكان يه���وى ق���راءة الق���راآن والأحكام 

والأحاديث والرواي���ات، لكّنه مل يبِد رغبًة يف درو�ض املدر�سة. يف 

اإح���دى امل���رات، دخلتجُ غرفته، وقل���ت له: مبا اأّن���ك ل تتابع درو�سك 

بنح���و جّيد، ف�ساأحرق كتبك. مل يباِل بكالمي ونه�ض من مكانه غري 

 
1
مكرتٍث مبا قلته، فرتكته و�ساأنه وان�سرفت«.

وقد �شهدت �أخته مثل هذه �لوقائع: 

»كان غالحم�س���ن يف ال�س���ف الأول الثان���وي، ويف اأحد الأيام 

اأحّلت اأمي عليه اأن يدر�ض درو�سه ويكتب فرو�سه لكنه مل ي�ستجب 

له���ا، غ�سب���ْت منه كث���رًيا، فحملت كتب���ه ورمتها يف الباح���ة، واأتت 

بقلي���ل من املازوت، واأ�سعلت كربيًتا، وقالت له: ل داعي لأن تذهب 

اإىل املدر�سة بعد اليوم.

ا ومل ينب�ض  كانت تنتظر منه ردة فعل، اإل اأنه اأطرق براأ�سه اأر�سً

بح���رف، واكتف���ى بالنظر اإليها. يف نهاية املط���اف اأحجمت عن ذلك 

1- والدة الّشهيد.
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.
1
قائلة: لن اأحرقها هذه املرة، اذهب واكتب فرو�سك«

ا كانت و�لدته تياأ�ص منه فتتغا�شى عنه وت�شرب: �أحياناً

»اأحياًنا كنت اأقول، يارب اإين �ساأ�سرب اإذا ما علمتجُ اأنه �سريعوي 

رب فعاًل، بالّطبع كنتجُ  عندما يكرب ويكمل درو�سه، وكنت اأحتّلى بال�سّ

اأت���اأمّل، لكن الأمَر مل ي���دم طوياًل عندما كّف ع���ن ال�ّسيطنة وامل�ساغبة 

وحت���ّول اإىل اإن�س���ان نا�سج من حيث اللت���زام والإميان، ومن حيث 

2
ا«. جّديته يف متابعة عمله ودرو�سه وفيما يتعّلق باأ�سرته اأي�سً

ا هذ� �لّتحّول يف �شخ�شّيته:  وقد لحظ �أفر�د �أ�شرته �أي�شاً

»عندما اأجُعلنت نتائج مب���اراة دخول اجلامعة التي كنتجُ �ساركتجُ 

فيه���ا، ذه���ب غالحم�س���ن اإىل اجلامعة ليع���رف الّنتيج���ة. ففي تلك 

الأي���ام، كانوا يعلقون نتائج المتحان���ات مقابل مدخلها الرئي�سي. 

اّت�س���ل بي م���ن الهاتف العموم���ي واأخربين باأيّن نح���ت. عندما 

ع���اد اإىل البيت لياًل، لحظت اأن���ه غارق يف التفكري. واأظّن اأن الأمر 

ق���د دفعه لالهتمام اأكرث بالدر�ض، ف�سار يتاب���ع درو�سه يومًيا فكان 

يجل����ض مع بع�ض اأ�سدقائه يف الطابق العلوي ملنزلنا، وكانت اأمي 

.
3
تعّد لهم طعام الغداء والع�ساء«

ول���د حممد �لولد �لثال���ث لعائلة �أف�ش���ردي يف ت�شرين �لثان من 

ا يف در��شته  �لع���ام 1960، يف مدينة طهر�ن، وكان منذ �شغره متفّوقاً

وقد متّيز عن �أخيه يف هذ� �ملجال: 

»يك���ربين غالحم�سن باأرب���ع �سنوات، فعندما كن���تجُ يف ال�سف 

1- أخت الّشهيد.

2- والدة الّشهيد.

3- أخت الّشهيد.
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الأول البتدائ���ي، كان ه���و يف ال�س���ف ال�ساد����ض. در�س���ت املرحلة 

البتدائي���ة يف مدر�س���ة مرتج���م الدول���ة )ال�سهيد م�سه���دي رحيم( 

وتابع���ت درا�ستي يف املرحل���ة املتو�سطة يف مدر�س���ة )ال�سهيد اآية 

الل���ه �سعي���دي(. تفّوقت يف مدر�ست���ي ويف املنطق���ة؛ بخالف اأخي 

حيث كانت نتائجه عادية. وعندما اأنهيت ال�سف الثاين البتدائي، 

ق���ال يل اأ�ستاذي: ادر�ض ال�سف الثال���ث يف ال�سيف، وقّدم امتحاًنا 

فيه لتدخل ال�سف الرابع يف بداية العام الدرا�سي املقبل. 

وبت�سجي���ع منه، در�س���ت ال�سف الثال���ث يف العطل���ة ال�سيفية، 

واأجري���تجُ اختب���اًرا وح�سل���ت عل���ى مع���دل جّي���د )19\20(. لك���ن 

غالحم�س���ن مل يكن متفوًقا من الّناحية الدرا�سية، وفاقت عالماتي 

عالمات���ه يف درو����ض العربية والنكليزية وغريه���ا. وكنت اأح�سل 

على الرتبة الأوىل يف �سفي حتى نهاية املرحلة املتو�سطة، بالرغم 

ّدت من املدار�ض الكبرية ن�سبًي���ا، ففيها ما يقارب  م���ن اأن املدر�س���ة عجُ

األف���ي تلميذ، وكنت معروًف���ا يف املدر�سة وكذلك يف احلي. ومل اأكن 

�ض وقًتا كثرًيا للدرا�سة. ما اأري���د اأن اأقوله )اأن التفّوق  مم���ن يخ�سّ

الدرا�س���ي اأو التف���ّوق يف مرحلة ما لي�ض هو املعي���ار(  فانظر كيف 

متّيز وتاأّل���ق اإن�ساٌن عادي، ومل اأ�ستطع الو�سول اإىل ما و�سل اإليه 

   .
4
بالّرغم من اأين كنت اأكرث منه متّيًزا )يف �سغري(«

4 - مقابلة الكاتب مع أخي الشهيد اللواء محمد باقري )أفشردي(.
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يف �أو��ش���ط �ملرحل���ة �لثانوي���ة، خ���رج غالحم�شني فج���اأةاً وب�شكل 

عجيب م���ن �شرنقة �لطفول���ة و�ل�شبا �إىل �لبلوغ �لفك���ري و�لديني. 

ا بالدر��ش���ة ومل تكن عالماته عالية،  رغ���م �أّنه مل يك���ن يويل �هتماماً

ا مبطالع���ة �لكتب �لدينّية وتفا�ش���ري �لقر�آن و�لبحث  لكن���ه كان مولعاً

حول مو�شوعات �لإمامة و�لنبّوة و�ملهدوّية. كان �جتماعيًّا ويحب �أن 

ي�شرك �لآخرين مبعلوماته: 

»كن���ا ن�س���ارك مًعا يف برامج امل�سج���د والهيئة. كّنا نق���راأ القراآن 

ونتعّلم احلدي���ث والأحكام يف تلك اجلل�س���ات. كان يجمع الأطفال 

���ا ويقراأ معهم الآية الت���ي تعّلمها. كان ي�سرتي من  الأ�سغ���ر منه �سنًّ

 .»
1
ماله اخلا�ض اأقالم تلوين ومينح الأطفال اجلوائز

ا لحظو� قفزة ن�شوجه:  �جلري�ن �أي�شاً

»كان طف���اًل ذكيًّا وموهوًبا، ميتلك روًحا كب���رية اأكرب مّما اأعتقد 

واأت�س���ّور. كان ج�سمه ال�سغ���ري يف هيجان دائم مع روحه الكبرية 

تلك. وقد �سّب هذا الطفل يف اأ�سرة كانت ملتزمة بامل�سائل ال�سرعّية. 

.
2
كان يجمع اأترابه ويعّلمهم القراآن واحلديث وامل�سائل ال�سرعّية«

1- اللواء محمد باقري. 

2- جارته: زهراء رضائي مقدم.

2
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�إ�شته���ر غالحم�ش���ني بالتز�م���ه بالو�جب���ات �لدينّية ب���ني �شباب 

�لعائلة؛ حتى �لكبار منهم:

»يف ذلك العمر كان معروًفا بن اجلميع بالتزامه باأحكام ال�سرع. 

ا. يف تلك الف���رتة كانت ظروف البالد  كان لدي���ه اإمي���ان ونقاء خا�سًّ

تقت�س���ي اأن ل يهت���ّم الكثري من ال�سباب بامل�سائ���ل الدينّية لكّنه كان 

يجمع �سباب عائلت���ه يف املنا�سبات واحلفالت وي�سرح لهم تف�سرًيا 

.
1
من القراآن اأو يقراأ لهم حديًثا. كان لديه تاأثري على �سباب العائلة«

ق�شٌم مهم من �لقفزة �لفكرّية و�لدينّية لغالحم�شني مديٌن لالأثر 

�لرّتبوي �لذي �متازت به و�لدته:

»خ���الل تربيتي لغالحم�س���ن، اأوليت اهتماًم���ا ب�سيئن مهّمن: 

م�سائ���ل احلالل واحل���رام، ال�سدق والإميان، مبعن���ى النقاء. كنت 

اأق���ول له ول���دي! اإّن الدين هو هك���ذا، بن هذين ال�سيئ���ن، اأي بن 

 .
2
الإميان والف�سق، ول �سيء اآخر«

يف تل���ك �لف���رتة، كان���ت �أغل���ب �شب���ل �لتو��ش���ل �لجتماعي غري 

�شليم���ة، مل يك���ن للو�لدين حيلة �شوى جمال����ص �أيام حمرم و�مل�شجد 

ودرو����ص �ملوعظة يف �شهر رم�شان �ملب���ارك و�شالة �جلماعة حلفظ 

�أولدهم من �أذى �لف�شاد و�لرعونة:

 مع 
3
»مل ي���رتك �سالت���ه من���ذ املرحل���ة البتدائي���ة. �س���ّكل هيئ���ة

اأقران���ه ف�ساروا ياأتون مرة كل اأ�سب���وع يقراأون القراآن ويحفظون 

الأحاديث ويلطمون. 

1- ابن عّمه؛ هادي أفشردي. 

2- والدة الشهيد. 

وتعليم  اإلرشاد  مهامها  ومن  بالتوعية؛  اهتمامها  تولي  التي  الّدينيّة؛  الهيئات   -3
األحكام والقرآن.
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اإنتق���ل غالحم�س���ن اإىل الثانوي���ة بع���د النته���اء م���ن ال�س���ف 

ال�ساد����ض، وا�ستمّر باأن�سطته يف امل�سجد. كذل���ك كان والده يعتني 

ب���الأولد، اإذ كان ي���رى باأن���ه ينبغ���ي اأن يتم توجي���ه الأولد خارج 

حمي���ط املنزل، ف���كان مي�سك باأيدي الأطف���ال وياأخذهم اإىل امل�سجد 

.
1
و�سالة اجلماعة«

�عتمدت �لأم يف تربي���ة �أبنائها �أ�شلوب �ل�شد�قة و�ل�شحبة ومن 

�شمن هذه �لأ�شاليب �لذهاب �إىل �ل�شينما:

»كنتجُ اأختار اأفالًما حم���ددة ل ف�ساد اأخالقي فيها، وعلى الأغلب 

رن���ا نذه���ب اإىل م�ساهدة  كان���ت اأفالًم���ا كوميدّي���ة. عندم���ا ك���ربجُ �سِ

الأف���الم اجلّدّي���ة. يف الفيلم الأخ���ري الذي ذهبن���ا مل�ساهدته مع اأبيه 

واأقربائه، مل ياأِت. وح�سًنا فعل؛ اإذ اإّن الفيلم مل يكن على ذاك القدر 

م���ن اجلودة. وبعدها، مل نعد نذه���ب اإىل ال�سينما. كان لدينا جهاز 

 .
2
راديو ومل يكن يف بيتنا تلفاز، حتى ما بعد الثورة«

كان���ت م�شتديرة خر��شان ُتعرف بحّي �ملوؤمنني. وكان �لأ�شخا�ص 

���ا موؤمنني وجّيدين. ومع ذلك، مّت  �لذي���ن ير�فقهم غالحم�شني �شباناً

ح�شاب كل �شيء:

»يف ذاك الوقت، مل يكن للمدار�ض الر�سمّية اأن�سطة اإ�سافّية. يف 

اأحد الأيام وعلى خالف العادة و�سعت لهم املدر�سة ن�ساًطا ريا�سًيا 

���ا. �سعرتجُ اأن���ه تاأخر وقلقت عليه، كلم���ا ات�سلت باملدر�سة مل  اإ�سافيًّ

يج���ب اأحد. ذهب���ت اإىل املدر�سة. كان بابها مقف���اًل، عدت اإىل البيت 

1- والدة الشهيد. 

2- والدة الشهيد. 
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فوجدته قد عاد. قلت: »قلقتجُ عليك، اأين كنت؟«.

ة ريا�سة فبقيت �ساعة اإ�سافية يف  اأج���اب:« لقد و�سعوا لنا ح�سّ

املدر�سة«. 

.
1
كان يغادر ويعود على الوقت دائًما«

ا  كان ل���الأب -�ل�شيد جميد- من�شٌب جّي���ٌد، لكنه مل يكن �شخ�شاً

يجلب �إىل بيته لقمة فيها �شبهة حر�م.

عندم���ا ك���رب �لأطفال، مل يعد دخ���ل �لأب يلّبي حاج���ات �لعائلة. 

�شع���رت �لأم ب�شرورة �مل�شاعدة يف �قت�ش���اد �لعائلة، فدخلت ميد�ن 

�لعمل و�ن�شغلت باخلياطة. و�شارت بقدر ��شتطاعتها توفر م�شاريف 

�لّتنق���ل لالأطف���ال و�لتنّزه �إىل جانب م�شاريف طل���ب �لعلم، و�شر�ء 

�لثياب و�لغذ�ء �جليدين.

كان���ت تعطيهم �حلرية فتجيز لهم �ختيار �لأ�شدقاء. كذلك كان 

لغالحم�شني �أ�شدقاء كرث، و�أحد هوؤلء �لأ�شدقاء حممود كلز�ري:

»كان غالحم�س���ن يقط���ن يف �س���ارع خرا�س���ان خل���ف م�سج���د 

�سدريه. كنا نذهب اإىل منزلهم. كان لديهم غرفتان �سفلّيتان وغرفة 

علوي���ة. وقد بن���وا الطابق العل���وي ب�سّق الأنف����ض. عا�سوا يف حّد 

الكفاف؛ كان لوالدته ال�سه���م الأكرب يف بناء �سخ�سيته. اإىل جانب 

���دار باأعمال اخلياطة وتعب  دخ���ل الوالد املتو�سط، كانت حياتهم تجُ

الأم. كنا ع�سرة اأ�سخا�ض ناأتي اإىل منزلهم مرة كل �سهر على الأقل، 

نتن���اول الع�ساء وننام. مل نكن نعلم اأّن حالتهم املادّية لي�ست جيدة، 

وهم مل يظهروا ذلك. 

1- والدة الشهيد. 
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كن���ت قروّي���ا واألف���تجُ ال���رتّدد اإىل منزله���م حتى �سار ج���زًءا من 

حيات���ي. لقد كانت هذه الأم ح�سا�سة ]حذرة[ جتاه اأ�سدقاء ولدها، 

ف���اإن كانوا جّيدين ا�ستقبلتهم بحف���اوة ورحابة �سدر، فكانت تعزز 

.
1
�سخ�سية ابنها باهتمامها باأ�سدقائه«

� يف هيئة ُتدع���ى »بر�عم مهدوّية«. كانت  كان غالحم�ش���ني ع�شواً

ه���ذه �لهيئة تق���ام بو��شط���ة حج���ة �لإ�ش���الم به�شتي �إم���ام جماعة 

»م�شج���د مهدوية« �لو�قع عند تقاطع مولوي بعد ظهر كل يوم جمعة. 

كان �ل�شّب���ان يف ه���ذه �جلل�شات يقر�أون �حلدي���ث و�لقر�آن ويتعلمون 

�لأحكام.

كذلك كان���ت ُتقام �جلل�ش���ات بانتظام يف م�شج���د �شدريه حتت 

�إ�شر�ف �آية �هلل �ل�شيد حممد مهدي مو�شوي خلخايل، �إمام جماعة 

ذلك �مل�شجد.

كان غالحم�شني �أحد �أع�شاء تلك �جلل�شات �لنا�شطني �ملنظمني 

�ملتابع���ني لها و�مللتزمني فيها، وقد تاأّتى لغالحم�شني �أن يتعّرف على 

�ملفاهيم �لدينّية وينمو ر�شده �ملعنوي يف هكذ� �أجو�ء:

»منذ ال�سبا كان نا�سًطا يف م�سجد �سدريه. كنا يف امل�سجد نهتم 

بالأعم���ال الثقافية، ومن جملة الأن�سط���ة التي كان لغالحم�سن دوٌر 

ممّي���ز فيها اإحياء ذك���رى ولدة ح�سرة بقية الل���ه الأعظم|. مل يكن 

احتفال الن�سف من �سعبان هناك فقط ليلة واحدة وح�سب، اإمنا كان 

ميتّد اأ�سبوًع���ا، ولإقامة هذا الحتفال يف ذلك احلي �سابقة واأقدمّية 

1- محمود كلزاري: تعرّف إلى غالمحسين أفشردي في العام 1971م، في مسجد 
صدريه، وكان حينها طالب جامعي في قسم هندسة الكيمياء.  
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 .
1
طويلة؛ فاأهل طهران كانوا ينتظرونه بفارغ ال�سرب«

لقد �شن���ع غالحم�شني نف�شه حت���ت مظّلة �أح���كام �لدين وُعرف 

ك�ش���اب متدّين وملت���زم بتعاليم �ل�شرع؛ ومن بني ذل���ك غ�ّص �لنظر 

عن غري �ملحارم:

»عندم���ا كان يري���د التحدث م���ع ابنة خالت���ي كان ينظر يف وجه 

خالت���ي. لقد تعلمن���ا هذا الأ�سلوب من غالحم�س���ن؛ اأن نحاول اإىل 

 .
2
حّد الإمكان اأن ل ننظر ب�سكل مبا�سر اإىل وجه غري املحرم«

ا لالأمر باملعروف: ا خا�شًّ كان لديه �أ�شلوباً

»مل يك���ن ين�سح ال�سخ�ض ب�سكل مبا�سر، فال يقول اأنا قد �سليت 

���ا و�سلِّ �سالتك يف اأول  �سالت���ي يف اأول الوقت فانه�ض اأنت اأي�سً

وقته���ا. عندم���ا كّنا نخرج بال�سي���ارة ويرتفع �س���وت الأذان من اأي 

م�سج���د يتوقف ويذهب لل�سالة يف ذاك امل�سج���د. عندما كان ينزل 

من ال�سي���ارة مل يكن يقول لالآخرين مطلًقا تعال���وا اإىل ال�سالة. اإّن 

ه���ذا الأ�سل���وب بالن�سبة لن���ا هو اأف�س���ل اأ�ساليب الأم���ر باملعروف. 

 .
3
يعني اأنه كان يفهمنا من خالل �سلوكه ولي�ض اأقواله«

وحيثم���ا ل���زم �لأمر، كان يوّج���ه مالحظات �شريح���ة وينهى عن 

�ملنكر: 

»اإن تكّلمن���ا يف هذه احلفالت واجلل�س���ات كالًما تافًها اأو طائ�ًسا 

اأو قمن���ا بحركة م���ا، كان ينّبهنا من دون جمامل���ة: اأيها ال�سيد! اأين 

انت من هذا العمل! اإنه غري لئق بك!

1- خليل سبحاني، من سكان المحلّة. 

2- أخت الشهيد. 

3- أخت الشهيد..
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ة، فاإذا اأردنا  يف الهيئ���ات والحتفالت كانوا يعطون علًبا خا�سّ

.
1
اأخذ علبة اإ�سافية كان ينهانا بالإ�سارة«

كان �شلوك���ه وت�شرفات���ه بنح���و يجع���ل �شّب���ان �مل�شج���د و�لعائلة 

ا: يح�شبون لكالمه ح�شاباً

»يف ال�سي���ف، كنا نذهب برفقة العائلة اإىل امل�سايف، ون�ستاأجر 

ا  ب�ستاًن���ا يف املناطق التي تعلو املدينة )دماون���د(. كّنا نذهب �سويًّ

لّلع���ب مع���ه يف اجلبل ومنح���دره، فيقول���ون لنا مبا اأنك���م ذاهبون 

ا�سرتوا اخلبز واأح�سروه لنا.

كّن���ا ن�سلك اأزّق���ة الب�ساتن لن�سل املدينة ون�س���رتي اخلبز. كان 

امل���ال ل���دى غالحم�سن فاأق���ول له: ما راأي���ك اأن ن�س���رتي املثلجات؟ 

فيجيب: »الآن ل«، وعندما اأ�ساأله ملاذا؟ يجيب: لقد قالوا لنا ا�سرتوا 

خبًزا فق���ط. واإذا �سادف اأن حّل اأذان الظهر كان يقول: لنذهب اإىل 

ال�سالة، فاأقول له: »�سنفقد دورنا يف �سف �سراء اخلبز«. فكّنا نجُودع 

دورن���ا عند اأحدهم ونذهب. عند الع���ودة كنا ند اأّن هذا ال�سخ�ض 

.
2
قد ا�سرتى اخلبز ورحل فنعود ثانية ونقف يف اآخر ال�سف«

ن�ش���اأ ح���ّب �ملطالعة و�لكتاب ل���دى غالحم�شني منذ �أي���ام �ل�شبا 

وحد�ثة �ل�ّش���ن. عندما تقّرر �إن�شاء مكتب���ة يف م�شجد �شدرّية، عمل 

على خدمة هذه �ملكتبة ب�شرور وحما�ص:

»جّهزنا غرفة �سغرية للمكتبة. كان اأف�سردي مولًعا بها بحيث اأّننا 

لو تركناه من ال�سباح حتى الثانية لياًل لبقي يقراأ ويطالع. كان يقوم 

1- السيد أحمد تقدمي، من أقرباء غالمحسين. بعبارة أخرى: يومئ إلينا بترك ذلك. 

2-  المصدر السابق.
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.
1
باأعمال املكتبة من قبيل الت�سجيل وتو�سيب الكتب وحفظها«

كان �أ�شدقاء غالحم�شني ب�شبب معا�شرتهم له مولعني باملطالعة 

مثله:

»كان عا�سًق���ا للكتاب. يف يوم من الأي���ام ذهبنا اإىل اأحد الأمكنة 

وعلى طريقنا كان هناك حملٌّ لبيع الكتب فقال: لنذهب ونلقي نظرة. 

ا�سرتى ب�سعة كت���ب، و�سار يريني بع�سها ويقول: م�سطفى! هذا 

ا، ا�سرِته. الكتاب ينفعك اأي�سً

يف ذل���ك اليوم، ا�سرتيت كتًبا بكل نق���ودي، فقال: كل من يخرج 

.
2
معي هكذا، عليه اأن ي�سرف اأمواله يف �سراء الكتب«

���ا، ويطالع كل �أن���و�ع �لكتب،  ���ا نهماً كان عا�شق���ا للمطالع���ة وقارئاً

مث���ل كتب �لدكتور علي �شريعتي، �ملهند����ص مهدي بازركان، �آية �هلل 

د�شتغيب، �آية �هلل به�شتي، �آية �هلل مطهري، وتفا�شري متنّوعة. كذلك 

كان يطال���ع �لقو�مي�ص وكتب �لأدي���ان �ملختلفة، كامل�شيحّية. حتى �أنه 

ا تخ�ّص �ملجموعات �ل�شيوعّية وتيار جماهدي خلق: جّهز كتباً

»كان لدي���ه كت���ب من كل الأن���واع، وعندم���ا كان يري���د اأن يكتب 

مو�سوًع���ا م���ا، يح�س���ر 5 كت���ب يطالعه���ا وياأخ���ذ منه���ا مالحظاته 

وم�س���ادره. كان لديه ث���الث مكتبات مليئة بالكت���ب. اأتيت يف اأحد 

الأي���ام فوجدته ق���د اأح�سر مثقاًب���ا ويريد اإ�ساف���ة رّف اإىل خزانته 

ليزي���د م���ن �سعتها. مل يهدر وقت���ه، وما اإن ي�س���ل كان يعلم اأي كتب 

علي���ه اأن يقراأ واأي مو�سوعات عليه اأن يكت���ب. كان يخّطط م�سبًقا 

ويكت���ب براجمه، ومنذ اأن كان يف �س���ّن الثالثة ع�سر كان لديه دفرت 

1- خليل سبحاني من سكان الحي. 

2- مصطفى رحيمي، زميل دراسة ومن سكان الحي. 
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.
1
مذكرات يومية. كان دائًما اإما يف حالة مطالعة اأو كتابة«

كان���ت تنعق���د جل�ش���ات مباحثة يف م�شج���د �شدرية ُتَتن���اول فيها 

�ملع���ارف و�مل�شائ���ل �لإ�شالمّي���ة. وكان ه���و �لركي���زة �لثابت���ة له���ذه 

�جلل�ش���ات. كان يطرح �ملو��شيع �لتي ته���م �شباب ذ�ك �لع�شر، من 

ا حوله: ا و��شعاً بينها مو�شوع �ملو�شيقى، وقد �أجرى بحثاًا وحتقيقاً

»كان اأف�س���ردي ي�سغرين بع�سر �سنوات، لكنه كان يقوم باأعمال 

تف���وق توقعاتن���ا، وي�ستقطب اأقرانه اإىل ه���ذه اجلل�سات. كان لدى 

بع�سه���م روحي���ة القي���ادة واأف�س���ردي كان واحًدا منه���م. ومنذ تلك 

.
2
الأعوام، كانت لديه �سميلة القيادة وتربية الكوادر يف احلي«

ا  كان���ت حما�شر�ته ت�شفي على جل�ش���ات �ملباحثة و�ملناق�شة رونقاً

ا ل �أكرث: وكان له من �لعمر 15 عاماً

»اأخ���ذ على عاتق���ه م�سوؤولية املحا�س���رة وكان يفيدن���ا مب�سائل 

هام���ة. يف اأحد الأيام جرى احلديث عن التق���وى، فاألقى حول هذا 

ا. كان من اأبرز واأقوى الأفراد من بن  املو�سوع حما�سرة غنية جدًّ

�سب���اب اجلل�س���ة فيما يرتبط بالأبح���اث الإ�سالمّي���ة واملحا�سرات. 

رمب���ا كان تفكريه يفوق عم���ره بع�سرين �سنة، اذ كان ميتلك املقدرة 

على نق���د موا�سيع اأفراد متعّلمن يكربون���ه بع�سرين �سنة. وكذلك 

.
3
مناق�ستهم باحلجة والدليل«

ومن �لأن�شطة �لأخرى �لتي نّظمها غالحم�شني يف م�شجد �شدرية 

�لدع���وة لكتابة �ملقالت. وعّد هذ� �لعم���ل من �ملو�شوعات �لإبد�عية 

1- والدة الشهيد. 

2- خليل سبحاني. 

3- السيد مجتبى الموسوي، صديق الشهيد ومن شباب المسجد. 
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يف ذلك �لوقت:

»كان يطلب من جميع الأ�سدقاء اأن يعّدوا مو�سوًعا بخ�سو�ض 

ا  م�ساأل���ة ما. يف كل عام، وقبيل الن�سف من �سعبان، كان ياأخذ اأي�سً

مقالت من بع����ض العلماء فيجمعها ويطبعها على هيئة كتاب. بعد 

ع���دة �سنوات، �سارت هذه املق���الت 5 جملدات مميزة حول م�سائل 

خمتلف���ة تتعل���ق باملهدوي���ة. كان العن�س���ر الأ�سا�ض يف ه���ذا العمل 

.
1
غالحم�سن اأف�سردي«

ا: كان �أ�شدقاوؤه يعتربونه نابغة وعبقرياً

»كنت �أق���ول لالأ�شدق���اء �أّن ر�أ�ص غالحم�شني كّل���ه عقل، وي�شعر 

.
2
�ملرء �أن ل �شيء د�خل هذه �جلمجمة �شوى �لعقل«

�إّن �إح���دى خ�شائ�ص غالحم�شني �لتي كان لها دور كبري رمبا يف 

بلوغ���ه �لفكري وتطّوره �لعلم���ي، �شعيه للتعلم م���ن �أ�شحاب �خلربة 

و�ملاهرين:

»كان ي�سب���ق اجلمي���ع يف الرتّقب وانتهاز الفر����ض. على �سبيل 

املثال، كن���ا ندعو حما�سًرا ]متخ�س�س���ا[ اإىل اإحدى جل�ساتنا فكان 

ياأت���ي ال�سخ����ض ويلق���ي حما�سرته؛ ث���م يوّدعنا وين�س���رف. بعد 

اأ�سبوع���ن اأو ثالثة نلتف���ت اإىل اأّن غالحم�سن ق���د توا�سل مع هذا 

ا  ال�سخ����ض ومل يرتكه ليفلت من يده. فال�سخ����ض الذي راآه �سخ�سً

.
3
ممّيًزا �سعى وراءه ووجده«

مل تبع���ده �أن�شطت���ه �لدينّي���ة و�لعلمّي���ة عن �شمي���م �ملجتمع. كان 

1- ناصر سبحاني، صديق من سكان الحي. 

2- محسن إسماعيل، صديق من سكان الحي. 

3- محمود كلزاري. 



39 2نهاية مرحلة الصبا

� ومل يكن غري مب���اٍل جتاه �لنا�ص م���ن حوله خا�شة  ���ا كث���رياً �جتماعيًّ

�ل�شعفاء منهم:

»كان ق���د اأح�سر ّناًرا عجوًزا لرتميم اأث���اث املنزل. اتفقنا معه 

عل���ى مبلغ حمّدد، اأنهى عمله ثم اأخذ اأجرته وغادر. بعد اأيام، َعِلمنا 

اأّن غالحم�سن قد ذهب اإىل مكان عمل ذاك ال�سخ�ض واأعطاه مبلًغا 

من املال. عندما �ساألناه عن ذلك قال: هذا امل�سكن ي�ستحّق اأكرث من 

هذا، فقد اأخذ اأجرة اأقل خجاًل ومراعاة لنا. علينا اأن ن�ساعد هوؤلء 

اأكرث لأنهم �سعفاء.

يف اأحد الأيام اأح�سروا عاماًل ليجُ�سّذب لهم �سجريات حديقة فناء 

املنزل، عندما اأنهى عمله وذهب، حلق به غالحم�سن. وقال حينها: 

�ستموه له زهيد، لقد تعب هذا امل�سكن  �سع���رتجُ اأّن املبلغ الذي خ�سّ

.
1
كثرًيا، فذهبتجُ يف اإثره لأعطيه �سيًئا اإ�سافيًّا ويكون را�سًيا«

يف �أح���د �لأي���ام ج���اء �إىل �ملنزل برفق���ة رجل، مل يك���ن �أهل بيته 

���ا رّثة فوج���دو� �أّن  ق���د ر�أو� ه���ذ� �لرج���ل من قب���ل. كان يرتدي ثياباً

ا لي�شرتيح. غالحم�شني قد جّهز له فر��شاً

توّلد �لف�شول لدى �جلميع  ملعرفة �شّر �لرجل:

»م���ا اإن خ���رج من الغرف���ة وغادر حت���ى �ساألته: من ه���ذا ال�سيد؟ 

ا من ميدان خرا�سان فراأيته جال�ًسا على درج ينتظر  اأجاب: كنت مارًّ

ال�س���ارع ليخل���و من املاّرة حّت���ى ينام على جان���ب الر�سيف. عندما 

حتدث���تجُ اإلي���ه علمتجُ اأن���ه غريب قادم م���ن القرية، ول ميل���ك النقود 

ليحّل يف نزل.

1- محمود كلزاري. 
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يف ال�سب���اح، ا�ستيق���ظ واأعط���ى ذاك الرج���ل الفطور ث���م �سّيعه 

.
1
وذهب«

كانت يف حّيهم �مر�أة تعان من مر�ص �ل�شرع. فاأ�شابتها يف �أحد 

�لأي���ام نوبة ع�شبّية فوقعت على �مل�شب���اح. �نقلب �مل�شباح و�حرتق 

�ملنزل، و�متالأ منزلها بالدخان ومل يجروؤ �أحد على �لدخول �إليه:

»جتّم���ع ح�س���د كبري م���ن النا����ض، كذلك وق���ف ب�سعة اأف���راد من 

»قب�سايات« املحّل���ة واملتظاهرين بالفتّوات مث���ل البقية متفّرجن. 

كان اجلمي���ع ينتظ���ر قدوم الإطفائي���ة. فج���اأًة، راأوا اأّن غالحم�سن 

يدخل املنزل و�س���ط النريان والدخان. دجُه����ض اجلميع لذلك، وبعد 

حلظ���ات، خرج من املنزل »م�سوًدا« م���ن راأ�سه حتى اأخم�ض قدميه، 

وقال: فلياأِت اأحد مل�ساعدتي!

كن���ت �سغرًيا حينه���ا، عندما راأى اأّن اأحًدا مل يتق���ّدم، اأم�سك بيد 

اأحده���م واأدخله اإىل املنزل بالقوة، واأخرجا مًعا تلك املراأة امل�سابة 

.
2
الفاقدة وعيها، ونقالها اإىل امل�ست�سفى«

1- اللواء محمد باقري. 

2- المصدر السابق.



الدراسة غير المكتملة 

يف متوز من �لعام 1975م؛ بعد ح�شوله على �لبكالوريا فرع �لعلوم 

�لعام���ة )�لريا�شيات(، �شارك يف مبار�ة �لدخول �إىل �جلامعة وُقِبل 

يف ثمان جامعات، فاخت���ار جامعة ر�شائية )�أرومية( فرع �لزر�عة 

ا  �حليو�ني���ة: تربي���ة �ملو��شي. كان يحب �لعلوم �لق�شائي���ة وُقبل �أي�شاً

: »�فر�شو�  يف ه���ذ� �لخت�شا�ص، ورغم ذلك �شرف نظره عنه قائالاً

ا كيف �شاأمار�ص �لق�شاء يف هذه �لدولة؟« ولذلك  �أن �أ�شبحت قا�شياً

دخل بعد �نت�شار �لّثورة فرع �حلقوق مبا�شرة: 

»ب���داأ غالحم�سن اأف�س���ردي بدرا�سة تربي���ة املوا�سي يف جامعة 

اأرومي���ة وكان فرع���ه الّدرا�س���ي الّتخ�س����ض يف جم���ال املج���رّتات 

. كن���ا نناديه بغالم. فقلت له: غالم! ماذا تعني احليوانات 
1
الكبرية

املجرتة الكبرية؟ 

كان مزوًح���ا ولديه روح الدعابة فقال: البقرة هي حيوان جمرّت 

كبري والأرنب جم���رّت �سغري، واأنا اخت�سا�سي البقر! ف�سخرنا منه 

 .
2
و�سحكنا«

بق���در ما كان غالحم�شني يتوق �إىل �ملطالعة كان من �أهل �لكتابة 

1 - الحيوانات المجترة.

2 - محمود كلزاري.

3
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� عن دي���اره د�أب على  ���ا. عندما ذه���ب �إىل �أرومية و�ش���ار بعيداً �أي�شاً

كتاب���ة �لر�شائل بذر�ئع خمتلف���ة ويف �أي فر�شة. كانت تربطه عالقة 

قوية باأخت���ه بتول. كذلك هي، لطاملا �شع���رت بالّر�حة و�ل�ّشرور معه 

�أك���رث من �أي فرد �آخر من �أفر�د �لعائلة، كانت تكتب �إليه تخربه عن 

ا. ا كان يرد عليها �شريعاً �أي م�شكلة تو�جهها، وهو �أي�شاً

»كان يحاول تهدئتي بعباراٍت جميلة �سل�سة، كنا نرا�سل بع�سنا 

ا يرا�سل الكثري من اأ�سدقائه«.  ب�سكل منتظم، وكان اأي�سً

ا بب�ش���م �هلل وذكر �لإمام �ملهدي | وقد  كان���ت ر�شائله تبد�أ د�ئماً

كتب لأخته يف �ل�شابع و�لع�شرين من كانون �لأول لعام 1975م �لتايل:

»ب�سم الله وذكرى املهدي | 

اأختي العزيزة الطّيبة املحرتمة، بعد ال�ّسالم اأر�سل اإليك حتياتي 

احل���اّرة، واأمتّنى لك الّتوفيق والّن�سر يف اأعمالك بعون الله تعاىل، 

لك���ن لي����ض يف اأي عمل؛ اإمن���ا يف الأعمال التي يواف���ق عليها العقل 

ال�سليم فقط، اأي الأعمال التي تكون فوائدها دنيوية واأخروية، واإن 

�س���اء الله تكونن يف الطليع���ة يف خدمة املوىل �ساح���ب الزمان | 

واأن ي�ساع���دك املوىل | بنف�سه. وعل���ى اأي حال دمِت �ساملة �سعيدة، 

واأبعد الله عنك الغّم واحلزن. 

عزيزتي بتول: احلديث معك بالن�سبة يل �سهل ي�سرٌي واأ�ستطيع 

مرا�سلت���ك براحة اأكرث من اجلميع لأنن���ي يف احلقيقة اأفهمك جيًدا 

واأنت تعرفن ما اأقول وما اأ�سبو اإليه من حديثي. 

حفظ���ك الل���ه لنا واأمتن���ى ل���ك التوفي���ق يف درو�س���ك اجلامعّية 

.
1
بتمامها«

1 - أخت الشهيد.
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�لدكتور حممود كلز�ري �أح���د �لأ�شدقاء �لذين كان غالحم�شني 

يكت���ب لهم ر�شائ���ل، وقد كتب يف �إح���دى ر�شائل���ه: يف �أرومية �أذهب 

�إىل �آي���ة �هلل قري�شي �شاحب كتاب قامو�ص �لقر�آن )معجم �لقر�آن( 

ا كنت �أطرح عليه بع�ص �لأ�شئلة. و�أحياناً

كان ال�سهي���د يف ه���ذه الفرتة الق�سرية قد بح���ث عن عظماء تلك 

 .
1
املدينة لي�ستفيد منهم وحتى ل ت�سيع اأوقاته«

كلم���ا عاد غالحم�ش���ني من �أرومية �إىل طه���ر�ن ذهب �إىل �ل�شيد 

ا �شد  تقّدمي. يف هذه �للقاء�ت حي���ث �شمع منه �ل�شيد تقّدمي كالماً

�لنظام كان يحّلل ويدر�ص �أو�شاع �لبالد ويقول: »كل �شخ�ص يف هذ� 

�لبلد ينبغي عليه �أن ل يتو�نى يف �لقيام باأي عمل ما �أمكنه ذلك:

���ه اأن يكّف عن ذلك ويتاب���ع در�سه، مل يبال بكالمي؛ اإىل  »ن�سحتجُ

.
2
اأن عرفت اأنهم طردوه من اجلامعة«

���ا ون�شف �لعام. وّفرت  در����ص يف �جلامعة ثالثة ف�شول؛ �أي عاماً

ن�شاطات���ه �لّديني���ة و�ل�ّشيا�شية ومناق�شاته مع بع����ص �لأ�شاتذة حول 

جمموع���ة من �لأح���كام يف �لإ�ش���الم �لأر�شي���ة و�ملقدم���ات �لكافية 

لطرده من �جلامعة. لكن حقيقة �لأمر �أن غالحم�شني مل يكن يحب 

ه���ذ� �لخت�شا����ص ومل تن�شجم روحه مع مناق�ش���ة �ملجرّتين �لكبار! 

 من هذ� �لخت�شا�ص فكان له ذلك، وترك 
3
فكان يتوق �إىل �خلال�ص

جامعة �أرومية.

يف بد�ي���ة �شه���ر �أي���ار 1978م �لتحق غالحم�شني ب���دورة تدريبية 

1 - محمود كلزاري.

2 - السيد أحمد تقدمي.

3 - لم يكد يصّدق أن الحّل جاء من تدبير ربّه بال سعي منه.
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خلدم���ة �لعلم يف مع�شكر )جلديان( �لو�ق���ع يف مدينة نقده ومن ثم 

ر�شل �إىل حمافظة �إيالم:
ُ
�أ

»ي���وم الأربعاء يف ال�ساد�ض م���ن اأيلول عام  1978 م بعد العر�ض 

 ليتّم توزيعهم. 
1
ال�سباحي والفطور، كان الأمر: فليجتمع الثانويون

���ا، فذهب عدد  )مق���ر( ق�س���ر �سريين بحاج���ة اإىل اأربعة ع�سر �سخ�سً

اإىل هناك. ومق���ّر اإيالم بحاجة اإىل �ستة اأ�سخا�ض، ومقّر كرمان�ساه 

���ا، وكان اثن���ان منه���م مر�سل���ن وفق  ينق�س���ه �سّت���ة اأ�سخا����ض اأي�سً

تو�سيات �سابقة. كما ذه���ب �سخ�ض للقيادة، فبقي ثالثة اأ�سخا�ض، 

وق���د تذاكى ال�سخ�سان والتقي���ا باأمن ال�سر قبل ذلك )لري�سلهما اإىل 

رغًما  امل���كان الذي يريدانه(، بقي �سخ�ض هو امل�سوؤول، وبقيتجُ اأنا مجُ

�سم���ن جمموع���ة اإي���الم. اإنطلقن���ا يف ال�ساع���ة الواح���دة والن�سف 

.
2
وو�سلنا اإىل اإيالم عند اخلام�سة والتحقنا يف فوجها«

ا �هتمام  يف مذكر�ته �ليومّي���ة ور�شائله يف هذه �لدورة يظهر جلياً

غالحم�ش���ني بالو�جب���ات �لدينية وخا�ش���ة �ل�ش���الة؛ كان ي�شعر �أن 

�أج���و�ء »خدمة �لعلم« ت�شّعف من نور �ملعنوّية يف نف�شه. فقد جاء يف 

�إحدى مذكر�ته:

تو�ساأت عند غروب اأحد الأيام وا�ستلقيت على ال�سرير منتظًرا 

ال�س���الة، فما ه���ي اإل دقيق���ة ليحل الوق���ت؛ ويا للويل فق���د غلبني 

النعا����ض وغططتجُ يف نوم عمي���ق. حًقا ابتعدت عن األطاف �ساحب 

الع�سر والزمان ورعايته فهذا ب�سبب ماذا؟ الله يعلم!

1 - حاملو الّشهادات الثّانويّة. 

2 - المذكرات اليومية للشهيد حسن باقري، كتابة أحمد دهقان؛ إصدار مؤسسة 
"الشهيد حسن باقري".
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هن���ا يف اجلندي���ة ي�سعب احلف���اظ على النق���اء والطهر، وتكرث 

ا  املطّبات وتختلط الأمور. عندما تخبو روحّية الإن�سان يبعد اأي�سً

عن رعاية ويل الع�سر! نعم هذا �سحيح! عندما ا�ستيقظت من النوم 

مل يبَق لطلوع الفجر الذي يحل ال�ساعة اخلام�سة �سوى ربع �ساعة. 

�سّليت املغرب عما يف الّذمة واأّديت �سالة الع�ساء، وانتظرت قلياًل 

ليح���ن وقت �سالة ال�سبح. حي���ث كان وقتها عند اخلام�سة. اليوم 

كن���ت م�ستاًء جًدا ومنزعًجا. كنت م�سروًرا هنا اإين اأوؤدي �سلواتي 

ومل تفتن���ي �سالة واحدة. �سحي���ح اأي �سالة! حفنة األفاظ ل اأكرث! 

�سالتي فاقدة لل���ّروح، وهّمي الوحيد اأّنها ل تف���وت فقط، فاأداوؤها 

اإّم���ا جرًي���ا على الع���ادة اأو امتث���اًل لوجوبها. قم���تجُ بتوبيخ نف�سي 

باح حتى الّظه���رية، كنت م�ستاًء  بالمتن���اع عن �س���رب املاء من ال�سّ

م���ن نف�سي كثرًيا لكن ما الفائدة؟! فمع كل ه���ذا العتزاز والّتظاهر 

فاتتني �سالتي املغرب والع�ساء. لكم متنيت اأن ل اآتي اإىل اخلدمة 

 
1
الإلزامية ول يح�سل ذلك، كّل اأملي اأن يعفو احلي املتعال«.

روى ل���ه �أحد �أ�شدقائه �لذي كان ي���وؤدي »خدمة �لعلم« يف ز�هد�ن 

�أن���ه جاء يف ماأذوني���ة وركب �حلافلة من ز�ه���د�ن �إىل طهر�ن، وقبيل 

طل���وع �ل�شم�ص طلب م���ن �ل�شائق �لتوقف قلي���الاً لأد�ء �ل�شالة، �شخر 

� حيث �أن �لركاب يف �حلافلة مل  من���ه �ل�ّشائق وتذّمر. وقد �نزعج كثرياً

يدعمو� موقفه. ولكي يو��شيه روى له غالحم�شني حادثة جرت له فقال: 

»جئت يف ماأذونية من اإيالم اإىل طهران واأثناء الطريق يف كرج 

كادت ال�سم����ض ت�سرق طلبت من ال�سائ���ق اأن يوقف احلافلة لأ�سلي 

ب���ح، اأجاب اأنه لن يتوقف حتى ي�س���ل اإىل طهران. لكنه اأوقف  ال�سّ

1 - المصدر السابق. 
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احلافل���ة بعد اإ�سراري واإحلاح���ي وكان الطق�ض بارًدا، �سّليت على 

َعَج���ل يف دقيقتن اأو ثالث، وعندما عدت وجدت اأنه تركني ورحل 

 
1
وبقيت حقيبتي معه«.

يف �لع�شرين من �أيلول لعام 1978 �أر�شل غالحم�شني لأخته ر�شالة 

مرفق���ة ب�ش���ورة فوتوغر�فية وهي �أول �شورة ل���ه باللبا�ص �لع�شكري 

. كانت بدلة و��شعة �أكرب من 
2
وكما قال »�ل�ش���ورة �لغالمّية �ملباركة«

ا  ورة م�شحكاً مقا�ش���ه بعدة درج���ات، وبر�أيه فقد كان �شكل���ه يف �ل�شّ

لدرج���ة �أنه �أر�شله���ا لأخته حتى يدخ���ل �ل�شرور عل���ى قلبها وو�شف 

: نف�شه يف �لّر�شالة ب�شكل كوميدي قائالاً

ي���وم الثن���ن املوافق ل���� 18\9\ 1978 م، على تّل���ة الأرانب وهي 

ف�سح���ة للّتن���ّزه واقعة يف �سمال غ���رب اأحد اأطراف اإي���الم. من هنا 

تظه���ر املدينة بالكامل، اأج���ل ففي احلقيقة املدين���ة �سغرية. املكان 

هن���ا ي�سبه حديقة �ساهكلي تربيز لكنه من حيث احلجم اأ�سغر منها 

بكث���ري، وهو تّل���ة �سغرية اإ�ستجُح���دث عليها �سارع مقف���ل فمن ياأتي 

ويدخ���ل اإليها عليه اأن يعود م���ن الطريق نف�سه فهي ل ت�سبه حديقة 

مدينة تربيز التي يدخلونها من جانب ويغادرونها من جانٍب اآخر. 

على اأّي حال، جاء م�سّور فوتوغرايف فوري ومل يكن يف نيتي 

اأن اأطلب منه التقاط �سورة يل باللبا�ض الع�سكري »املحرتم«. جاء 

ال�سب���اب والتقط���وا يل �سورة ودفعت اإزائها مئ���ة ريال غرامًة يل. 

وح�سل���ت يف املقاب���ل على �سورة. ففي الوهل���ة الأوىل ده�ستجُ من 

ورة  مظهري ال���ذي و�سفه امل�سّور بامل�سمار لفرط جمودي يف ال�سّ

1 - مقابلة الكاتب مع السيد أحمد عسكري، من أصدقاء الشهيد. 

2 - يمكن أن يقال أيًضا: تمثال الخدمة المباركة؛ عبارة ممزوجة بلحن فكاهي.
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ح���ك، فكيف بالآخري���ن لكنني قلت يف  ومل اأمتال���ك نف�س���ي من ال�سّ

نف�سي فليكن الأمر؛ مهما �سار اأجُر�سلها اإليِك حتى اإذا جاءكم �سيوف 

ت�سعينه���ا عل���ى حافة برك���ة املاء فتخي���ف الأطف���ال ويبتعدون عن 

 
1
ا.  احلو�ض ول يقعوا فيه، ب�سرط اأن ل تقعي اأنت يف املاء اأي�سً

لأ�س���رح لك ح���ول »ال�س���ورة الغالمي���ة املباركة« الت���ي هي اأول 

�سورة التقطت يف خدمة العلم، على النحو التايل: 

اأ. احل���ذاء املختب���ئ خلف ورود ف���م ال�ّسمكة املبارك���ة واأع�ساب 

امللي�س���ة )رعي احلمام(، كانت اأربطته مفتوحة واأينما ذهبتجُ جرت 

خلفي حتى ل تتخّلف عن الّركب. 

ب. البنط���ال الذي ثبّت���ه بحزام الذي عقدته ح���ول خ�سري بعد 

جهد لأنه م�سّمم ملن هو �سعف مقا�سي.

بالّطب���ع فقد اختف���ى احل���زام الأول حتت احل���زام الثاين الذي 

 وعلى هذا احل���زام تعّلق جعبة 
2
نطل���ق عليه )احل���زام الع�سك���ري(

�سَطي )خم���زين( ر�سا�ض؛ 8 ر�سا�س���ات يف كل خمزن،  حتت���وي مجُ

فت�سفي على روعة املنظر هيبة. كما اأن احلزام الع�سكري طبقتان ل 

 الفردي 
3
جمال لتق�سريه فتارة يتدىل مثل حزام �سالح التك�سا�سين

)�سالح اخل�سر(، فمن هذه الناحية اأجُ�سبه الغربين، واأحياًنا ي�سيق 

لكرثة الأكل والأطعمة الد�سمة فاحلياة فيها �سعود وهبوط.

ج. اأم���ا القمي����ض فه���و قّمة اإبداع ه���ذا اللبا�ض وهيبت���ه، وا�سٌع 

1 -  مغزى كالمه أن ال تقعي في الماء من شدة الضحك. 

.Military belt - 2

يتدلّى سالحهم  الذين  األبطال  اشتهر  حيث  األمريكيّة  تكساس  لوالية  نسبة   -  3
الفردي على خصرهم.
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ف�سفا����ضٌ منف���وٌخ، واأظّن اأّنه لو فّت�س���وا يف كل مراكز ال�سرطة يف 

اإي���الم ملا وج���دوا له مثي���اًل و�سيع���ودون اإيّل]لروؤية ه���ذه البدلة[. 

روها وف���ق مقا�ساتهم اأو اإنهم  فاجلمي���ع قد اأعطوا بدلته���م اإما ق�سّ

ا�س���رتوا بدلت جدي���دة؛ كّل عل���ى مقا�سه؛ اإل اأن���ا ب�سجاعة وراأ�ض 

مرفوع بقيتجُ هكذا. 

بالطب���ع ف���اإن ه���ذه الياق���ة املفتوحة كقر����ض ال�سم����ض يجب اأن 

تك���ون �سيق���ة ومغطاة، لكن بالن�سبة يل فقد جت���اوزت هذه الأمور 

ول اأهت���م، وباملنا�سب���ة عندم���ا قلت لقائ���د ال�ّسرّية اأن ل���دّي رخ�سة 

قيادة، يعود تاريخها اإىل قبل اأربع �سنوات، قال: جيد، �سنجُبقيه هنا 

)لن�ستفي���د من خربات���ه(، لكن ليهتّم مبظهره قلي���اًل! فحّركت راأ�سي 

تاأييًدا لكالمه. 

بالطبع، فاإن من املّيزات الأخرى لهذا القمي�ض، هو اأنه مل يغ�سل 

منذ خياطته وحتى اليوم، واأما يف امل�ستقبل، فال ميكن لأحد التنبوؤ 

بذلك! ولأقل يف جملة معرت�سة: باأّن لدّي بدلة اأخرى من هذا الّزي 

اجل���ّذاب )اجلميل(، لك���ن اأجربتني الظروف عل���ى اإعطائها خلّياط 

ريالت بالتم���ام والكمال اأجرة ذلك.  املع�سك���ر لت�سييقها، واأخذ 10 

ولأن مقا�س���ه كمقا�س���ي، مل ياأخذ مقا�سي لت�سيي���ق البدلة، فقال يل 

اذهب اأنت و�ساأ�سّيقها وفق مقا�سي، ولأين مل يكن يل مزاج لقيا�ض 

البدلة، �سررت ووافقت على ذلك.

د. واأم���ا بالن�سبة للقّبعة الع�سكرّي���ة واللحية، فقد طالت حليتي 

فل���م اأق�سرها منذ ح���وايل ثالثة اأ�سهر، حتى �س���ار باإمكاين ارتداء 

باط. ف���ال يجُعرف اإن كنت  )العمام���ة( ووع���ظ واإر�ساد اجلنود وال�سّ

�سيًخ���ا اأو جندًيا، واأما القبعة املهرتئة هذه فهي ذاتها التي اأعطونا 
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اإياه���ا يف اجلندية. بالطبع فاإن اجلميع ا�سرتوا قبعاتهم اخلا�سة، 

لكن���ي وحتى اليوم اكتفيت بهذه، فاأم�سي يف حياتي كالّدراوي�ض. 

وق���د اأجربتن���ي الظروف لدف���ع ما يع���ادل مئة وخم�س���ن ريال من 

بي���ت املال ل�سراء)برك - قبعة خا�سة( فهذه التي ترين اأنها م�سابة 

بالعوجاج بالرغم م���ن اأين غ�سلتها وجففتها وكويتها حتت اأ�سعة 

ال�سم�ض! لكن تعرجاتها ما زالت ظاهرة يف ال�سورة.

ه�. ول ت�ساأليني عن ال�سالح، فكل من يراه �سيقول اإّنه م�سنوع 

م���ن البال�ستيك وينق�س���ه ال�ّسبطانة وبع�ض الأج���زاء الأخرى، فال 

يعل���م اأن هذا ال�سالح هام للغاية و�سامل وحتى اأنه اأمريكي ال�سنع، 

اأخفين���ا بع�ض قطعه حتى ل يخاف اأحد وارتاأينا اإظهار هذا املقدار 

منه فقط.  

و. وم���ن املوؤك���د اأّن���ه يج���ب عل���ى كل ع�سك���ري اأن ي�س���ع بطاقة 

تظه���ر اإ�سمه و�سهرته، وبحمد الله وف�سل���ه فقد اأرفقوا ا�سم عائلتي 

)�سهرتي( ب�سكل �سحيح اإذ يتطابق مع ا�سم عائلتك. لكن ل ت�ساأليني 

عن ال�سم! فقد قالوا اإن هذا ال�سم اجلميل غالحم�سن كبري، فاكتفوا 

با�س���م ح�سرته ومل يدعوا ل�)غالم( اأن يجُرفق مع���ه، ثم ارتاأوا اأنه اإذا 

كان هن���اك اأخ اأك���رب ل يرفقوا ا�سم الأخ الأ�سغ���ر، )ولهذه الأ�سباب( 

كتبوا ا�سمي »ح�سن اأف�سردي«. فاأطرقت راأ�سي ومل اأعرت�ض حياًء.

دع���ِك من ه���ذا، فقد �ساعدت ه���ذه الّر�سالة لأن مي�س���ي اليوم، اأي 

الأربعاء املوافق للع�سرين من اأيلول عام 1978 ب�سرعة، وهذه غنيمة 

بح���ّد ذاتها. ل يهّم اإن �سقِت ذرًعا، وملل���ٍت ومل تكملي قراءتها اأو اإن 

مل تقرئيها اأ�ساًل. املهم اأنني خ�س�ست وقتي وحتّدثت معك. ول يهّم 

اإن اأر�سلِت يل جواًبا اأو مل تفعلي، فقد ح�سلتجُ على اجلواب م�سبًقا. 
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اأو�سلي �سالمي لأمي احلبيبة، وقويل لها اأن الهدف من اإر�سال هذه 

ال�سورة ه���و ال�سحك ل غري. فل�ستم م�ساحم���ن �سرًعا اأن حت�سلوا 

منها على نتيجة غري ال�سحك. 

واأو�سل���ي �سالمي للوالد و»حممد خان الدولة« و»اأحمد اأفندي« 

م���ع كل الآداب والح���رتام. حالًيا تقرر اأن اأ�سب���ح �سائًقا يف اإيالم. 

اإن �س���اء الل���ه يكون الأمر اأ�سه���ل من احلرا�سة، وه���و داخل املدينة 

وه���ذا اأف�س���ل. فعلى الأقل ي�ستطي���ع الإن�سان الذه���اب اإىل امل�سجد 

قب���ل الظه���ر ويف الليل لأداء �س���الة وما �سابه من اأعم���ال. لكن من 

م�ساوئها اأنه ل ميكن الّتهرب منه. ح�سًنا، ماذا ميكنني اأن اأفعل!                                 

اأو�سلي �سالمي للعائلة والأ�سدقاء. اأنا ل اأو�سي ب�سيء، فاإن مل 

تريدي �سيًئا، اأنا ل يخطر ببايل �سيء لأطلبه. اإن �ساء الله يف حفظ 

 
1
ورعاية احلجة. غالحم�سن«.

يف �أوج �أي���ام �لث���ورة �أي يف �لع���ام 1978 م، �أر�د �حلك���م �لبهلوي 

�أن يظه���ر مبظهر �ملنفتح �ل�شيا�شي، لذ� ��شتطلع �لآر�ء حول م�شروع 

حافة، و�أب���دى عدٌد من �ل�شحافي���ني �ملعروفني �آر�ءهم  قان���ون �ل�شّ

حول ه���ذ� �مل�شروع ون�شروها يف �ل�شحف. ومنهم غالحم�شني �لذي 

ق���ام بدوره بكتاب���ة مقاٍل يف ه���ذ� �ملو�شوع و�أر�شل���ه جلريدة كيهان. 

حي���ث ُن�شر يف تاريخ 1978/10/5م، وق���د فّند يف مقاله م�شوّدة هذ� 

 � ع���ف فيه من خ���الل تقدميه نقداً �لقان���ون وب���نّي نق���اط �خللل و�ل�شّ

مف�ش���الاً م���ن �جلهة �حلقوقي���ة و�لخت�شا�شّية. يف ذل���ك �ليوم، مل 

ي�ش���دق قّر�ء �ملقال باأن كاتبه �شاب يبل���غ من �لعمر22 �شنة، حديث 

حافة قليل �خل���ربة فيه، لكن عو�مل عّدة منها  �لعه���د يف جمال �ل�شّ

-  مجموعة مذكرات حسن باقري، ج1.  1
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ك���رثة قر�ء�ته وتعّوده عل���ى �ملطالعة وحّبة له���ا و�لكتابة �شاهمت يف 

 � متان���ة قلمه وقّوة حتليل���ه و��شتدلله. وقد لعبت ه���ذه �خل�شلة دوراً

ا يف حيات���ه وم�شتقبله. وقد كتب غالحم�شني �أف�شردي يف مقاله  هاماً

هذ�، �لذي �أرفقه باإم�شاء ح�شن �أف�شار، �لتايل:

حافة اجلدي���د، تتبادر يف  »م���ع ن�سر ن�ض م�س���روع قان���ون ال�سّ

البداي���ة ب�سع نق���اط اإىل ذهن القارئ. من اجلدي���ر بالذكر اأن وزير 

الإعالم وال�سياحة اكتفى بتبدي���ل كلمات وعبارات القانون القدمي 

وم���ن ثم اأطلق عليها عنوان م�سروع ال�سحافة اجلديد، يف حن اأن 

الق���رارات مل تختل���ف اختالًف���ا جوهرًيا عن �سابقاته���ا، وقد نظمت 

ا من الّرج���وع اإىل معايل الوزير  لتك���ون كاملتاه���ة، كي ل جتد مف���رًّ

اأو م���ن ي���دور يف فلك ال���وزارة عند حدوث اأي م�سكل���ة. فمن �سمن 

ال�سكالت ال���واردة، اأن اجلهة التي تعالج كافة الأمور وال�سكاوى 

يف ه���ذا امل�س���روع هي جلنة الإعالم اأو ال�سحاف���ة وقد اأجُحيلت كافة 

ال�سالحي���ات اإليها. والآن لرنى من ه���م اأع�ساء هذه اللجنة وكيف 

يتم انتخابهم؟ فبح�سب املادة 9 من امل�سروع فقد ذجُكر اأوًل اإن رئي�ض 

اللجن���ة اأي الع�س���و الأ�سا�س���ّي فيه���ا لي����ض اإل اأحد مع���اوين وزير 

الإعالم وال�ّسياحة ويعّينه الوزير. والّثاين هو اأحد اأ�ساتذة جامعة 

طه���ران، يختاره رئي�ض اجلامع���ة، وكان من الأف�س���ل اأن ي�ستعمل 

ب���ه، اأو اأن يرتك هذا الع�سو عل���ى الأقل ليختاره مديرو  كلم���ة ين�سّ

ال�سحاف���ة والإع���الم. الّثال���ث ه���و املّدعي الع���ام، والراب���ع رئي�ض 

البلدي���ة يف املدين���ة. فه���ل تالحظ���ون اأن جميع ه���وؤلء الأ�سخا�ض 

الأربعة بعي���دون عن مع�سالت ال�سحافي���ن وم�ساكل العاملن يف 

اجلرائد وال�سحف. ولكي ل تكون هذه الالئحة خالية بالكامل يتم 
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اختي���ار �سخ����ض من مديري ال�سح���ف وم�سوؤوليها م���ن قبلهم هم، 

ولن يكون ملعار�سته اأي اأثر يف قرارات اللجنة. 

فيظه���ر اأن ماأث���رة ومفخرة ه���ذه الالئحة التي عر�سه���ا �سعادة 

وزير الإع���الم وال�ّسياحة يف املادة رقم28 ه���ي اإعطاء احلرية لنقد 

املنهج ال�سيا�سي والإداري والجتماعي، لكّنه يف الوقت عينه ترك 

لنف�س���ه املج���ال كي يراق���ب الطرف الآخ���ر )ال�سحافي���ن( وي�سّيق 

اخلن���اق عليهم. فكما جاء يف امل���ادة 41 الفقرة الرابعة، يتحدث عن 

دور  اأحد موارد الدعاء التي توؤدي ملنع اجلريدة اأو املجّلة من ال�سّ

وه���ي التايل: يف حال قامت بالتحري�ض على الع�سيان املدين �سد 

ق���وى البالد ال�سرعّي���ة مما ي���وؤدي اإىل زعزعة ال�ستق���رار واإخالل 

يف الأم���ن الع���ام. هنا، ما هي ال�سابطة املذك���ورة يف هذا امل�سروع 

التي يثبت بها املدي���ر امل�سوؤول )للجريدة( باأن ما ق�سده من املقالة 

الفالني���ة لي�ض الخ���الل بالأمن وزعزع���ة ا�ستقرار الب���الد؟ فما هو 

امل�ستم�س���ك الذي مت�سكت ب���ه حكومته يف جمزرة يوم 17 �سهريور 

)اجلمع���ة ال�سوداء( من العام احلايل؟ وهل اأّثرت �سيحات الّنواب 

يف احلكوم���ة واأثنتها عن القي���ام مبا فعلته يف يوم اجلمعة، عندما 

قالوا اأن هذا احل�س���د لي�ض �سوى عدد من امل�سلمن الوطنين؟ كال! 

رِت احلكومة على راأيها وزعمت ب���اأّن ال�سيوعّين كانوا  واإمّن���ا اأ�سّ

يف التظاه���رات ف���ال جم���ال لإثبات اأي �س���يء اآخر غري ه���ذا. وهنا 

ميكن القول باأن وزير الإعالم وال�ّسياحة قد جل�ض يف مكان ل يريد 

اأن يتزعزع ا�ستقراره فيه اأبًدا.

اأم���ا الأمر املهم الآخر الذي لرمبا يك���ون مو�سع اأمل للمتظلمن 

وامل�ستك���ن م���ن النتائج ال�س���ادرة من جلنة الإع���الم ب�سبب جرائم 
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ال�سحاف���ة اأو غريها، املرج���ع الق�سائي لهذه اللجن���ة. ا�ستناًدا اإىل 

املادة 30 يف هذه الالئحة، املرجع هو املحكمة اجلنائية على اأ�سا�ض 

املادة 79 من ملحق الد�ستور وذلك بح�سور الهيئة املن�سفة. ول �سّك 

اأن املراد من الهيئة املن�سفة هم املّطلعون على م�ساكل ال�سحافين، 

بحي���ث يت���م تعدي���ل الق���رار ال�س���ادر م���ن املحكم���ة بحقه���م ح�سب 

م�ساكله���م. لكن املادة 31 تعلن بو�سوح اأن ه���ذه الهيئة املن�سفة ما 

ه���ي اإل مراقب اآخر على اجلرائد، يقوم بهذا الدور اأعوان واأن�سار 

وزير الإعالم وال�ّسياحة. لأن انتخاب هوؤلء الأ�سخا�ض )وكان من 

الأف�س���ل ا�ستعمال لفظة تعي���ن، بدل »انتخ���اب« يف اأغلب الالئحة 

اإذ اأنه���ا اأقرب للواقع( يتم مرة كل �سنت���ن بدعوة من وزير الإعالم 

وال�ّسياح���ة، وبح�س���ور رئي�ض حماكم الأق�سي���ة، ورئي�ض املجل�ض 

البل���دي. وميكن لهوؤلء الثالثة اختيار من اأرادوا طبًعا مع حيازته 

عل���ى ثالثة �سروط: من حيث العمر ل يقّل عن الثالثن �سنة، وخلو 

�سجل���ه الع���ديل، وال�سته���ار بال�س���دق والأمانة وح�س���ن ال�سهرة، 

���ا من مي�سي على ال�سرط الثالث؟ بالطبع الأ�سخا�ض الثالثة  واأي�سً

املذك���ورون اأعاله الذين اختاروه. ول يوج���د اأي �سرط اآخر ين�ّض 

على �سرورة حيازة هوؤلء على قدر من التخ�س�ض والحرتاف يف 

جمال ال�سحافة والإعالم فهذه اللجنة يتم اختيارها حلل ومعاجلة 

، لكن وم���ع الأ�سف مل تتم الإ�س���ارة اإىل ذلك  �س���كاوى فرع خمت����ضّ

اأب���ًدا. الأمر الآخر ه���و اأن وزارة الإعالم وال�سياح���ة قامت بو�سع 

كل هذه القوانن لتوبي���خ ومالحقة املديرين امل�سوؤولن ومل تكّلف 

نف�سها اإيجاد اأي نوٍع من الت�سهيالت يف عملهم.

���ل اأن تق���وم وزارة الإع���الم وال�ّسياح���ة بتهيئ���ة الأر�سية  يف�سّ



لقاء في فّكة54

الالزمة لل�سع���ور بامل�سوؤولية الّذاتّية لدى املديرين امل�سوؤولن بدل 

اإقرار قوان���ن تعيق عمل ال�سحافين، حت���ى ينتج عن ذلك احلرية 

الكامل���ة يف ال�سحف واجلرائد، واأن تطب���ق �سيا�سة حرية الكتابة 

يف احلكوم���ة ب�سكل اأف�سل. فم���ن الوا�سح اأن اأح���د الأ�سباب التي 

اأو�سلت )بلدنا( اإيران العزيزة ملا هي عليه لي�ض اإل تقييد ال�سحف 

واملج���الت يف ن�سر الأخبار ال�سحيحة وناأم���ل اأن ل يكون الو�سع 

كذلك يف امل�ستقبل. 

اإيالم - ح�سن اأف�سار

وّج���ه �لإم���ام �خلمين���ي يف �لثان م���ن �شه���ر كان���ون �لأول عام 

1978م، �ملو�فق ل���الأول من �شهر حمّرم، ر�شالة للجنود �أمرهم فيها 

ب���رتك �ملقّر�ت �لع�شكرّي���ة. وكان غالحم�شني م���ن �ل�ّشّباقني لذلك. 

ا �لبق���اء يف �جلندية، لكّنه  فه���و حّتى تاري���خ بيان �لإم���ام كان كارهاً

م���ن �جله���ة �لأخرى كان يبتغي م���ن ور�ء بقائه �إقن���اع �جلنود بعدم 

�لّت�ش���ّدي للنا�ص وعدم �إطالق �لّن���ار عليهم. ويف كل فر�شة �شنحت 

ل���ه كان يتح���ّدث مع زمالئ���ه يف �جلندية عن �لث���ورة، فيثري حفيظة 

�مل�شوؤول���ني. بع���د هروبه م���ن �ملقر، توج���ه �إىل طه���ر�ن و�ن�شّم �إىل 

�ل�شب���اب م�شاركا اًيف ن�شاطات �لّث���ورة حتى �نت�شارها. ومن ثم دخل 

يف جلنة ��شتقبال �شماح���ة �لإمام ملا لديه من خربة ع�شكرية ب�شبب 

م�شاركته يف �خلدمة ولو لب�شعة �أ�شهر.



رواية االنتصار

يف يوم 21 بهمن من عام 1357 )10\2\1979م( كان غالحم�شني 

� يف �ل�ّشو�رع؛ مع فارق  كغ���ريه من �آلف �ل�ّشباب �لّطهر�نيني، حا�شراً

�أنه ��شتخدم موهبت���ه �لأدبّية لت�شجيل هذه �لأحد�ث �لّتاريخّية. ويف 

� منه، كتب باإ�شهاب عّما �شهده من �أحد�ث  كتاباته �لتي بقيت تذكاراً

ا بع�ص ما رو�ه �لآخرون.  يف تلك �ل�ّشاع���ات �مل�شريّية، كما نقل �أي�شاً

كتب يف ق�شٍم من هذه �ملذّكر�ت:

»كان���وا قد اأعلنوا ع�سر يوم اجلمعة يف 21\ بهمن\ 1357، باأنهم 

�سيعر�س���ون م�ساًء فيلًما عن قدوم الإمام مّدت���ه �ساعة تقريًبا، اأثناء 

 للقّوات 
1
عر�ض الفيلم، تهاجم »فرقة احلر�ض امللكي« قاعدة فرح اآباد

اجلوّي���ة. منذ ال�ّساع���ة الّتا�سعة لي���اًل، وحّتى ال�ّساع���ة الثانية ع�سر 

ومابعده���ا مل ته���داأ املظاه���رات ومل تخم���د اأ�س���وات الّنا�ض وبقيت 

هتافاتهم ت�س���دح يف الأرجاء. املكاملات الهاتفي���ة التي تلقيناها من 

منطق���ة فرح اآباد وبالقرب من قاعدة الق���ّوة اجلوّية و�سارع وثوق، 

تفيد ح�سول اإطالق نار وا�سع، وكان هناك حديث عن اإعدام عدد من 

جنود القّوة اجلوّية تزامًنا مع عر�ض الفيلم. بالتاأكيد؛ فقد انطلقت 

�سرارة املواجهة يف هذه الليلة من قاعة تلفاز طاّلب القوة اجلوية، 

1- شارع بيروزي الحالي.
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فعندم���ا كان يجُذك���ر ا�سم الإم���ام اخلميني يف الفيلم ترتف���ع اأ�سوات 

الّط���الب بال�س���الة عل���ى حمم���د واآل حمم���د، كان ه���ذا �سب���ب بداية 

املواجه���ات. يتوىّل عنا�سر من الق���ّوة اجلوّية مهّمة احلرا�سة حتى 

ب���اح. وقرابة ال�ّساع���ة ال�ّسابعة والّن�سف �سباًح���ا، ياأتي �سائر  ال�سّ

اأفراد القّوة اجلوّية اإىل املقّر، وي�ساهدون مظاهرات الّطالب و�سائر 

اجلنود، فين�سّمون اإليهم.

ب���اح ينّب���ئ باأح���داٍث غام�سة. ومل نكن ن���دري ما الذي  كان ال�سّ

�سيح�س���ل. يطل���ب قائد مقر ال�سرطة امل�ساعدة م���ن احلر�ض، فيمّده 

احلر����ض بقراب���ة 700 �سخ����ض. حت�س���ل اأوىل املواجه���ات قراب���ة 

ال�ّساع���ة الّثامن���ة والّن�س���ف �سباًح���ا، فيلقى عدد م���ن العنا�سر يف 

ال�س���ّف الأول حتفه���م ويجُج���رح اآخرون، حت���ى تلك اللحظ���ة كانوا 

جمّردين من ال�ّسالح با�ستثناء عنا�سر فرقة احلر�ض امللكي. ثم بعد 

ذل���ك، يدفعون قل���ب املظاهرة اإىل داخل القاع���دة، فتذهب العنا�سر 

امل�سارك���ة اإىل داخ���ل مبن���ى ال�سرتاح���ة، حي���ث خم���زن الأ�سلحة. 

وهناك يقوم �سابط م�سّلح بخطوة �سجاعة ي�ستحق الّتنويه عليها، 

يفت���ح باب املخ���زن ويوزع الأ�سلح���ة على عنا�سر الق���وة اجلوية، 

كان���ت هذه اأوىل ب�سارة للن�سر. ثم �س���ارت اأبواب خمازن ال�سالح 

تفتح الواحد تلو الآخ���ر وفّرغت من حمتوياتها، وتبداأ املواجهات 

املبا�سرة مع احلر�ض امللكي.

عن���د ال�ّساع���ة الّتا�سع���ة �سباًحا، توجه���تجُ اإىل �سارع ف���رح اآباد 

برفق���ة اأخي و�سديقه الذي كان ميل���ك دراجًة نارية. يف ذلك الوقت 

اأجُر�سلت اأكيا����ض )بال�ستيكية( ومن اخلي�ض، من جميع اأنحاء �سرق 

طهران اإىل قاعدة القّوة اجلوّية لبناء متاري�ض يف ال�ّسوارع. كانت 
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الأج���واء م�سطربة للغاية، وو�سلنا ب�سعوب���ة اإىل �سارع فرح اآباد 

ومدخ���ل املقّر. هن���اك التقيت بوالدي الذي كان ق���د جاء برفقة اأحد 

جريانن���ا ب�سيارة بيجو بي�س���اء. كان �سوت اإطالق النار من داخل 

املقر ي�سمع بو�س���وح. كان النا�ض ير�سلون القط���ن والّثلج و�سائر 

املع���ّدات الّطبّية م���ن م�ست�سفى الق���ّوة اجلوّية اإىل داخ���ل املقّر. مل 

تتوق���ف �سي���ارات الإ�سعاف ع���ن العمل طيلة الوق���ت، وظّلت تقطع 

الّطريق ذهاًبا واإياًبا با�ستم���رار. ومتت ال�ستعانة باجلنود الذين 

اأنهوا خدمة العلم يف القوة اجلوية، للحرا�سة اأو غريها من اأمور. 

قّررن���ا العودة لتاأم���ن كمية من القطن والّثل���ج و�سائر املعّدات، 

ولك���ي نك���ون قد اأنزن���ا عماًل م���ا على الأق���ل. قفلن���ا راجعن عند 

ا  ال�ّساعة العا�سرة والّن�سف �سباًحا تقريًبا. ا�سرتيتجُ م�ساًل وبع�سً

م���ن الثلج والقطن وغريها من اأمور. ويف الطريق، اأعطونا بع�ض 

الأغرا����ض الت���ي كان���وا يري���دون اإر�ساله���ا. كان غالبّي���ة امل�سابن 

يرقدون يف م�ست�سفى اأبو علي وم�ست�سفى جرجاين. مع اأن الّظهر 

مل يك���ن قد حّل بعد، لكن مل يكون���وا بحاجة اإىل �سيء، فامل�ساعدات 

ق���د و�سلت م���ن كل حدب و�س���وب. تعّر�سنا خ���الل الّطريق لثالثة 

ح���وادث �س���ري ب�سبب ال�سرع���ة وال�سطراب. لك���ن مل يرتّجل اأحد، 

فالوق���ت لي����ض منا�سًب���ا لهكذا اأمور. اأخ���رًيا، وبع���د اأن عّرجنا على 

جمي���ع امل�ست�سفيات، عدنا اإىل م�ستدي���رة فوزية و�سّلمنا الأغرا�ض 

اإىل م�سج���د »اإمام ح�سنQ«، ثم ركّنا ال�ّسي���ارة يف زقاق فرعي، 

واجّتهن���ا جميًعا نحو �سارع )طهران ن���و(. كانت املتاري�ض موّزعة 

على طول ال�ّسارع، يبعد اأحدها عن الآخر 200 مرًتا. كذلك ال�ّسطوح 

املطّل���ة عل���ى امل�ستدي���رة و�س���ارع »طهران ن���و« عّج���ت باملتاري�ض، 
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وكان اجلن���ود وال�سب���اط يف جهوزية تام���ة لأي مواجهة. يف هذه 

َلنا من النا�ض احللي���ب، والتمر، واملعلبات، والفواكه  الأثن���اء، و�سَ

والب�سكويت، لكن مل يكن لدى اأحد رغبة يف تناول الّطعام.

كان الّدخ���ان يت�ساع���د م���ن بقاي���ا اأط���ر ال�ّسي���ارات امل�ستعل���ة. 

اأجُ�سبتجُ باإعياء وبدوار خفي���ف. وعند ال�ّساعة الواحدة بداأ الّراديو 

يب���ّث اإعالًنا: اأن القوان���ن الع�سكرية �ستنفذ من قب���ل اللواء مهدي 

رحيم���ي، ويف ال�ّساعة الّثالثة والّن�سف و�س���ل اأمر الإمام بخروج 

جمي���ع الّنا�ض من منازلهم لإخماد اأوىل �س���رارات املوؤامرة املخيفة 

يف مهده���ا. كان���ت غالبي���ة الّتقاطعات ب���ن �سمال وجن���وب �سارع 

»�ساهر�س���ا« �س���ارع الثورة حالًي���ا حتى »پل چوب���ى« مغلقة. عربنا 

م���ن »پ���ل چوب���ى« و�س���وًل اإىل »دروازه �سم���ريان« و»فخراآب���اد« 

و»م�ستدي���رة ال�ّسهداء« والتي كانت تع���ج ّبالنا�ض. بالطبع كان عدد 

م�سلحي عنا�سر الق���وة اجلّوية املتمركزة هناك اأقّل من عدد ها يف 

م�ستديرة فوزية.

توّجهن���ا بالّدراج���ة الّناري���ة اإىل �سارع »وثوق«. كان���ت ال�ّساعة 

بن الّرابع���ة والّن�سف واخلام�سة. بات اجلمي���ع بانتظار حدٍث ما 

لين�سغل���وا به. و�سوهد الرّتّق���ب والغمو�ض يف اأعن اجلميع. على 

مقرب���ة من باب املقر، اأجي���ز حلاملي البطاق���ات بالّدخول. يف اآخر 

ال�ّس���ارع قال���وا اأن قوات احلر�ض امللكي قادم���ون من �سارع وثوق، 

لك���ن الّنا�ض مل يكرتثوا لذلك. بالّطب���ع كانوا يخلون و�سط ال�ّسارع 

ويحاول���ون اإبقاءه كذلك للتخفي���ف من الأ�س���رار واحلوادث. كما 

ا،  ن�س���روا املتاري����ض عل���ى الأ�سط���ح، ويف ال�ّسوارع ط���وًل وعر�سً

وترك���وا حّيًزا متعرج ال�ّسكل ي�سمح لعب���ور �سيارة و�سط ال�ّسارع. 
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اأم���ام الب���اب ال�ّسم���ايل للقاعدة يف �س���ارع جماهدين، تظه���ر دبابة 

مفت���وح بابه���ا، مت���ت ال�ّسيط���رة عليها، وق���د وقف البع����ض فوقها، 

واأح���اط به���ا اآخرون، برغم ع���دم �سالحّيتها لال�ستعم���ال. كما ظهر 

يف اآخ���ر ال�ّسارع �سي���ارة اأو �سيارتان حمرتقت���ان تابعتان للحر�ض 

امللكي، كذلك دبابة �سغرية )�سكوربن(.

من���ذ الّظهرية �س���ارت املروحّيات حتّل���ق يف ال�ّسم���اء على علٍو 

مرتف���ع، وكلّم���ا انخف�س���ت احتم���ى الّنا����ض باجلدران. كان���ت اآثار 

الر�سا����ض الت���ي ترى عل���ى اجل���دران والزجاج ت�س���ري اإىل وقوع 

ا�ستب���اكات �سديدة هناك. طبًعا و�س���ل عدد املتجمهرين يف ال�سارع 

اأم���ام مدخل قاعدة القوة اجلوية اإىل ذروته. يف تلك الأثناء اأقلعت 

مروحّي���ة من القّوة اجلوّية، وحّلق���ت عالًيا، عندها بداأت امل�سادات 

اجلوي���ة باإط���الق النار عليها، دون جدوى. بع���د ذلك توقفت نريان 

امل�س���ادات ب�سب���ب �سرع���ة حتلي���ق املروحي���ة وبجُعده���ا، وب�سب���ب 

�سعوبة اإطالق النار يف حالة الوقوف. بح�سب ما تردد على األ�سنة 

النا�ض ف���اإن هذه املروحية كان���ت معروفة وقد اأح�س���رت الذخائر، 

فاأثار اإطالقجُ الّنار عليه���ا عبًثا حفيظة النا�ض واعرتا�سهم على ذلك 

ومل���اذا تطلق كل هذه النريان مع اأن كمية الّذخائر قليلة. عّرف اأحد 

الأ�سخا����ض عن نف�سه باأّن���ه من اجلي�ض واأران���ا بطاقته، واأخربنا: 

»اإن هدف هوؤلء هو نفادجُ ذخريتكم!« على كل حال، كانت ال�ساعة قد 

جتاوزت اخلام�سة ع�سًرا.

ابون  قدمنا باجّت���اه )فوزّية(، كان البع�ض من�سغ���اًل برب�ض ال�سّ

ر القول اأن ه���ذه امل�ستديرة غَدْت  لإع���داد قنابل املولوتوف. وَيج���دجُ

ال�ّسري���ان الّرئي�سي ل�سرق طهران لهزمية اأبطال القوة اجلوّية. هنا 
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راأين���ا بيان الإمام الذي ياأمر فيه باخلروج والّتعاون مع املقاومن. 

ا على ج�سر امل�ساة، وكانوا على اأهّبة  كانوا قد و�سعوا املتاري�ض اأي�سً

ال�ستعداد والنتظار. اأطفاأنا حمّرك الّدراجة الّنارية لوجود كميات 

كبرية من الوقود يف منت�سف ال�ّسارع لإعداد قنابل املالتوف. فمنذ 

ع�سرة اأيام والوقود �سار متوفًرا بكرثة، بعد اأزمة الوقود تلك التي 

مرت، اأي متاًما يف يوم قدوم نائب الإمام |؛ اخلميني املبارك؛ اإىل 

اإيران، انتهت م�ساألة ال�سفوف املمتدة لتعبئة الوقود.

يف اإحدى املرات، نزلتجُ ناحي���ة م�ستديرة خرا�سان، كان الّنا�ض 

عل���ى تاأه���ب وقد و�سع���وا املتاري�ض عل���ى راأ�ض كل زق���اق. و�سلنا 

الة يف ذّمتنا  قراب���ة ال�ّساد�سة اإىل املنزل، �سّلين���ا حتى ل تبقى ال�سّ

اإذا ا�ست�سهدن���ا، اإذ تكفين���ا الإجاب���ة ع���ن بقي���ة الأعم���ال. مل يوافق 

الأخ���وة ال�ّسباب عل���ى اإ�سراري للخروج م���ن البيت، لكني خرجت 

عن���د حوايل ال�ساعة ال�سابعة والن�س���ف. توجهت اإىل �سارع جهان 

بن���اه وغياث���ي، ومن ث���م و�سلت اإىل �س���ارع مينا م���روًرا من خلف 

مدر�س���ة مرتجم الدول���ة. مل يتوقف اإط���الق الّر�سا�ض حتى للحظة 

واح���دة. و�سلنا اإىل �س���ارع �سهناز. وقد اأخذ الّتع���ب مني ماأخذه. 

كان الّنا����ض جمتمعن متاأهبن. و�سمع���ت اأ�سوات اإطالق ر�سا�ض 

.»G3كال�سنكوف و

يف تلك �لليلة مل يذق غالحم�شني طعم �لنوم بالّرغم من �إرهاقه 

�ل�ّشديد وكان يف حالة �شعي وجٍد  م�شتمّرين:

»جاء غالحم�سن ليلة 22 بهمن اإىل منزلنا وقال: اأعطونا �سابوًنا 

وعبوات زجاجي���ة. اأراد اأن ي�سنع قنابل املولوتوف. فجمع حوله 

اأولد احل���ي، وطرق اأب���واب املنازل قائاًل: اأترك���وا اأبواب منازلكم 
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1
مفّتحة، فالليلة ليلة عظيمة. كان ن�سًطا وحيوًيا«.

حت���ى ع�شر ي���وم 22 بهم���ن )11\2(، ر�حت �ملق���ّر�ت �لع�شكرّية 

ت�شقط بيد �لّنا�ص و�حدة تلو �لأخرى. كان �جلميع يبحث يف �ملقّر�ت 

عن غنائم و�أ�شلحة، �أما غالحم�شني فلم يكن يبحث عن هذه �لأمور: 

»عندم���ا دخلنا مقّر باغ�س���اه )حر( وجدنا باب خم���زن الأ�سلحة 

مفتوًحا؛ فكانوا ياأخذون الأ�سلحة ويذهبون، كان عدد من �سناديق 

قذائف الهاون وال�سواعق مرمًيا على الأر�ض وبن الأرجل. ناداين 

غالحم�س���ن مع بع�ض ال�ّسب���اب وبداأنا بتنظي���م وترتيب �سناديق 

  
2
الّذخائر واملتفجرات حتى ل ت�سّكل خطًرا على الّنا�ض«.

كان ير�قب �أو�شاع �ملقّر�ت بقلق، وقّلما جتد من يلتفت �إىل هكذ� 

�أمور يف تلك �لأو�شاع �مل�شطربة: 

»يف ي���وم انت�س���ار الّث���ورة، ع���اد اإىل البي���ت يف وق���ت متاأخ���ر 

م���ن الليل، والقلق ب���اد على وجهه. ق���ال: اإن اجلماع���ات الي�سارّية 

ا�ستول���ت على الأ�سلحة والعتاد، وتري���د يوًما ما ا�ستعمالها �سّدنا. 

3
لحًقا اأدركنا كم اأنه كان حمًقا«.

م���ا �إن �نت�شرت �لّث���ورة حتى �شار غالحم�ش���ني يتابع ن�شاطه يف 

 �لت���ي �أ�ش�شها مع جمموعة م���ن رفاقه يف 
4
جلن���ة �لثورة �لإ�شالمي���ة

ا.  م�شج���د �شدرّية وملّدة ق�ش���رية. كان �أخوه حممد يعم���ل فيها �أي�شاً

، فما �إن فتح���ت �ملد�ر�ص �أبو�به���ا، حتى �أجرب  مل ي���دم �لأم���ر طويالاً

1 - زهراء رضائي مقدم.

2 - اللواء محمد باقري.

3 - زهراء رضائي مقدم.

4 - كميته انقالب اسالمي.
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غالحم�شني �أخاه على ت�شليم �ل�شالح و�للتحاق ب�شفوف �لّدر��شة:

»�سعى اأخي لفتح اآفاق اأو�سع يف طريقي. مع ما له من تاأثري يف 

نف�س���ي، ولكن كان ي�سعب علّي ترك ذلك! فاأقول له: مَل علّي الذهاب 

اإىل املدر�س���ة؟ دع���ك من هذا، فالث���ورة يف خط���ر!! فيجيبني قائاًل: 

اجلميع موجودون هنا و�سيح�سرون للم�ساعدة اإن لزم الأمر.

بعده���ا اأر�سلن���ي اإىل املدر�س���ة لأتاب���ع الدرا�سة وق���ال: يف يومي 

اخلمي����ض واجلمعة ميكن���ك الذهاب للحرا�سة. يف 4 ني�س���ان 1979م، 

« ومالأ وقتي بالربامج 
1
اأجربين على امل�ساركة يف �سفوف »الكونكور

 
2
الدرا�سّية لثالثة اأو اأربعة اأ�سهر ومل ي�سمح يل بالقيام باأي عمل اآخر«.

ا به���ذ� �لربنامج، فتابع در��شت���ه و�نتقل من فرع  و�لتزم ه���و �أي�شاً

�لعلوم �لعامة )�لريا�شيات( �إىل �لآد�ب، وح�شل يف �شهر حزير�ن على 

�شه���ادة �لثانوية �لعاّمة يف �لآد�ب. بعدها �شارك يف مباريات �لدخول 

�إىل �جلامع���ة وح�ش���ل على �ملرتبة 104 يف ف���رع �حلقوق و�لق�شاء يف 

جامع���ة طهر�ن. و�أما �أخوه حممد فقد �شارك يف مباريات تلك �ل�ّشنة 

يف فرع �مليكانيك يف جامعة )بلي تكنيك( �أمري كبري، ومع بد�ية �لعام 

�لدر��شي �نخرط كالهما يف �لّدر��شة �جلامعية. 

يف �شهر �أيلول من عام 1979 م، بد�أ �أول عام در��شي بعد �نت�شار 

�لث���ورة �لإ�شالمية، حي���ث ن�شطت �لتّي���ار�ت �لي�شارية يف �جلامعات 

ب�شكل و��شع. حتى �أن بع�ص هذه �لّتيار�ت �أحدثت يف �ملدن �حلدودية 

يف غ���رب �لبالد وجنوبه���ا وحت���ى يف �شمالها و�شرقه���ا ��شطر�بات 

مطالب���ة بالنف�شال عن �لثورة. يف هك���ذ� ظروف دخل غالحم�شني 

1 - مباريات الدخول إلى الجامعة.

2 - اللواء محمد باقري.
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�جلامع���ة. لكن���ه مل يكن ممن يه���د�أ وي�شتكني. فالأو�ش���اع �ملت�شنجة 

يف �جلامع���ة جعلت �لطالب �لثوري���ني و�مللتزمني ي�شعرون مب�شوؤولية 

ا:  � منهم ورمبا �أكرثهم ن�شاطاً �أكرب. وكان غالحم�شني و�حداً

»كان كث���ري املطالعة للكتب وامل�س���ادر ال�سيا�سّي���ة والإ�سالمّية. 

وي�ستطي���ع معرف���ة التّي���ارات املنحرفة جي���ًدا. كان حاذًق���ا، دقيًقا، 

فطًنا، �سريع البديهة واإجاباته حا�سرة، ويف بع�ض الأحيان كانت 

 
1
اإجاباته ذات طابع فكاهي«.

كان �لط���الب �مللتزم���ون ي�شعون لتحوي���ل �لأج���و�ء �ل�ّشيئة وغري 

�ملالئم���ة �إىل �أجو�ء تن�شجم مع �لث���ورة �لإ�شالمية. وُعقدت جل�شات 

ا  عديدة لذلك، كان غالحم�شني من �لأع�شاء �لأ�شا�شيني فيها. �شيئاً

���ا، �أف�شى م�شار هذه �لّن�شاطات �إىل �أن ُي�شدر �لإمام �خلميني  ف�شيئاً

 يدع���و فيها �إىل �إخر�ج 
2
يف بد�ي���ة ربي���ع �لعام 1980م ر�شالة �لنوروز

�جلامع���ات من �لو�ش���ع �لإ�شتعم���اري و�إدخالها يف �أج���و�ء �إ�شالمّية 

منا�شب���ة. كانت ه���ذه �لّر�شالة �أ�شا�ص �لّث���ورة �لّثقافّية ومرتكزها يف 

�جلامعات. بعد �لتعطيل �ملوؤقت للجامعات �قرتح �لّدكتور به�شتي يف 

حزي���ر�ن م���ن �لعام نف�شه، �أن يخ�شع عدٌد م���ن طالب كلّية �حلقوق 

�لّثوري���ن يف جامعة طه���ر�ن �إىل دورة تاأهيلّية )يف �لقانون و�حلقوق 

�ل�شالمي���ة( و�أن ي�شكل���و� هي���كل �ملحكم���ة، كان غالحم�شني �شمن 

لئحة �لّطالب �لّثوريني �ملقرتحني:

فوف الّتدريبّي���ة با�ستمرار، وكان  »داأب عل���ى امل�سارك���ة يف ال�سّ

اآية الله جوادي اآملي، واآية الله مو�سوي اأردبيلي، وال�سيد املحقق 

1 - بيروز سعيد أصالني، صديق الدراسة في الجامعة.

2 - النوروز: اليوم األول من رأس السنة اإليرانية وبداية الربيع )21 آذار(.
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داماد والدكتور به�ست���ي و�سخ�سان اآخران من الق�ساة هم اأ�ساتذة 

1
الّدورة. لكن غالحم�سن مل يهتّم بهذه اجلل�سات كثرًيا«.

ترك غالحم�شني هذه �جلل�شات لأنه مل يرغب بوظائف كهذه، �أو 

، فهو قد �أدرك �أن �لثورة  �أنه مل يكن ب�شدد �لبحث عن وظيفة �أ�شالاً

يف تلك �لآونة �حل�ّشا�شة يف �أم�ّص �حلاجة �إىل فكره وقلمه.  

1  - المصدر السابق. 
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�ش���ارك غالحم�ش���ني �أف�شردي يف مب���ار�ة دخ���ول �جلامعة، ويف 

�لوق���ت عينه؛ وقبل �أن يدخل �إىل �جلامع���ة؛ �ن�شم �إىل هيئة حترير 

�شحيف���ة »جمهورى ��شالم���ى« حديثة �لتاأ�شي����ص؛ �أوىل �شحف جيل 

�لثورة يف ع�شره؛ وُعرفت يف �لعامل با�شم �شحيفة �لإمام �خلميني:

»بداأت �سحيفة »جمهورى اإ�سالمى« عملها يف حزيران من العام 

ا نحيًفا  1979م. بعد م�سي مّدة ق�سرية من عملنا فيها وجدتجُ اأن �سابًّ

ق���د ان�سّم اإىل هيئة الّتحرير؛ واأول م���ا لحظته ولفت انتباهي هو 

ن�ساطه و�سرعته يف العمل؛ و�سيًئا ف�سيًئا بداأت عالقتي به، فعرفت 

اأن ا�سمه غالحم�سن اأف�سردي. كنا اأنا واإّياه وب�سعة �سباب اآخرين 

داقة  حيف���ة �سًنا. ثّم قويت اأوا�سر ال�سّ م���ن اأ�سغر العاملن يف ال�سّ

بيننا اأكرث فاأكرث.

يف بع����ض الأحيان كنت اأ�ساهد من بعي���د وجهه الربيء والّطاهر 

واأرى جّديت���ه وحما�س���ه وق���د انك���ّب على عمل���ه ينّظم الأخب���ار بدقة 

وعناية. اأحياًنا مل يكن يجُرى.. بيد اأن �سوته املفعم بحما�سة الّرجولة 

كان يجُ�سمع يف اأرجاء ق�سم هيئة الّتحرير؛ اإّما متكّلًما على الهاتف، اأو 

متحّدًثا اإىل بع�ض الأ�سدقاء يف ما يرتبط بن�سر خرٍب اأو عدمه.

كن���ت اأ�سع���ر من خ���الل الأخبار الت���ي ياأتي به���ا اأن لدي���ه جراأًة 

5
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خا�سة، جراأة ينبغي اأن تكون لدى كّل �سحفّي.

�سحيف���ة »جمهورى ا�سالمى« وليدةجُ الث���ورة والناطقة با�سمها، 

الأح���داث  كّل  م���ع  تتع���ارك  حيف���ة  ال�سّ ه���ذه  كان���ت  الواق���ع  ويف 

ال�سيا�سّي���ة. كان غالحم�سن خادم الثورة، كنت على يقٍن اأّنه يعمل 

يف ال�سحيف���ة بق�سد القرب���ة اإىل الله. بالتاأكيد؛ اآخ���رون كرٌث اأتوا 

اإىل ال�سحيفة للخدمة، مل ي���اأِت اإليها اأحٌد بعنوان الوظيفة، اأ�سا�ًسا 

 .»
1
كانت حماًل؛ ل مكان فيه للوظيفة

ا ر�شمّية لال�شتخ���د�م و�لّتوظيف �إمّنا  حيفة �شروطاً مل ت�ش���ع �ل�شّ

كان يت���م �ختيار �لأ�شخا�ص من خالل تعري���ف �لّثقاة �لثوريني بهم؛ 

 غالحم�شني وعّرف عنه.
2
وقّدم �ل�شيد ح�شن بخ�شاي�ص

كما �أنه جرى حديث يف �ملنزل حول عمل غالحم�شني �مل�شتقبلي؛ 

� ثانويًّا. وعندما  ا �أو �أ�شتاذاً وكانت و�لدت���ه ترغب �أن ي�شبح �إّما معّلماً

حيفة �أف�شح���ت عن رغبتها: »فرّد  ر�أت �أّنه م�شغ���ول بالعمل يف �ل�شّ

 ، ا ف�شوف �أوّجه و�أر�شد مئتي �شخ�صٍ غالحم�شني: �إذ� ما �شرُت معّلماً

.
3
ر�شد مئتي �ألف«

ُ
لكّنني �إن متّكنت من كتابة مقال ف�شوف �أ

يف �لبد�ي���ة، بد�أ غالحم�شني عمله ك�شحف���ّي عادي. ومنذ �ليوم 

حيفة �أّنه من �أهل �ملطالعة. فكثرٌي من  �لأول، �أدرك �أ�شدقاوؤه يف �ل�شّ

1 - مرتضى سرهتكى زميل في الصحيفة. كتب العديد من ذكريات الشهداء في 
الدفاع  وأدب  الشفاهي  التاريخ  كتابة  أعمدة  احد  ويعّد  المفروضة؛  الحرب 

المقدس..

الذين  المناضلين  من  اردستان,  في   1957 العام  في  ولد  بخشايش،  حسن   -  2
التحقوا بحزب "جمهوري إسالمي" مع انتصار الثورة. استشهد في 18 حزيران 

عام 1981 في انفجار مقّر الحزب الجمهوري.

3 - والدة الشهيد.
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�لكت���ب �لتي كان���و� يذكرونها يجدون �أن غالحم�ش���ني قد قر�أها و�أنه 

يعرف كّتابها وم�شامينه���ا. بعد مّدة ق�شرية، �أدرك رئي�ص �لتّحرير 

م�شت���وى ذكاء غالحم�ش���ني و��شتعد�د�ت���ه، فعهد �إليه ب���اإد�رة ق�شم 

�أخبار طهر�ن:

ب���ات معروًف���ا من���ذ البداي���ة اأن اأف�س���ردي �سخ�ٌض ن�سي���ط ولديه 

قابلي���ات مميزة. لهذا ال�سبب، اأوكل���وا اإليه مهمة ق�سم اأخبار طهران 

والذي يعت���رب من اأهم اأبواب ال�سحيفة. بغية تنظيم �سبكة الأخبار 

اأقام اأف�سردي عالقات جّيدة ووا�سعة مع عدد من الأفراد. اأحياًنا كانت 

حت�س���ل بع�ض الأحداث وترد اأخبار اإىل ال�سحيفة تفيد اأن تّياًرا اأو 

جمموعًة ما تعمل �سّد الثورة يف املنطقة الفالنّية. كان ينزعج كثرًيا 

عندما ي�سمع هذه الأخبار من خلف الهاتف، يتاأّوه ويقول لقد قامت 

جم���دًدا جماعة »ح���زب توده« بهذا العمل يف امل���كان الفالين، اأو لقد 

ق���ام املنافقون بالعمل الفالين. ففي ذروة غ�سبه كانت رّدة فعله اأنه 

ي�سغط بكّفه على جبهته، ومل اأ�سمع منه يوًما �ستيمًة اأو ما ل يليق؛ 

حتى املنافقون اأو اأعداء الإ�سالم مل ي�ستمهم يوًما.

مل يعت���د اأن يجل�ض خلف مكتبه وح�س���ب، فكنت اأراه يخرج من 

حيف���ة فجاأة ويعاين الأحداث ثم يع���ود، واأحياًنا اأخرى يركب  ال�سّ

دّراج���ة اأح���د الأ�سدقاء ويغ���ادر، اأو يطلب من اأحده���م اإي�ساله اإىل 

.»
1
ا ن�سيًطا و�سريع احلركة املكان الفالين. كان �سخ�سً

كان غالحم�ش���ني يبحث عن مو�شوع���ات �أ�شا�شّية يف �ل�شحيفة، 

وتعت���رب �لآثار و�لأعم���ال �لتي خّلفها يف �أر�شي���ف �شحيفة »جمهورى 

��شالم���ى« مبع���ث �لتح���ول و�حلركة عل���ى �مل�شتوى �لوطن���ي وعموم 

1 - اسماعيل علوي يكانه، زميل في الصحيفة.
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�لث���ورة. كانت �أجو�ء تلك �لأيام م�شحون���ة ومليئةاً بالأحد�ث، وكانت 

 �أزمةاً جديدة.
ٍ
�لثورة �حلديثة �لنت�شار تو�جه كّل يوم

�إن مت���ّرد وع�شي���ان �ملجموع���ات �ملناه�ش���ة للث���ورة ومنا�ش���ري 

�لّنظام �ل�ّشاهن�شاهي، وكذل���ك �لتنظيمات �لي�شارية يف �ملحافظات 

�حلدودّية؛ وخا�شة يف حمافظة كرد�شتان كانت تنذر بخطر حقيقّي 

وهذ� �خلطر كان �إىل حّد �لنف�شال.

�إىل  عندما ذهب  �ل�شحيفة  �لعهد يف  كان غالحم�شني حديث 

�أحمد  مع  مقابلة  �إجر�ء  �ل�شفر  ذلك  من  هدفه  وكان  كرد�شتان، 

خالل  كرد�شتان  يف  �ل�ّشني  �ملذهب  ق��ادة  �أح��د  وه��و  ز�دة  مفتي 

بهر�م  �ل�شحيفة  م�شور  �ملهمة  هذه  يف  ور�فقه  �لثورة.  مرحلة 

حممدى فرد:

»ذهبن���ا م���ع اأف�س���ردي اإىل �سنن���دج. كان يريد اإج���راء مقابلة مع 

 .
1
ا جميد حداد عادل مفتي زادة. ركبنا طائرة )C-130(  ورافقنا اأي�سً

مل تتمكن الطائرة من الهب���وط اإذ كانت جماعة احلزب الدميقراطي 

والكومل���ة الأكراد ميطرون املطار بقذائف اله���اون. حّلقت الطائرة 

ع���ّدة م���ّراٍت فوق املنطق���ة واأرادت العودة من حي���ث اأتت؛ لكنها يف 

امل���رة الأخرية متكنت من الهب���وط. كان اأف�سردي ق���د ن�ّسق مع اأحد 

ال�سخا����ض لياأخذن���ا اإىل من���زل مفت���ي زادة عندما حت���ّط الطائرة. 

اأج���رى مقابلته مع مفتي زادة. ذهبنا لي���اًل اإىل تلفزيون �سنندج، مل 

يتواجد فيه اأكرث من 4 اأ�سخا�ض.

كان التلفزي���ون يعي���د ب���ّث برام���ج ال�سبك���ة العام���ة )الرئي�سّية( 

- كان في ذاك الوقت مدير اإلذاعة، ومن ثّم ُعيّن محافظًا لكرمانشاه. استشهد   1
مجيد حداد عادل في 29\11\1981م، بعد عمليات ثامن األئمة في دارخوين.
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وح�س���ب. كان هناك م�س���ّور مع م�ساعد وحمّرر �س���وت؛ و�سخ�ض 

اآخ���ر ب�سفة مقّدم برامج حي���ث كان يقطع الربامج من و�سطها ليقراأ 

ا ما. كان من املقرر ت�سييع ع���دد من ال�ّسهداء غداة ذاك  خ���رًبا اأو ن�سًّ

ندوق اخللفي  باح، ركبتجُ واأف�سردي وجميد يف ال�سّ اليوم. عند ال�سّ

ل�ساحن���ة كانت ت�سري و�سط اجلموع امل�سّيعة. اأعّد امل�سّور فيلًما عن 

الّت�سييع والتقطتُّ �سوًرا فوتوغرافّية وعند انتهاء مرا�سم الّت�سييع 

ذهبن���ا اإىل الّتلفزيون. مل ميتلك مقّدم الربامج املقدرة لكتابة اخلرب 

وحتري���ره. فق���ام اأف�س���ردي بكتابته و�سّلم���ه اإّياه فق���راأ ن�ض تقرير 

اأف�سردي مع عر�ض الفيلم وال�سور.

كانت ال�ّساعة الّثالثة بعد منت�سف الّليل عندما هجم منتمون اإىل 

احلزب الّدميقراط���ي والي�ساريون الأكراد عل���ى مبنى الّتلفزيون؛ 

ور: ابقوا هاهنا، فاملكان اأكرث اأمًنا. فقال امل�سّ

م�ست ن�سف �ساعة؛ ا�ستّد حينها اطالق الّنار. اأجروا ات�سالت 

فج���اء عدد من م�سلحي البي�سم���ركا وهرب املهاجمون. ورجعنا يف 

.»
1
ال�سباح

���ة �لتي �أجر�ها  يف 9 �أيل���ول عام 1979م، ُطبع���ت �ملقابلة �خلا�شّ

غالحم�شني �أف�شردي مع �أحمد مفتي ز�دة. كانت �آر�ء �لعاّلمة مفتي 

ز�دة و�أف���كاره ر�ئجة وم�شموع���ة يف �لأو�شاط �لكردّي���ة، وكان لن�شر 

ا �أهّمية يف ذلك �لوقت. حديثه علناً

- من مقابلة الكاتب مع مصّور الصحيفة بهرام محمدي فرد.  1
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جاء يف ق�شم من �ملقابلة:

�ض- حّبذا لو حتدثوننا عما يجري حاليًّا يف كرد�ستان؟ ويف اأي 

خانة ت�سعونها وكيف؟ وما هي اجلهات الأ�سا�سّية التي تقف وراءها؟

ج- اإن م���ا يحدث يف كرد�ستان هو نتيجة احت���اد القوى املعادية 

لالإ�س���الم يف جمي���ع اأنحاء اإي���ران ول ميت ب�سلة لأهلن���ا الأكراد بل 

يتجاوز الأم���ر احلدود الإيرانية ويع���ود لالمكانيات التي ت�سّخرها 

الق���وى ال�ستعمارّي���ة يف املنطقة. �سحي���ٌح اأن هوؤلء اأف���راد بلبا�ض 

ك���ردّي؛ لكنه���م يف الواقع فر����ض وعرب وترك وبلوت����ض وغري ذلك، 

وحتى عراقيون وم�سريون. حتى اأنه اعتجُقل هناك اأربعة جوا�سي�ض 

�سهاينة. ومن املثري جًدا واملوؤ�سف اأن يتم ربط هذه الق�سّية املهينة 

بال�ّسعب الكردّي. يف الوقت الذي قا�سى هذا ال�ّسعب فيما م�سى الظلم 

وتعّر����ض لال�سّطهاد. وقد حّولت القّوات املعادية للّثورة هذه البالد 

ِللجُوا  دع���وا و�سجُ مرك���ًزا لهجماتها وغاراتها. ك���رٌث هم الأفراد الذين خجُ

ليقفوا يف وجه الّثورة، ظاّنن اأنهم يقفون يف وجه العدو. وما اأكرث 

الذين لقوا حتفهم بتواطوؤ ومكيدة هذه القوى )اخلارجّية( العميلة.

مع كّل هذه املتاعب وامل�سّقات التي حتّملها هذا ال�ّسعب املحروم؛ 

لي�ض من الإن�ساف اأن تقول اأن ال�ّسعب الكردي كان �سبًبا يف اإيجاد 

ه���ذه الأو�ساع، اإمنا هي تلك الّتي���ارات واجلماعات التي اجتمعت 

ملواجه���ة الث���ورة الإ�سالمّية. فل���و تاأّملنا لالحظن���ا اأن ا�سم احلزب 

الّدميقراط���ّي الكرد�ستايّن متداول اأك���رث، ولذلك فهم يتلّطون خلف 

حزب توده، ومنّظمات خلق الفدائّية، وجمعية الّدفاع عن احلرّية، 

و�سائر اجلماعات التي هي جمّرد اأ�سماء دون م�سّمياتها.

اإن اله���دف من اأعمال القوى املتحدة �سد الّثورة هو اأن يجُظهروا 
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للع���امل وللّراأي الع���ام اأّن هذه احلرب هي بن ال�ّسعب الكردي وبن 

احلكوم���ة، ولأه���داف �سيا�سّية خا�سة بال�سعب الك���ردّي، ولالأ�سف 

فاإن بع�ض امل�سوؤولن لي�سوا ملتفتن اإىل هذه اخلديعة ول يذكرون 

.
1
على األ�سنتهم �سوى ا�سم احلزب الّدميقراطي«

كان غالحم�ش���ني ذل���ك �ل�شخ�ص �لذي يتمن���ى كّل رئي�ص حترير 

� يف �ل�ّشهر  �شحيفة �أن يك���ون لديه مثله. فقد �أظهر كفاءة و��شتعد�داً

� �إىل  �لأول و�لّث���ان، بحيث �أن رئي����ص �لّتحرير �ختاره ليك���ون موفداً

�جلز�ئر. كان �أول �شحفي ُير�شل من قبل �ل�شحيفة �إىل �خلارج بعد 

�نت�شار �لّثورة. 

فف���ي ت�شري���ن �لثان م���ن �لع���ام 1979م �شارك وف���د مر�شل من 

قب���ل �حلكومة �لإير�نّية يف �حتف���ال ذكرى ��شتقالل �جلز�ئر بدعوة 

من رئي����ص جمهورّيتها وقد �ش���ّم �لوفد: �ملهند�ص مه���دي بازركان، 

د. �إبر�هي���م ي���زدي، د. م�شطفى �شمر�ن؛ وق���د ح�شر غالحم�شني 

 � �أف�شردي ك�شحفّي يف عد�د �لوفد. كانت نتيجة هذه �لزيارة تقريراً

ُن�شر يف �شحيفة »جمهورى ��شالمي« بتاريخ 3\11\1979م. 

كتب �أف�شردي يف تقريره حول �شفره �إىل �جلز�ئر:

»اإذا كان اجتماع النقي�سن حماًل يف راأي الفال�سفة؛ لكن مثل هذا 

الأمر قد ح�سل يف اجلزائر؛ فمن جهة ح�سر جورج مار�سه واجلرنال 

جياب و�سقيق فيديل كا�س���رتو )راوؤول كا�سرتو(؛ ومن جهٍة اأخرى 

ح�س���ر برجين�سكي وجمموعة من ممثلي البلدان الراأ�سمالّية! براأي 

بع�ض املحللن ال�ّسيا�سين؛ اإّن ح�سور وفد �سيا�سي ع�سكرّي اإيرايّن 

رفيع امل�ستوى يف اجلزائر يف مرا�سم الذكرى اخلام�سة والع�سرين 

- جريدة جمهورى اسالمى،9\9\1979م، ص 10.  1
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لنت�سار ال�ّسعب اجلزائرّي امل�سلم على ال�ستعمار الفرن�سي، قد زاد 

م���ن اأهمّي���ة وح�سا�سّية هذا الحتف���ال. ذلك اأن هذا الوف���د يجُعّد ممثاًل 

لث���ورة حّطم���ت - ب���دون اأي م�ساعدة م���ن اخلارج وباأق���ل اخل�سائر 

املادّي���ة والب�سرية- اأني���اب الإمربيالّي���ة الأمريكّية ال�ّساّم���ة وَقَلعتها 

م���ن بلدها ورمتها بعيًدا؛ بالرغم م���ن اأن موا�سع نه�ض هذه الأنياب 

.
1
مازالت موؤملة ومازالت البالد اإىل حدٍّ ما ملتهبة«

ا يجل����ص يف �لفندق ويكتفي  مل يك���ن غالحم�ش���ني �أف�شردي �شحفياً

باللقاء�ت �لر�شمية مع �مل�شوؤولني وح�شب. لقد عمل خالل �لأيام �لثالثة 

هذه على �ل�شتفادة من كل �شاعات �شفره وحلظاته ل�شتطالع �لأخبار، 

ومن جملتها �لو�شع �لقت�شادي للنا�ص يف �أ�شو�ق �جلز�ئر و�أزقتها:

»اإن القول باأن اجلبهة الوطنية ال�سرتاكية ا�ستطاعت بعد م�سي 

25 �سنة اأن حتل امل�سكالت القت�سادية يف هذا البلد ال�سالمي م�ساألة 

حتتاج اإىل بحث مف�سل، ولكن ما راأيناه هنا باخت�سار هو اأن م�سكلة 

الزراع���ة وال�سناعة مل حتل بعد. فقيمة كيلو اللح���م تبلغ 60 اإىل 90 

توماًن���ا، البن���دورة ل ميكن احل�س���ول عليها ب�سهول���ة، والأ�سواأ من 

هذي���ن الأمرين و�س���ع امل�ساكن، والأ�سواأ من ه���ذه امل�سكالت الثالث 

.
2
و�سع البطالة. هذا ما يقوله النا�ض واأهل البالد هنا«

كما �أجرى مقابلة مع ر�وؤول كا�شرتو �شقيق فيدل كا�شرتو:

���ا �سقيق فيدل كا�س���رتو )وزير دفاع  »لق���د ح�س���ر الحتفال اأي�سً

كوب���ا(، راوؤول كا�س���رتو مع زوجت���ه. وقد حدثن���ي ب�سكل ملخ�ض 

ع���ن العالق���ات الإيرانية-الكوبي���ة الطيب���ة والوثيق���ة ومتن���ى اأن 

- صحيفة جمهوري اسالمي 3\11\1979، ص12.  1

- المصدر السابق.  2
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تتو�س���ع هذه العالق���ات اأكرث. ثم حتدث كا�سرتو ع���ن الثورة واأِمل 

اأن ي�ستطيع ال�سعب الإيراين امل�ست�سعف يف نهاية املطاف التغلب 

.»
1
على م�سكالته ومتنى لالإمام اخلميني ال�سالمة والتوفيق

ويف ق�ش���م �آخر من تقريره �أ�شار غالحم�شني �أف�شردي �إىل �للقاء 

�ل���ذي جمع بازركان مع برجن�شكي، م�شت�ش���ار �لأمن �لقومي لرئي�ص 

�جلمهورية �لأمريكية يف تلك �ملرحلة: 

»عق���د )املهند����ض مهدي( ب���ازركان لي���ل اخلمي�ض لق���اًء مهًما مع 

رئي����ض جمهورية )اجلزائر( ويوم اخلمي�ض التقى برجن�سكي. بداأ 

اللقاء يف ال�ساع���ة 5:30 بعد الظهر بتوقيت اجلزائر وا�ستمّر لغاية 

.»
2
ال�ساعة 7:00 يف مقر اإقامة البعثة الإيرانية

كان له���ذ� �خلرب �شدىاً و��شع يف �لبالد. غد�ة ذ�ك �ليوم �شيطر 

�لط���الب �جلامعي���ون �ل�شائ���رون عل���ى نهج �لإم���ام عل���ى �ل�شفارة 

� للتج�ش�ص )على �لث���ورة و�لير�نيني(.  �لأمريكي���ة �لتي �شّميت وك���راً

ور�ف���ق ه���ذ� �لتحرك تاأيي���د �لإمام �خلمين���ي ودعمه له���ذ� �لعمل. 

وقام���ت �شحيف���ة »جمهوري ��شالم���ي« باأكرب تغطي���ة �إعالمية لهذه 

�حلادث���ة وكان غالحم�ش���ني �أف�ش���ردي �لعامل �ل�شا����ص يف �لتوجيه 

و�لكتابة حول هذه �لتغطية.

يف ي���وم �جلمع���ة 25\4\1980م، ُمِني���ت خط���ة �لولي���ات �ملّتحدة 

�لأمريكي���ة لتنفي���ذ عملي���ة ع�شكري���ة �شرية يف �ي���ر�ن بف�ش���ٍل ذريٍع 

ب�شبب عا�شف���ة �لرمال يف �شحر�ء طب�ص. بعد �شاعات من �نك�شاف 

�حلادثة، �جّته غالحم�شني �أف�شردي �إىل طب�ص، وكان �ملر��شل �لأول 

- المصدر السابق.  1

- المصدر السابق.  2
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�لذي ي�شل مكان �حلادثة:

»بع���د ظهر ذلك اليوم، م���ا اإن و�سلتجُ اإىل ال�سحيفة حتى ناداين 

رئي�ض التحرير وقال:»خذ اآل���ة ت�سويرك على الفور واذهب برفقة 

اأف�س���ردي!« �ساألته:»م���اذا حدث؟« فقال:»نّف���ذ الأمريكيون اإنزاًل يف 

طب�ض«.

مل يك���ن اأحد يعلم تفا�سيل ماحدث؛ عندئذ جاء اأف�سردي م�سرًعا 

وق���ال فلننطل���ق. اأدرك���ت اأن���ه عل���م مب���ا ح���دث قبلن���ا؛ كان بحوزة 

 )G3( حيف���ة �سي���ارة جي���ب. حمل اأف�س���ردي ثالث قطع �س���الح ال�سّ

وركب ال�ّسيارة. قلت م�ستهزًئا: اأتريد مواجهة الكوماندو الأمريكي 

بهذه الأ�سلحة؟! اأجاب: اأف�سل من ل �سيء. 

ركبن���ا ال�سيارة وانطلقنا. و�سلنا عن���د الفجر اإىل خمفر �سرطة 

»رباط خان«؛ ]املخفر تابع للدرك[؛ ووجدنا عريًفا يوقف جمموعة 

من العنا�سر يف �سّف واحد. 

�ساألناهم: اأين الأمريكيون؟

ا ل نعلم مكانهم بالّتحديد! - نحن اأي�سً

- يف اأي اجّتاه هم؟

دّلنا على الجّتاه قائال: اإننا ب�سدد اإر�سال قّوة اإىل هناك. 

اأَْرَكب���وا اجلن���ود �ساحن���ًة وحتركوا عل���ى مه���ل. تبعناهم وبعد 

م�س���ي دقائق؛ وجدن���ا اأنهم ي�سريون بب���طء �سديد. ق���ال اأف�سردي 

لل�سائق: دعهم و�سانهم؛ جتاوزهم وتقّدم لن�سل ب�سرعة. 

كان���ت الّطريق غري م�ستوية وتعيق احلرك���ة ال�ّسريعة؛ �سحراء 

رملّية؛ وقد ا�ستطاع اجليب الّتقدم با�ستخدام مبدل ال�ّسرعة امل�ساعد. 
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و�سلنا اإىل مكان علق فيه اجليب و�سط الرمال؛ وبعناء وجهد جهيد 

حراء  ا�ستطعن���ا اإخراجه منها. اأكملنا م�سرين���ا ونحن ننظر يف ال�سّ

املرتامية مينة وي�سرة عّلنا ند جمموعة الكومندو الأمريكية.  

بع���د �ساعة تقريًبا وقع نظرن���ا على اأ�سالء معدنية يت�ساعد منها 

الّدخان. عندما اقرتبنا اأكرث �ساهدنا حطام طائرة )C-130(، وكذلك 

ثالث مروحيات �ساملة، فيما احرتقت مروحيتان اأو ثالث. وبجانب 

الطائرات �ساهدنا جثتن قد تفحمتا على احلديد، اأما خوذتاهما فال 

زالتا على حالهما، كذلك �ساعتا يديهما اللتن يظهر اأنهما من النوع 

امل�س���اد لالحرتاق وم���ا زالت عقاربهم���ا تعمل. قل���ت لأف�سردي: ما 

ا فقال: اأ�ستبعد اأن تكون هذه الطائرات  الق�سي���ة؟ كان اأف�سردي ذكيًّ

ق���د اأنزل���ت قواًتا هنا. �ساألته: اإذا مل ينزلوا ق���ّوات فلماذا الّطائرات 

واجلثث كلها تقبع هنا؟!

تواج���د يف املحي���ط وعل���ى مقربة منا بع����ض الأفراد م���ن اأبناء 

املنطق���ة. ذه���ب اأف�س���ردي اإليه���م لي�ساأله���م. علمنا اأن قائ���د احلر�ض 

يف منطق���ة يزد »حممد منتظ���ر قائم« كان قد �سبقن���ا اإىل املكان قبل 

�ساعات، وقد ا�ست�سهد على اأثر الق�سف الأمريكي وقد اأخذوا جّثته. 

قال  لهما.  ���س��وًرا   والتقطتجُ  وبطاقته  منتظر  حقيبة  وج��دت 

�سليمة  هليكوبرت  طائرات  عدة  هناك  كانت  اأنه  يظهر  اأف�سردي: 

وقد ق�سفتها طائرات الفانتوم احلربية. اأردتجُ الّدخول اإىل اإحدى 

له:  قلت  ذاه��ب!؟  اأن��ت  اأي��ن  اإىل  قائاًل:  ذلك  عن  فنهاين  الّطائرات 

مَل؟ فقال:  الق�سة؟ قال: ل تدخل ل تدخل. �ساألته:  اأدخل لأرى ما 

اأنظر اإنها األغام.

ِبكت  كان���ت حتيط باملروحي���ات اأوتاد بارزة من الأر����ض وقد �سجُ
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ببع�سه���ا ب�سريط واحد. �ساألت: اأين وما ه���ي الألغام؟ جيد فالأقفز 

م���ن فوقها. ق���ال: قلت لك ل تذه���ب فهي خطرة؛ ورمب���ا يكون فيها 

مواد مفخخة لالإنفجار.

كم���ا اإن اأف�س���ردي مل يدخ���ل اإىل اأي طائ���رة بق���ي ث���الث �ساعات 

ي�ستطلع الأمر. 

قال: يا �سّيد بهرام! حالًيا ل يوجد اأي اأمريكي داخل الطائرات. 

لكنه���م اأت���وا يف الأ�سا����ض ليبقوا مدة م���ن الزمن. لك���ن ل ندري ما 

ال�سبب الذي دعاهم للمغادرة!. قلت: وما اأدراك بهذا الأمر؟ 

كان هن���اك جهاٌز كب���ري ي�سبه مّولد الكهرباء. ق���ال اأف�سردي هذه 

�سعت فيه���ا ال�سوكولت���ه والب�سكويت  الآل���ة هي لتنقي���ة املي���اه. وجُ

والّطعام املعّلب والألب�سة، ثم قال: بهرام! لقد جاوؤوا بهذه الأ�سياء 

ليبق���وا هن���ا مّدة. وهذا ي�سري اإىل اأن لديهم خط���ة. قلتجُ �ساحًكا: يا 

لهذه التخيالت! اأجاب: الآن �سيظهر لك ذلك.

على بعد اأمتار كانت هناك ب�سع جيبات ع�سكرّية ت�سبه �سّيارات 

ّمم���ت بالّلون الرتابي ) للّتخفي  مدين���ة املالهي الكهربائّية؛ وقد �سجُ

وال�ستت���ار( ول يظهر منها �سوى دائرت���ن للم�سابيح الأمامّية. مل 

اأك���ن قد راأيت مثل ه���ذه ال�سّيارات من قبل، وكذل���ك وجدنا حوايل 

. التقطتجُ 
1
�سب���ع دّراج���ات نارّية قد �سّمم���ت بالّلون الرتابي نف�س���ه

ور. قل���ت لأف�سردي: لنعد �سريًع���ا. اأجاب: يجب  جمموع���ًة من ال�سّ

اأن اأحت���ّدث اإىل قائد املخفر. ذهب وحتّدث اإىل قائد املخفر والأفراد 

.
2
املوجودين هناك«

- بالفيبركالس.  1

- بهرام محمدي فرد.  2



77 5 صحفي جريء؛ يضّج بالنشاط 

كان �أول تقري���ر لغالحم�ش���ني �أف�شردي ع���ن حادثة طب�ص يف يوم 

27\4\1980م حت���ت عن���و�ن »تفا�شيل �لهج���وم �لع�شكري �لأمريكي« 

و�أ�شبح �لعنو�ن �لأول ل�شحيفة »جمهورى ��شالمى« يف ذلك �لّتاريخ. 

وطبع يف �ل�شفحة �لثانية بعنو�ن: »تقرير خا�ص عن طب�ص«.

 ج���اء يف ق�ش���م م���ن �لتقري���ر: »تبع���د النقط���ة التي هبط���ت فيها 

الطائ���رات حواىل )270 كلم( عن يزد و)160 كلم( عن طب�ض؛ �سمن 

منطق���ة فوج درك بريجند يف نقطة تبعد )40 كلم( عن خمفر »رباط 

خان«. اأو�سحت قيادة حر�ض املنطقة اأن هذه النقطة )مكان النزال( 

�س���م يف عهد ال�ّساه البائ���د لإن�ساء مطار  ه���ي �سم���ن املخطط الذي رجُ

�سعت وبجُرجم���ت يف الأ�سا�ض من قبل  في���ه. ولأن ه���ذه اخلطط قد وجُ

الأمريكين فه���م يعرفون خ�سائ�ض املنطقة جّي���ًدا، كما اأنه ا�ستفيد 

�سابًق���ا من هذا املكان ل�سح���ن وت�سدير اليوراني���وم امل�ستخرج من 

املنطقة اإىل اأمريكا. وجتدر الإ�سارة اإىل اأن النقطة التي هبطت فيها 

املروحي���ات هي جزٌء م���ن �سحراء على �سكل �سه���ل مفتوح ووا�سع 

تبل���غ م�ساحت���ه اأك���رث م���ن )10 كل���م( مربع مع جم���ال روؤي���ة وا�سع 

وم�ساعد كثرًيا لهبوط الطائرات. ثم اأكمل الرائد قائد حر�ض املنطقة 

قائ���ال: يبدو اأن الأمريكي���ن در�سوا كل تفا�سي���ل املنطقة واأخذوها 

باحل�سب���ان، ولكن عندم���ا يكون الله �سبحانه وتع���اىل هو �سندجُ هذا 

���ل الّرمال كل خمّططاته���م؛ فاملروحيات الّتابعة  ال�سع���ب حينها تجُف�سِ

للقوات البحرّية الأمريكّية مل تتحطم اأو تتال�سى اإمنا تعّطلت بع�ض 

اأ�سالع مراوحها ب�سبب الرمال؛ وهاتان املروحّيتان ا�ستقّرت الأوىل 

منهما عل���ى اجلهة اليمنى للطريق والأخرى عل���ى اجلهة الي�سرى؛ 

جدت مروحّية اأخرى حمرتقة  اإ�سافة اإىل املروحّيتن ال�ساملت���ن، وجُ
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وحمّطمة اإىل اجلهة الي�سرى للجادة؛ ويبدو اأنها ا�سطدمت بطائرة 

.
1
�سحن )C-130( ذات املحركات الأربع و�سقطتا مًعا واحرتقتا«

»مل يب���ق من طائ���رة )C-130( �سوى كومة حط���ام رمادّية اللون 

واأجزاء الألومينيوم املن�سهر املتناثرة يف املكان. �سوهدت 5 جثث 

حمرتقة جلنود بن ثنايا حطام الطائرة؛ الطيار وطاقم اخلدمة.

ومن املوؤكد اأن اأفراد طاقم املروحّية التي ا�سطدمت بهذه الطائرة 

ا. والالف���ت لالنتباه اأن  واحرتقت ق���د لقوا حتفهم واحرتق���وا اأي�سً

ال�سندوق الأ�سود للطائرة )C-130( الذي ي�سّجل معلومات الرحلة 

ا بن حطامها  )ال�سوات والنطالق وخّط امل�س���ري..( موجود اأي�سً

واأجزائها املتناثرة. ومن خالل هذا ال�سندوق ميكن معرفة القاعدة 

الت���ي انطلق���ت منها تلك الّطائ���رة والّدولة التي ت���اأوي هذه القاعدة 

وحتميه���ا. �ساهدتجُ اأعداًدا كثرية م���ن طلقات ر�سا�ض ل�سالح فردي 

)M16( متناث���رة يف امل���كان؛ كذل���ك العدي���د م���ن اجلع���ب اخلا�س���ة 

بذخ���رية هذا ال�سالح حيث حتت���وي كل جعبة جيبن حلفظ خمازن 

ال�س���الح؛ ويّت�سع كّل جيب منها لثالثة خمازن �سعة الواحد منها 20 

طلق���ة  )M16(، مل يكن لدى الأمريكين مّت�سع من الوقت جلمع هذه 

اجلع���ب واأخذها معه���م، فرتكوها ولذوا بالفرار. بع���د اأن و�سعوا 

بجان���ب كل واحدة من ه���ذه الأدوات والّتجهيزات مقداًرا من املواد 

جدت مناظري ثقيل���ة لقيا�ض الزواي���ا و�سعوا بجانبها  املتفج���رة. وجُ

.
2
جعبة من املتفجّرات معّدة للتفجري، وكانت خطرية للغاية«

 � كم���ا �أن غالحم�ش���ني �أف�ش���ردي �أع���ّد يف �لأيام �لالحق���ة �أخباراً

- المصدر السابق؛ صحيفة جمهورى اسالمى؛27\4\1980م.  1

- صحيفة جمهورى اسالمى؛ 27\4\1980م.  2
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وتقاري���ر �إ�شافّي���ة حول حادثة طب����ص. ويف مقابلته م���ع قائد خمفر 

»رب���اط خان طب�ص«، وقائد حر�ص �ملنطقة، و�شهود من �ملحّلة نف�شها 

 � وم�ش���ادر مّطلعة قد حّل عقدة �لغمو����ص يف �حلادثة، و�شرح �أبعاداً

جديدة ح���ول تفا�شيل �لهجوم �لع�شكري �لأمريك���ي وكيفّية ح�شول 

�لعا�شف���ة �لرملية، و��شط���د�م طائ���رة )C-130( باملروحّية وف�شل 

عملّي���ة �ملهاجم���ني �لأمريكي���ني، كما �ن���ه ك�شف يف ع���دة حمادثات 

هاتفية مكنونات وخفايا هذه �حلادثة .

 ت�شادف هبوط و�إنز�ل �لكومندو �لأمريكي يف �شحر�ء طب�ص مع 

مرور حافلة ركاب متجهة من يزد �إىل طب�ص، وجرت �أحد�ث بني رّكاب 

�حلافل���ة و�لكومندو وم�شاّد�ت كالمّية. وق���د روى غالحم�شني ذلك 

م���ن خالل مقابلة خا�شة �أجر�ها مع �شائق �حلافلة )�لتابعة ل�شركة 

�تو�ش���ري يزد(، وُن�شرت هذه �ملقابلة يف 10 �أرديبه�شت ]30\4\1980[ 

وبعد ذلك �شّكلت مادة لإنتاج �أفالم وثائقّية و�شينمائية:

»اإنطلقن���ا يف ال�ّساع���ة الّثالث���ة م���ن بع���د ظه���ر اخلمي����ض يف 24 

\4\1980م م���ن ي���زد قا�سدين م�سه���د. و�سلنا يف ال�ساع���ة 8:30 اإىل 

حمط���ة »رباط«؛ تناولنا ع�ساءنا ثم حتّركنا جم���ّدًدا حوايل ال�ساعة 

التا�سعة. كان م�ساعدي يقود احلافلة واأنا جال�ٌض بجانبه على املقعد 

الأمام���ي م���ا اإن ابتعدنا عن رباط م�سافة )50 كل���م( تقريًبا ؛ واإذ بنا 

ن���رى طائرة للجي����ض ذات حمركات اأربعة ترب����ض على بعد حوايل 

50 م���رًتا اإىل ي�س���ار الطريق؛ فج���اأة دجُعينا من قب���ل جمموعة جنود 

للتوق���ف يف مكاننا، ترافق ذلك مع اإطالق ر�سقات نارّية يف الهواء. 

���ا ول تظهر عليه  ا اإيرانيًّ تق���ّدم نحونا عن�سٌر يرت���دي لبا�ًسا ع�سكريًّ

اأي �س���ارة تدل على رتبت���ه الع�سكرّي���ة؛ اأمرين بالفار�سّي���ة اأن اأنزل 
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واأن اأطلب م���ن  الّركاب الّنزول. بعد اأن ترّجلنا من احلافلة �ساهدنا 

جمموعة ع�سكرين م���ن ذوي الب�سرة ال�س���وداء وجمموعة اأخرى، 

لون عي���ون اأفرادها اأزرق و�سعرهم اأ�سقر ووجوههم مطلّية باللون 

الأ�س���ود. �سعد بع�ض اجلنود اإىل احلافلة وراحوا يجُنزلون من بقي 

رب والقّوة، ثم طلبوا منا اأن ن�سع اأيدينا خلف روؤو�سنا.  منها بال�سّ

وب���داأوا بتفتي�سن���ا واأجل�سون���ا على حاّف���ة الطري���ق وظهورنا اإىل 

الطائ���رة. بعد ربع �ساعة حّطت طائرة اأخ���رى من نف�ض الّنوع على 

ا يف املكان.  الأر����ض وتبعتها 6 طائ���رات و7 مروحّيات حّط���ت اأي�سً

ا م�سلح���ن وجمّهزين بو�سائل  خرج م���ن كل واحدة قرابة 60 جنديًّ

القتال، وقد اأخفوا وجوههم بالأقنعة وكل واحد منهم يحمل منظاًرا. 

ا�ستمّر اإنزال اجلنود قرابة ال�ساعة والن�سف. كان بحوزتهم �سيارة 

جيب اأمريكية بال م�سابيح وفيه���ا بع�ض اجلنود وبحوزتهم ب�سع 

دراجات نارية. و�سعوا ملراقبتنا قرابة 30 جنديا من ذوي الوجوه 

املمّوه���ة وجمهزين بكام���ل اأ�سلحتهم واأخ�سعون���ا ملراقبة م�سددة. 

ثّم نقلوا حافلتن���ا اإىل خارج الطريق وبعرثوا حمتوياتها وو�سائل 

ا. امل�سافرين ورموها اأر�سً

بع���د م�سي قراب���ة ال�ّساع���ة ن���اداين ال�ّسخ����ض الإي���راين نف�سه 

و�ساألن���ي: م���ن اأين اأتيت���م واإىل اأي���ن اأنت���م ذاهب���ون؟ يف اأي �ساعة 

انطلقت���م؟ اأجبته: قدمنا م���ن يزد يف ال�ساعة الثالث���ة بعد الظهر. ثّم 

�س���األ: اإىل اأي���ن؟ اأجبته: اإىل طب����ض! ثم قال هي���ا فليحمل كل واحد 

منك���م حقيبته وليجل�ض اإىل اجلانب الأمين من الطريق. نّفذنا ذلك، 

رب  واأمّيا �سخ�ض كان ي�سدر منه �سوت اأو �سعال انهالوا عليه بال�سّ

والّركل. بعد ذلك جاوؤوا باحلافلة وقالوا ا�سعدوا الواحد تلو الآخر. 
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وقف يف داخلها �ستة جنود حر�سوا على اأن ل نتكّلم مع بع�سنا ول 

نتف���ّوه بكلمة. كان الوقت حينها قراب���ة الثانية ع�سرة لياًل. لحظت 

اأن �سكل اأحدهم وهيئته يوحيان باأنه طالب جامعي اإيراين. �ساألنا: 

ه���ل جتيدون اللغ���ات الأخرى الفرن�سية والإنليزي���ة؟ قلنا جميًعا 

ب�س���وت واحد: ل! ث���م قال اإذا رفعتم اأ�سواتكم م���ّرة اأخرى �ساأطلق 

عليكم الّر�سا�ض. هيا انزلوا واحًدا تلو الآخر من احلافلة لت�سعدوا 

اإىل الطائ���رة. ول تنب�سوا بكلمة. ذجُع���ر ركاب احلافلة وارتعبوا من 

ه���ذا امل�سه���د؛  وكان اأغلبه���م م�سّن���ن. يف نهاي���ة الأم���ر اأخذونا اإىل 

جان���ب طائرة بداخلها م�سباح  اأحم���ر �سووؤه خافت. لحظنا مئات 

اجلن���ود يحر�سون اجلانب الآخر. وقد و�سع���وا ك�ساف �سوء على 

قاع���دة مثلث���ة الأ�س���الع طويلة وق���د اأحاطوا املنطقة مبج���ال روؤية 

ة  وا�سع���ة مب�ساح���ة )6 كلم( تقريبا. يف تلك الأثن���اء ولأ�سباب خا�سّ

بهم اأعادونا مرة اأخرى اإىل حافلتنا وطلبوا منا ال�سعود اإليها.

بع���د ذلك اأخذون���ا اإىل اجلهة الي�سرى للطريق. ث���م اأنزلونا مرة 

اأخرى م���ن احلافلة واأجل�سون���ا جانًبا منها واأجربون���ا على و�سع 

اأيدينا على روؤو�سنا ومّد اأرجلنا على الأر�ض. كنت يف اأّول ال�سف؛ 

يف تلك اللحظة اأق�سمت باإمام الزمان Q ودعوت اإليه قائاًل: اأريد 

الليلة ويف هذه ال�سحراء اأن تثبت لنا اأحقّية نهج الإمام اخلميني. 

فجاأة �سّع �سوء اأخ�سر من جهة اليمن )م�سهد( وامتّد اإىل الأمام 

لناحية يزد ثم اختفى. بالطبع راأى اجلميع ذلك. ما اإن راأى اجلنود 

ذل���ك الّنور وكيف بّث فينا الّروح والن�ساط حتى راحوا ي�سحكون 

ثّم مزقوا �سورة الإمام اخلميني. 

ع���ود اإىل احلافل���ة واحدا تلو  بع���د ن�سف �ساع���ة اأمرون���ا بال�سّ
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الآخ���ر؛ وكاملّرات ال�ّسابقة اأبق���وا يف احلافلة 5 جنود ملراقبتنا. يف 

هذا الوقت جل�ض اأحدهم خلف املقود و�سار بنا اإىل مكان قريب من 

الطائرة حتى ن�سعد اإليها.

م�س���ى ربع �ساع���ة حيث كان���ت امل�سافة قليلة ب���ن احلافلة وبن 

الطائ���رة وكان حمركها ل زال يعمل وينبغ���ي اأن ن�سعد اإليها. فجاأة 

انفج���رت قب���ل اأن تتحرك. م���ن �سدة اخل���وف والهلع قلن���ا لهم نكاد 

نح���رتق. اأجاب اأحده���م: ل تقلقوا. يف ه���ذه الأثن���اء اأعطبوا اإطار 

احلافل���ة الأمام���ي جله���ة ال�سائ���ق. ذهب���وا وركبوا �سبع���ة طائرات 

ومروحيت���ان. قال���وا لن���ا اإن حتّركت���م من هن���ا قبل طل���وع ال�سم�ض 

�سنق�سي عليكم بالق�سف والر�سا�ض. من �سدة اخلوف بقينا هناك 

حتى ال�سب���اح. يف ال�سب���اح ب�سعوبة بالغة حتركن���ا باإطار معطل 

ف���ارغ من اله���واء وقطعنا حواىل �ستة كل���م. ثم بّدلن���ا الإطار باآخر 

واأكملنا م�سرينا. 

و�سلن���ا بداية اإىل خمفر رباط خان واأخربناهم مبا جرى معنا. 

قال اأحدهم هوؤلء مهّربون. قلنا لهم: اأّي مهربن ولديهم 8 طائرات 

)نق���ل( و7 مروحي���ات! قالوا: هي���ا اذهبوا واأخ���ربوا �سرّية طب�ض 

ب�سرع���ة. و�سلن���ا يف ال�ساعة 3 بع���د الظهر اإىل طب����ض، اأتى املقدم 

 
1
قبادي من م�سهد وبداأ با�ستجوابنا«

 � ���ا جديداً يف تل���ك �ملرحل���ة كان قد ط���رح �لّنظام �لّث���ورّي منهجاً

�أم���ام �لعامل على م�شتوى �ل�ّشيا�شة �خلارجّية. �أحدثت ق�شّية �لّدفاع 

ع���ن مظلومي �لعامل يف وجه �أقطاب �لق���وة و�أ�شحاب �ل�ّشلطة موجةاً 

و�شلت تردد�تها �إىل كل �ملجتمعات و�لبلد�ن. فالأر��شي �لفل�شطينية 

- صحيفة جمهوري اسالمي، 30\4\1980م. ص2.  1
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� و�لت���ي تاأثرت بالّثورة  �ملحتل���ة ولبنان كانا من �لّنق���اط �لأكرث بروزاً

�لإ�شالمّي���ة بالّنحو �لذي �أ�شبح حترير فل�شطني و�لّدفاع عن �ل�شعب 

ا لدى  ا وحقيقياً ا جدياً �للبنان يف مو�جهة �عتد�ء�ت �إ�شر�ئيل هاج�شاً

جيل �شباب �لثورة.

يف �شهر تري من �لعام 1359 ]حزير�ن 1980م[ �شافر غالحم�شني 

�إىل لبن���ان ملّدة �أ�شبوعني كانت ح�شيلة �شفره �إعد�د خم�شة تقارير؛ 

طبعت ون�ش���رت يف �شحيفة »جمهوري ��شالم���ي«. كتب غالحم�شني 

يف تقاري���ره عن خمتل���ف �مل�شائل و�لق�شاي���ا �ل�شيا�شية و�لجتماعية 

ا �أنه -�إىل جانب هذه �لأبعاد  و�لثقافية يف لبنان؛ و�لأمر �لالفت �أي�شاً

و�لق�شايا �لأ�شا�شية- مل تكن �مل�شائل �لفرعية لتغيب عن نظره ودّقة 

مالحظته. وقد �متازت ه���ذه �لتقارير من �لّناحية �حِلَرفية و�لفنية 

باأن تو�فرت على بنية تقرير �شحفي مكتمل و�شليم، ومتّيزت بالّدقة 

يف �لّتفا�شي���ل ومبتانة �ل�شبك و�شال�شت���ه؛ وهو عمل ي�شتحق �لّتقدير 

و�لإهتمام مقارن���ة بكتابات ذلك �لوقت. تز�من �شفره �إىل لبنان مع 

 .
1
بد�ية �إحدى �ملعارك خالل �حلرب �لأهلّية

يف تقريره �لأول كتب غالحم�شني: 

»م���ا اإن تخرج م���ن مطار بريوت الّدويل حت���ى ت�ساهد اجلدران 

وق���د مالأتها الّثقوب واحلفر بفعل طلقات الر�سا�ض، وعندما ت�ساأل 

ع���ن احلرب واملع���ارك التي ت�سببت بذلك؛ يجيبون���ك اأنها اأ�سبحت 

�سيئ���ا عادًي���ا، يف كل وق���ت نتوقع ح�س���ول مثل هذه الأم���ور. حًقا 

لق���د اأ�سب���ح لبن���ان بلًدا عجيًب���ا؛ بلد مق�س���م ب�سبب نف���وذ الأحزاب 

واجلماع���ات و�سلط���ة املنظم���ات املختلف���ة. بلد رزح �سن���ن طويلة 

1 -  بدأت الحرب االهلية اللبنانية في العام 1974 بعد حادثة بوسطة عين الرمانة.
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حت���ت نري ا�ستعمار حكومات عديدة. يوجد يف لبنان اأكرث من 100 

ح���زب وتنظيم وجماعة م�سلحة، ويولد يف كل يوم جماعة وحزب 

جديدين؛ جماعات من اليمن املتطرف اإىل اأق�سى الي�سار. 

عندم���ا تتجول يف اأي منطق���ة من لبنان ت���رى اجلميع م�سلًحا؛ 

ا على خ�س���ره، ويف �سيارته  فتج���د ال�سخ�ض يحمل م�سد�ًس���ا فرديًّ

يحم���ل ر�سا�ًس���ا. يف لبن���ان جت���د كل نقطة وم�ستدي���رة وحي حتت 

�سيطرة حزب وجماعة. هذه القوى امل�سلحة نف�سها هي اأحد اأ�سباب 

ع���دم ا�ستق���رار لبن���ان وا�سطراب اأحوال���ه. وطاملا اأن ه���ذا ال�سبب 

1
موجود فلن ينعم هذا البلد بال�ستقرار والأمن«

ا وحمّل���الاً م�شاألة رو�ج �لأ�شلحة  يكم���ل غالحم�شني تقريره و��شفاً

يف لبنان: 

»ل���و �ساألت ع���ن اأي �سخ�ض يف لبنان �ستجد اأن���ه يحمل م�سد�ًسا 

عل���ى خ�سره. يكفي اأن يعرفه ب�سعة اأ�سخا�ض اأو اأن يكون منت�سًبا 

ملجموع���ة )اأو تي���ار( �سيا�سي؛ عنده���ا ي�سبح من ال���اّلزم اأن يكون 

لدي���ه قطعة �س���الح كال�سنكوف يحمله يف �سيارت���ه اإمّنا حّل. ميكن 

الق���ول اأن���ه ل يوجد مكان يف الع���امل م�ستهلك لالأ�سلح���ة مثل لبنان 

هذا البلد ال�سغ���ري جغرافيا. ن�ساهد كثرًيا ب���اأن الأ�سلحة اأ�سبحت 

اأدوات للت�سلية واللعب؛ فعندما متر يف اأحد ال�سوارع اأو يف حملة 

م���ا ت�سمع اأ�س���وات ر�سق���ات الّر�سا�ض وق���د مالأ �سداه���ا الأجواء 

فيلتف���ت اجلميع اإىل ناحية معينة عندها تعرف اأن يف تلك الناحية 

يق���ام حفل زف���اف )عر�ض( يف اأحد البيوت، وق���د اأفرغ اجلار م�سط 

م�سد�سه يف الهواء احتفاء بزواج جاره. 

- صحيفه جمهوري اسالمي 26\7\1980.  1
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لق���د ح�س���دت الأ�سلح���ة اأرواح اأع���داد كب���رية م���ن النا�ض خالل 

املع���ارك ب���ن املجموعات ال�سيا�سي���ة املتناحرة. فخ���الل تلك الأيام 

املع���دودة التي ق�سيتها يف بريوت قتل يف معركة واحدة ا�ستمرت 

�ساع���ات عدة ب���ن الفالن���ة )الكتائ���ب( والأحرار؛ وهم���ا حزبان 

م�سيحي���ان 340 قتي���ال، وج���رح ح���وايل 700 �سخ����ض. ومثل هذه 

احل�سيلة قد تكون نتيجة مواجهة بن دولتن ولي�ض حزبن..

اإن ما يوؤكد ويدل على املقا�سد الفتنوية للم�ستعمرين واملحتلن 

اأنهم يزّودون جميع املجموعات والأحزاب بالأ�سلحة اخلفيفة دون 

الثقيل منها. وكمثال على ذلك هناك العديد من املنظمات الفل�سطينية 

الي�ساري���ة يف جنوب لبنان تتلقى الّدع���م املايل وال�سالح من بلدان 

عديدة؛ منها رو�سيا ورومانيا وكوبا وليبيا. كان جنوب لبنان يف 

كل يوم يتعّر�ض لالعتداءات الإ�سرائيلية. وكل هذه املنظمات؛ مبا 

فيه���ا اأهم تنظيم فل�سطيني اأي منظم���ة فتح؛ ل متتلك اأ�سلحة ثقيلة 

لتواج���ه الطائرات احلربية الإ�سرائيلي���ة. ولغاية اليوم مل ت�ستطع 

اأي م���ن ه���ذه املنّظم���ات الفل�سطينّي���ة يف جن���وب لبن���ان اأن ت�سقط 

ول���و طائرة واح���دة، واإن امتلك���وا امل�سادات اجلوي���ة فهي قدمية 

ج���ًدا وقد م�ست عليها �سنون مديدة. فم���ا اإن ي�سرعوا، عند هجوم 

الطائ���رات، لت�سغيله���ا واإعداده���ا لالإطالق حتى تك���ون الأخرية قد 

ق�سفتها ودمرتها وغادرت. الحّتاد ال�ّسوفياتي نف�سه الذي اأ�سحى 

امل�سان���د لكل الّتنظيم���ات املناه�سة لالإمربيالي���ة يف لبنان مل يزود 

اأي تنظي���م ب�ساروخ واح���د )�سام7( �سد مقات���الت الفانتوم؛ حتى 

منظم���ة فتح مل حت�سل على مثل ه���ذا ال�سالح. ل ميكن الذهاب اإىل 

قتال الدبابة والطائرات بامل�سد�ض والر�سا�ض والآر بي جي؛ واإمنا 
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اأ�سبح غر�ض هذه الأ�سلحة الإقتتال الداخلي وح�سب؛ لذلك ل يكاد 

مي���ر ي���وم ول يح�س���ل فيه اقتت���ال يف لبنان حتى ب���ن جمموعتن 

فل�سطينيتن ي�ساريتن من دون �سقوط قتلى بفعل هذه املعارك..

اإّن ت�سلي���ح املنّظم���ات اأج���رب الّنا�ض هن���ا على الحتف���اظ -على 

الأق���ل- بالأ�سلح���ة يف بيوته���م حفاًظ���ا عل���ى اأمنه���م وحياته���م يف 

مواجهة احلوادث املحتملة. اإن اأكرث الّنفقات يف لبنان تتعلق ب�سراء 

الأ�سلحة. اأحيانا يوّفر ال�سما�سرة والو�سطاء �سوًقا �سوداء لل�سالح. 

يف اإح���دى القرى يف �سمال لبنان اإلتقين���ا اأحد ال�سباب اليافعن يف 

املرحل���ة الدرا�سي���ة املتو�سطة ول يتج���اوز عم���ره 14 عاًما ويحمل 

���ا. دقق���ت يف ال�ّسالح ال���ذي يحمله كاأن���ه ي�سبه قطعة  ال�س���الح اأي�سً

الرولور »�ستة طلقات«.. ب�سكل عام تنمو �سيًئا ف�سيًئا فكرة ومفهوم 

امت���الك ال�ّسالح ال�سخ�سّي يف ذهن الأفراد هنا منذ مرحلة الطفولة 

.. واإذا ا�ستم���ّر �سباق الّت�سّلح هذا بن النا�ض �سنتوقع يف امل�ستقبل 

القري���ب اأن يحتفظ كل �سخ�ض يف بيته باأنواع جديدة من الأ�سلحة 

.
1
كالآر بي جي وامل�ساد اجلّوي واللغم والقنابل اليدوّية وغريها«

ا، مل  كان يعي����ص يف كتاباته يف �شلب حي���اة �لنا�ص. يف لبنان �أي�شاً

يغفل عن حياة �لّنا����ص �ليومّية، وعكف على �ل�شتف�شار عن ذلك يف 

�لأحياء و�لأ�شو�ق:

»املجتم���ع اللبن���اين، جمتم���ع اإ�ستهالك���ي بالكام���ل. حت���ى الآن 

���حٌّ يف الب�سائع. لك���ْن، اأكرث املواد  يف حال���ة احل���رب؛ ل يجُ�ساه���د �سجُ

ال�ستهالكية املهمة هي مواد م�ستوردة من الدول الأجنبية، حتّول 

لبنان اإىل متجٍر كبري لبيع منتجات خمتلف الدول. الب�سائع غالية 

-  المصدر السابق.  1
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جًدا. على �سبيل املثال؛ كيلو اللحم ب 800 رياٍل، واخلبز 30 رياًل، 

والبن���دورة 120 ري���اًل، وال�سّك���ر 90 ري���اًل. واحل���ال اأن اأكرث هذه 

1
املواد من اإنتاج لبنان نف�سه، والب�سائع الأجنبية اأغلى بكثري«.

يف �لق�ش���م �لثان من تقريره ع���ن لبنان، تطّرق غالحم�شني �إىل 

تعري���ف حركة �أمل. تاأ�ّش�شت حركة �أمل )�أف���و�ج �ملقاومة �للبنانية( 

ع���ام 1974م، على يد �لإم���ام مو�شى �ل�شدر، بالتع���اون مع �ل�شهيد 

�لدكت���ور م�شطفى �شمر�ن. لفت غالحم�شني �لنتباه يف تقريره �إىل 

ق�شايا  يف م�شتقبل �حلركة، ت�شري �إىل معرفته و�إدر�كه �لعميق:

»ينبغي اأن تكون حركة املقاومة اللبنانية على م�ستوى من الّذكاء 

راك ال�سيا�سات الإ�ستعمارية  والّتطّل���ع للم�ستقبل، كي ل تق���ع يف �سِ

�سهري  للغ���رب وال�ّس���رق. اإذا كانت اأفالم الغ���رب الِتك�سا�سي م���ع مجُ

املجُ�سد�سات، ه���ي امل�سهورة حتى ال�سنوات القليل���ة الأخرية؛ وكاأّن 

لبن���ان قد اأ�سبح خلًفا مهًم���ا لهوؤلء. مبعن���ى اأّن الإ�ستعمار الغربي 

يجُ�سّل���ح جماعاٍت من خ���الل اإ�سرائيل، ب�سكل مبا�س���ر وغري مبا�سر. 

���ا، اجلماعات  م���ن ناحية اأخ���رى، جّه���ز الإ�ستعمار ال�سرق���ي، اأي�سً

قارعة الإمربيالية. اإن  الي�سارية حتت م�سّمى الدفاع عن الّنف�ض، ومجُ

�سرارة واح���دة، معلومة امل�سدر، تلهب ال�س���راع وتن�سب احلرب، 

جد �سم���ن ه���ذه الألعي���ب الت�سّنعية، تي���ار عقائدي  وحت���ى ل���و وجُ

م�ستقّل، فاإّن قدم���ه �ستنزلق اإىل اللعبة �ساء اأم اأبى. فمثاًل، ت�سرتي 

ب  )اجلماعات( اأ�سلح���ة للحفاظ على اأمِنها، وتق�سي وقًتا يف التدرُّ

عليه، وتتخّلف، تلقائًيا، عن بع�ض ق�ساياها احلياتية... .

لنا اإليه من  ل ينبغ���ي دفع النا�ض نحو اأخالق الع�سكرة. ما تو�سّ

1 - صحيفة جمهوري إسالمي، 29\7\1980م.
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خالل لقاءاتنا مع م�سلمن وغري امل�سلمن يف لبنان؛ فاجلميع يبحث 

ع���ن الأمان، واإذا م���ا دعموا جماعة م���ا، فاإمّنا للحماي���ة التي كانت 

توؤّمنه���ا لهم تلك اجلماعة. اإًذا، كان تعلُّق امل�سلمن باأمل، يرجع اإىل 

جانَبي: احلماية الع�سكرية و اإ�سالمية اأمل، فالأوىل توطيد العالقة 

بالّنا����ض على اأ�سا����ض الإ�سالم، اأكرث من غ���ريه. ولأجل ذلك ميكنها 

اّتب���اع اأ�سل���وب الّث���ورة الإ�سالمية نف�س���ه،اأي التعبئ���ة اجلماهرية 

واحل�سد ال�سعبي. اأي؛ كما اأّن النا�ض يف اإيران يتدّربون الآن على 

الأ�سلح���ة، ول تقت�سر الق�ساي���ا الع�سكرية عل���ى جماعة مبفردها؛ 

ّب���اٍن، على الأعمال  يٍب و�سجُ ينبغ���ي اأن يدّرب عاّمة امل�سلم���ن، من �سِ

���ر �سمن اإطار الإ�سالم  الع�سكري���ة... ينبغي حلركة املقاومة اأن تفكِّ

ا، ويج���ب اإيالوؤها  اأك���رث من اأي اإط���ار اآخر. هذه امل�ساأل���ة هاّمة جدًّ

1
عناية اأكرث، بحيث ل تجُعّد اأي قومّية بحّد ذاتها اإمتياًزا«.

لطاملا ذكر غالحم�ش���ني يف مذكر�ت �شفره هذه، حتالف �ل�شعب 

�للبنان وت�شامن���ه �لقلبي مع �لإمام وثورة �إير�ن �لإ�شالمية �لفتية. 

كتب عن حّي برج �لرب�جنة يف بريوت، �لذي يقطنه �مل�شلمون: 

م���ة تث���ري الإنتب���اه ح���ال الّدخ���ول اإىل ه���ذه املنطق���ة،  »اأّول �سِ

ور والكتابات على اجلدران. كان اأمًرا لفًتا جًدا اإذ  ال�ّسعارات وال�سّ

مل يك���ن قد م�سى على اإقرار �سعار اجلمهورية الإ�سالمية يف اإيران 

�س���وى ع���ّدة اأ�سهر، ومل تك���ن مديرّي���ات اجلمهوري���ة الإ�سالمّية قد 

ا�ستعمل���ت هذا ال�ّسعار بعد، وكانت ج���وازات �سفرنا التي حملناها 

معنا اإىل لبنان ل تزال حتمل �سعار الّنظام امللكي، لكن �ساهدنا على 

1 - صحيفة جمهوري إسالمي، 29\7\1980م.
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ج���دران اإحدى املناطق الت���ي يقطنها امل�سلمون يف ب���ريوت، نق�ًسا 

)ر�سًم���ا( ل�سعار اجلمهورية الإ�سالمي���ة يف اإيران. ال�ّسمة الأخرى، 

ه���ي الّت�سامن القلبي للنا�ض مع قائ���د الثورة الإ�سالمية يف اإيران، 

اأعني الإمام اخلميني. كانت �سورة الإمام اخلميني ترافق �سورة 

1
الإمام مو�سى ال�سدر يف كل مكان«.

كذلك كتب عن زيارته لقرية كفر تبنيت، ق�شاء �شور: 

»�ساألت اإمراأًة قجُرويًة م�سّنًة: هل تعرفن الإمام اخلميني واإيران؟ 

كن اأّل يعرف م�سلٌم الإمام اخلميني! وعندما �ساألتها:  قالت: وهل ميجُ

ن  م���اذا تجُريدي���ن من الإمام اخلمين���ي، قالت: ل اأريد �سيًئ���ا منه، ِلَيكجُ

ه���و بخرٍي وح�سب، هذا يكفيني. مع كل ه���ذه امل�ساكل، ول يجُراد اإل 

2
�سالمة الإمام! ينبغي اأن نعترب من هذه املواقف«.

ا: ي�شتنتج غالحم�شني يف هذ� �ل�شاأن، كاتباً

رًى وثيقة جًدا، تربط بن  »كان �سع���وري يف هذه الّلق���اءات، اأّن عجُ

م�سلم���ي لبنان و�سعب اإي���ران امل�سلم املق���اوم. خا�سة ع�سق م�سلمي 

لبن���ان لالإم���ام اخلمين���ي، اإّل اأنه ل يوج���د ذكر خا�ض من ِقب���ل اإيران 

للبن���ان. ولي�ض الأمر اأننا ل نقدم امل�ساعدات املادية وح�سب؛ اإذ تقّدم 

كاف���ة الدول العربية م�ساع���دات ملختلف الطوائف. تق���ّدم ال�سعودية 

م�ساع���دات مادية لكافة اأط���راف النزاع، �سواء كانوا م���ن ال�سيعة اأو 

ال�ّسن���ة، اأو امل�سيحي���ن، ولك���ّن م�س���وؤويل �سيا�ستن���ا اخلارجية، مل 

يعتنوا بالأمر بقدٍر كاٍف، حتى الآن، بل اإن بع�ض الت�سريحات، غري 

1 - صحيفة جمهوري إسالمي، 6\8\1980م.

2 - صحيفة جمهوري إسالمي 27\8\1980م.
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امل�سوؤولة، جعلت الو�سع اأ�سواأ مما هو عليه. ما هو مهم، هو التعريف 

بفكر الّثورة الإ�سالمية وعقيدتها يف العامل؛ اإذ قال الإمام اخلميني: 

1
ّرفت( هذه الثورة، فامل�ساألة حملولة«. دِّرت )عجُ اأينما �سجُ

يف تقري���ر �شف���ره، مل ُي�ِش���ْح غالحم�ش���ني �أف�ش���ردي �لنظ���ر عن 

مالحظ���ة �لآثار �لتاريخي���ة، �إل �أن �لنظرة �لناقدة ل�شاٍب ثوروي من 

تلك �لأيام، جتاه �ل�ّشالطني وم�شّيدي هذه �لآثار ر�فقت جولته:

»ت�سّم مدينة بعلبك اآثاًرا تاريخية هاّمة جًدا، �ساربة يف القدم 

لأكرث من األفي عام. اآثاٌر عظيمٌة جًدا مبظهر جميل. جاء يف تاريخ 

لبنان، اأّن الّروم اإحتّلوا لبنان قبل 64 عاًما من امليالد، و با�سروا، بعد 

57 عاًما منه، ت�سّييد املعابد، التي هي الآن اآثار تاريخية. يوجد يف 

هذا املوقع �ستة معابد: باإ�سم جوبيرت، اإله ال�سم�ض، ومعبد باخو�ض، 

يِّدت اإىل جانب  اإله اخلمر والنبيذ، ومعبد فينو�ض، اآلهة اجلمال، �سجُ

بناء  وا�ستغرق  م��رًتا،   300 جوبيرت  معبد  ط��ول  البع�ض.  بع�سها 

هذه املعابد الثالثة اأكرث من 250 عاًما. اإّن املرء ليتذكر حقيقة املعلم 

ال�سهيد الدكتور �سريعتي، وما كتب يف كتابه: »اآري اين چنن بود 

برادر« ]بلى! هكذا كان يا اأخي![. طلبنا من املرتجم اأن يقول للدليل، 

باأنه ل يهمنا اأّي ملك �سّيد هذا املكان؛ اإمنا املهم بالن�سبة لنا اأن نعرف 

هذه  مذبح  على  قجُرباًنا  اأرواحهم  قّدموا  املجُ�ست�سعفن  اآلف  من  كم 

الأهداف ال�سيطانية؟ اأجاب الدليل: بناًء على ما و�سلنا، اأّن حوايل 

100 األف اإن�سان قّدموا اأرواحهم من اأجل بناء هذه املعابد. يت�سّدع 

راأ�ض الإن�سان ل�سماع هذا الرقم، تبدو تلك العظمة، يف نظر الإن�سان، 

- صحيفة جمهوري إسالمي 30\8\1980م.  1
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اأثًرا م�سوؤوًما وقبيًحا. ما العمل، والوقائع هي هذه، ولتزال الأمور 

جتري على هذا النحو يف العامل. يجُقال، اأّن %90 من هذه املعابد بجُني 

من احلجر اجلريي، ويجُ�سّكل احلجر الغرانيتي امل�سري، ع�سرة باملائة 

من اأعمدة هذه املعابد. لقد جيء بهذه الأعمدة احلجرية الغرانيتية 

بال�سفن من مدينة اأ�سوان، على �سفاف نهر النيل، اإىل الإ�سكندرية، 

مرفاأ  حتى  الإ�سكندرية  من  ا،  اأي�سً ملت،  وحجُ نف�سه،  النهر  هذا  عرب 

طرابل�ض، ب�سفن اأكرب. َنْقلجُ هذه الأعمدة، التي كان يبلغ قجُطر بع�سها 

مرًتا واحًدا، من مرفاأ طرابل�ض اإىل بعلبك، هو اأمر عجيب! لأّن هذه 

امل�سافة، جبلية. كانوا قد �سّقوا طريًقا، بطول ثالثمائة كيلومرت، يف 

�سفوح هذه اجلبال، و كانوا يدفعون، هذه الأعمدة اإىل الأمام فوق 

هذه ال�سفوح، حتى ت�سل اإىل بعلبك با�ستخدام العبيد. يجُقال: اإّنه، 

الطريق  يف  اخللف  اإىل  ترجع  جًدا  الثقيلة  الأعمدة  كانت  اأحياًنا، 

ال�ساعد، وَيْعَلق حتتها كل العبيد الذين كانوا يدفعونها، ويهلكون. 

    .
1
واإّن ت�سّورجُ كّل هذا الظلم، لهو اأمٌر �سعبجُ جًدا«

- صحيفة جمهوري إسالمي. 27\8\1980م.  1
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ا من �لتقارير و�لأخبار �لتي يعّدها  مل تخُل �شفحات �جلريدة يوماً

»غالحم�ش���ني«. فحجم عمله �لكبري كان يتطّل���ب كامَل وقت مر��شل 

�شحفي فعاٍل ومثاب���ر. مل يعلم زمالوؤه يف �جلريدة �أنه يقوم بن�شاط 

�آخر �إىل جان���ب �ل�شحافة، كان »غالحم�شني« ي�شعر �أّن با�شتطاعته 

خدمة �لثورة �أكرث. يف تلك �لفرتة عّمت �ل�شطر�بات �لأمنية �لبالد، 

كذل���ك عملّيات �لغتيال �ليومّية، حيث ر�ح���ت �ملجموعات �مل�شّلحة  

حيف���ة معلومات  تت�ش���ّكل و�ح���دة  تلو �أخ���رى. كانت ت�ش���ل �إىل �ل�شّ

و�أخبار يتعّذر ن�شر �لكثري منها. ور�أى غالحم�شني �أن هذه �ملعلومات 

ق���د حت���ّل بع�ص �لعقد، لعلم���ه �أن وحدة �ل�شتخب���ار�ت �ملعلومات يف 

ن�شئت لهذ� �لغر�ص، ومبا �أنه يعمل يف 
ُ
�حلر�ص �لثوري �لإ�شالمي قد �أ

جريدة تابعة حلزب »جمهوري �إ�شالمي« �ملت�شّكل من رجالت �لثورة 

�ملعروف���ني، فق���د ق�ش���د »غالحم�شني« �إح���دى �شخ�شّي���ات �حلزب 

�لأ�شا�شية، حتى يعّرفه للحر�ص. كان »حم�شن ر�شايى« م�شوؤول وحدة 

�ملعلوم���ات �ملوؤلفة من ثالث غرف يف مقر �لقيادة �ملركزي للحر�ص، 

وقد �أ�ّش�شها مع ثالث���ة �أ�شخا�ص �آخرين. بعد ق�شائها على جمموعة 

 �لإرهابية، �أّكد قادة �لثورة على تعزيز هذه �لوحدة:
1
»�لفرقان«

1 - مجموعة الفرقان اإلرهابيّة، بقيادة شخص يسّمى »أكبر كودرزي«، اتّجهت بعد 
انتصار الثورة إلى اغتيال الشخصيّات المؤثّرة. تّم اعتقال أفراد هذه المجموعة 
في كانون الثاني من عام 1980، وأُعدموا الحًقا. من جرائمهم: اغتيال الشهداء: 
آية الله مرتضى مطّهري، آية الله محّمد مفتح، آية الله القاضي الطباطبائي، 

سبهبد قرني، ومهدي العراقي وابنه.
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»يف اإط���ار بحثن���ا ع���ن اأ�سح���اب الق���درات واملواه���ب، كان قائد 

الثورة الإمام اخلميني املعّظم بنف�سه، وال�سيخ ها�سمي رف�سنجاين، 

وال�سهيد اآي���ة الله به�ستي و�سائر امل�سوؤول���ن يف البالد، يعّرفونهم 

اإيّل. وهك���ذا تدّفق العديد م���ن ال�ّسبان اإىل املقّر املركزي للّتطوع يف 

وح���دة املعلومات. يف اأوائل الع���ام 1980م اّت�سل القائد بي، وطلب 

مني اللقاء ب�ساٍب ماه���ٍر كفوٍء يعمل �سحافيًّا يف جريدة »جمهوري 

ا�سالمي«، ويرغب بالعمل يف جمال املعلومات. عندما التقينا به قال 

يل: »اأنا غالحم�سن اأف�سردي، مرا�سل �سحفي يف جريدة »جمهوري 

ا�سالمي«، اأتيت بق�سد امل�ساعدة، فلقد متادت القوات املعادية للثورة 

يف الغتيالت والعبث باأمن البالد، واأريد اأن اأفعل �سيًئا حيال ذلك«.

اأدرك���ت خالل حديثنا اأن���ه مّمن نبحث عنهم، ويب���دو اأنه ميتلك 

الأهلّي���ة، كم���ا اأّنه �سلي���ع وماهر يف حتلي���ل الأو�س���اع ال�سيا�سية 

للب���الد. ومبا اأننا ن�سّمي رفاقنا اأ�سم���اء م�ستعارة »حركّية«، انتقينا 

ل���ه ا�سم »ح�سن باقرى«، ثم كّلفت���ه بالعمل املطلوب �سد املجموعات 

املعار�س���ة للثورة، اجلبهة الوطني���ة و فلول الّنظام ال�ّساهن�ساهي. 

اأدركت م���ن �سخ�سّيته اأّنه كفوؤٌ له���ذه امل�سوؤولّية، كما علمت يف ذلك 

الي���وم اأّنه �سخ�ض منّظم للغاي���ة. كنا قد عّينا م�سبًق���ا اأفراًدا للقيام 

مبهّم���ات البح���ث وجم���ع املعلوم���ات ع���ن املارك�سي���ن واملنافق���ن 

وغريهم م���ن املجموعات التي نحتم���ل ا�ستهدافه���ا للّنظام، وظّلت 

لدينا ثغرة يف هذا الق�سم. 

يف ذلك الوقت، كنا نثق باأفراد قّواتنا ثقة عمياء، دون اأي اعتبار 

لالأم���ور الّتنظيمّية الرائجة الي���وم، ونعاملهم كمن يحملون جميًعا 

�سي���كات عل���ى بيا����ض. اإذ اأن ثقافتن���ا ال�ستخباراتي���ة خمتلفة عن 
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املنّظمات الأخ���رى، وال�ّسافاك. اعتقدنا ب���اأن العمل ال�ستخباراتي 

والقب����ض عل���ى املعار�سن وت�سليمهم لن���ا هي مهّم���ة ال�ّسعب. لذا، 

�سّكلنا منذ البداية مركًزا جلمع املعلومات، وكان الّنا�ض على ات�سال 

دائ���م بنا، واأحياًنا ياأتي الأب لت�سليم ول���ده اإلينا، لأن ال�ّسعب يرى 

الّث���ورة جزًءا منه واأ�سبح انتماء الّنا����ض للثورة اأقوى من تعّلقهم 

باأمواله���م واأولده���م وعائالتهم. كذل���ك دعا الإم���ام لت�سكيل جي�ض 

ا قناعتي، فبالإ�سافة  موؤلٍف من ع�سرين مليون �سخ�ض! وهذه اأي�سً

ت، والتعقب واملراقبة،  اإىل العمل الفنّي كجمع املعلومات، والتن�سّ

ل ب���ّد اأن ن�ستعن بالّنا�ض ب�سكل اأو�سع وكان ح�سن باقري قد متّيز 

 
1
بالّروحّية ال�سعبّية«.

ا   مل يعد غالحم�شني �أف�شردي يعرف ليله من نهاره، فانكّب م�شافاً

�إىل �إع���د�د �لأخب���ار و�لّتقاري���ر يف �جلري���دة، على جم���ع �ملعلومات 

للحر�ص �لثوري: 

»كان منكًب���ا عل���ى العم���ل دائًم���ا، ياأت���ي ويذه���ب بن�س���اط وجّد 

2
وا�ستعجال، مل اأره يوًما مرتاًحا بال عمل«.

�أ�شبح لغالحم�شني �لآن تو�أم ��شمه »ح�شن باقري«، ل يعلم باأمره 

�أح���د با�شتثن���اء زمالئه يف �حلر����ص، حتى عائلته. لك���ن �شرعان ما 

ح�شلت حادثة كبرية ليذيع �شيته على �لأل�شن.

، دّوت �أ�ش���و�ت �نفج���ار�ت يف طهر�ن. 
3
�أيل���ول 1980م  ُظه���ر  22 

مل ي�شتغ���رب �لّنا�ص تل���ك �لأ�شو�ت كاأنه���م مل ياأخذوها على حممل 

1 - حوار الكاتب مع القائد اللّواء محسن رضائي

2 - اسماعيل علوي يكانه، زميله في الجريدة.

3 - كانت بداية الحرب المفروضة على إيران في 1980/9/22م، )1359/6/31(.
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�جل���ّد. لكن غالحم�ش���ني وزمالءه يف �جلري���دة علمو� قب���ل �نت�شار 

���ا فعلّي���ة قد ب���د�أت. �ّت�شل غالحم�ش���ني بجهتني �أو  �خل���رب، �أن حرباً

ثالث، وهّم باخلروج، من مبنى �جلريدة  ف�شادف »�شعيد �شادقى« 

ا يف كثري م���ن �ل�شتباكات يف  م�ش���ّور �جلريدة. �شب���ق �أن ح�شر� معاً

مو�جه���ة �ملجموعات �ملختلف���ة. د�أب غالحم�شني عل���ى منع »�شعيد« 

ا منه �للتز�م  م���ن �لّدخول يف �لعر�ك، و�لحتكاكات �جل�شدّية طالباً

بعمل���ه يف �لت�شوير، ونقل �لأخبار فح�شب. �لآن وقد �أ�شبحت �لبالد 

يف مو�جه���ة مع قّو�ت خارجّية معتدية، تو�ع���د �لثنان لليوم �لتايل، 

وق�شد� مدينة »�لأهو�ز« يف �شباح 1980/9/23م:

»اّت�س���ل بي واأخربين اأن الق���ّوات العراقية ق�سفت املطار وعّدة 

نق���اط اأخ���رى. عن���د عودته اإىل املن���زل ع�س���ًرا، بدا م�ست���اًء وقال: 

اأريد الذه���اب اإىل »الأهواز«، عندما �ساألته ع���ن ال�سبب اأجاب: اإّنها 

احل���رب، علينا الذهاب لرنى ما بو�سعنا تقدميه من امل�ساعدة. �سّق 

الأمر علي، اإذ لي�ض يل اأخ وهو اإبني البكر، واأنا �سديدة التعّلق به. 

يف كّل مّرة كان يطّل علّي من باب املنزل، اأ�سعر اأيّن قد ملكتجُ الدنيا 

1
وما فيها، فاأتاأّمل قامته، واأ�سكر الله، لكّنه ذهب على اأّي حال«.

� للمو�جهات، بيد �أّنهما  كانت مدينتا »خّرم�شهر« و»�آباد�ن« مركزاً

عندما و�شال مدينة »�لأهو�ز«، قّرر »غالحم�شني« �ملكوث فيها، وقال 

�أن لديه عمالاً �شينجزه مع �حلر�ص �لثوري هناك:      

»بق���ي غالحم�س���ن يف »الأه���واز«، بينم���ا تابع���تجُ جولت���ي اإىل 

دت اإليه بعد  »خّرم�سهر« وقمتجُ بالتقاط ال�سور، وم�ساعدة املقاتلن. عجُ

قراب���ة ع�سرة اأيام اإىل مبنى احلر�ض يف الأهواز. كان هناك ازدحام 

1 - والدة الّشهيد.
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عند الباب، ول يجُ�سمح للمدنّي���ن بالّدخول. طلبتجُ من اأحد احلّرا�ض 

مقابلة ال�سيد »اأف�سردي«، لكّنه نفى وجوده هناك، اإىل اأن علمت بعد 

ا بهذا الإ�سم. وبعد  �سوؤايل اأ�سخا�ض اآخرين اأّنهم ل يعرفون �سخ�سً

انتظ���اري مّدة، راأيته يرتّجل م���ن بيك اأب »تويوتا«، يرافقه �سخ�ض 

يه���رِول. راآين فتق���ّدم مّني، وبعد ال�س���الم قلت ل���ه: �ساألت عنك ومل 

يعرف���ك اأحد. فاأجابني اإّنه���م يعرفوين هنا با�س���م: »ح�سن باقرى«. 

�ساألته: »ح�سن باقري! وماذا يعني ذلك؟« ابت�سم واأردف: »ارجع اإىل 

اجلري���دة، واأنا باٍق هنا. اأعطاين كام���ريا اجلريدة قائاًل: »اأرجو اأن 

1
تي من املنزل يف املّرة القادمة«. حت�سر اآلة الت�سوير خا�سّ

�شبق �أن �شافر غالحم�شني يف مهّمات مر��شلة، فلم يفتقده رفاقه 

ا منهم �أنه �شيعود بعد �أ�شبوع  يف �إد�رة �لتحري���ر �أّول فرتة غيابه، ظنًّ

�أو �ثنني، وهو ما مل يح�شل: 

»اأّدى ان���دلع احل���رب اإىل انقط���اع متك���ّرر وطوي���ل يف التّي���ار 

الكهربائ���ي، فكّنا نلجاأ لإنارة ال�سموع داخ���ل مكتب اإدارة التحرير 

ال���ذي كان ي�سه���د حركة دخول وخ���روج م�ستم���رة. يف تلك العتمة 

تنّبه���ت اإىل غي���اب »اأف�س���ردي« الذي مل اأع���د اأراه منذ م���ّدة طويلة. 

ظنن���تجُ اأّن���ه ترك اجلري���دة، وا�ستف�س���رت عن حاله م���ن زمالئنا يف 

2
العمل، فقالو يل: لقد ذهب اإىل اجلبهة«.

ا من ظاهر غالحم�شني ومعرفتهم به- �أّن  ظ���ّن �جلميع -�نطالقاً

دوره يف �حلرب ين�شوي �شم���ن جمال �لثقافة، �أو �لعالقات �لعاّمة، 

�إىل �أن �أتى »�شعيد �شادقى« بعد فرتة من �جلبهة، و�أخربنا �أنه �أ�شبح 

1 - حوار الكاتب مع سعيد صادقي.

2 - مرتضى سرهنكي؛ الكاتب في مجموعة أدب الجبهة والّدفاع المقّدس.
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من �لقادة �مليد�نّيني يف �حلرب، وُيعرف با�شم »ح�شن باقري«. منذ 

ذلك �حلني، ت���رك ��شم »غالحم�ش���ني«، و�جلري���دة، و�أم�شى باقي 

ا  عم���ره با�شم »ح�شن باقري«، ��شم �رتب���ط باحلرب، وتناقلته �شريعاً

�أل�شنة �ملقاتلني و�لقادة و�مل�شوؤولني �حلربيني. 

ع�ش���ر1980/9/22م، رّن هاتف »علي �شمخ���ان« قائد �حلر�ص 

يف »�لأه���و�ز«. كان �ملّت�شل »حم�شن ر�شايى«. �أخربه يف �ت�شاله عن 

»ح�شن باق���رى« �لذي ينوي �لذهاب �إىل هناك م���ن �أجل �مل�شاعدة. 

يف �لي���وم �لّتايل، تعّرف »ح�ش���ن باقرى« �إىل »علي �شمخان« يف مقّر 

�حلر�ص يف »�لأهو�ز«: 

»كان علينا تو�سيع املجال؛ اإذ مل يكن بو�سع احلر�ض الثورّي يف 

اجلنوب القتال منفرًدا، فوّزعنا القادمن على مهام واأماكن حمدّدة. 

ومبا اأن اجلهة التي عّرفت »ح�سن باقري« هي »املعلومات«، اأر�سلناه 

1
اإىل الفرع نف�سه وحّولنا اإليه اأمثال »حميد معينيان« وغريه«.

 كان كلٌّ م���ن »حميد معيني���ان« و»ر�شا ر�شوي« عل���ى ر�أ�ص قّو�ت 

ف���رع »معلومات �حلر�ص« يف »خوز�شت���ان«. قبل �ندلع �حلرب، عمل 

»ر�شوي« على تتّبع �أفر�د »�لطابور �خلام�ص«. بينما تفّرغ »معينيان«، 

بع���د �أن خّف���ت �لنفج���ار�ت و�رتفع���ت وت���رية �لتح���ّركات �لعر�قّية 

�ملبا�ش���رة عند �حلدود، لكتاب���ة تقارير �ملعلوم���ات �لقتالّية. وها هو 

� حديثة: �ليوم يلتقي ب�شخ�ص يحمل روؤىاً و�أفكاراً

»كانت احل���رب يف بداياته���ا عندما تعّرف���تجُ اإىل »ح�سن باقري« 

ي »وح���دة معلومات العملّيات«، مل تكن  مِّ وب���داأتجُ العمل يف ق�سم �سجُ

طبيع���ة ذلك العمل قد اّت�سح���ت يل بعد. �سمعت لحًق���ا اأّنها �سبيهة 

1 - حوار الكاتب مع علي شمخاني، قائد الحرس الثوري في خوزستان حينها. 
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، وتكليفها جمع معلوم���ات واأخبار 
1
بعم���ل الركن الث���اين للجي����ض

الع���دو. حّت���ى ذلك احل���ن مل اأك���ن اأدري ما هو الرك���ن الثاين؟ على 

ا لن يلبث  عك����ض تخمن البع�ض، باأن العراق ينّف���ذ هجوًما حدوديًّ

اأن ينته���ي قريبا، مل�سنا من���ذ البداية اأن »ح�سن باق���ري« يجُعّد لأفكار 

وخط���ط  طويلة الأم���د ليخّفف م���ن َتِبعات احل���رب. مل يت�سّور اأن 

احل���رب �س���وف تنته���ي قريًب���ا، لتنتفي احلاج���ة لتنظي���م وت�سكيل 

الق���ّوات. ح�س���ل ه���ذا يف وق���ت مل يت�س���نَّ بع���د للحر����ض الث���وري 

 .
2
الإ�سالمي -احلديث الن�ساأة- التعّرف على الت�سكيالت الع�سكرّية«

ب���د�أت قّو�ت �حلر�ص يف »�لأهو�ز«، ومن بينهم »مهدي �شابون«، 

ا �إىل �لو�فد �جلديد:  بالّتعرف �شريعاً

»نح���ن اخلوز�ستانّي���ون ذوو ب�س���رٍة داكن���ة عموًما. كّن���ا بداية 

احل���رب يف املنطق���ة، اأت���ى �س���اٌب اأبي����ض الب�س���رة يرت���دي لبا�ًس���ا 

عربّي���ا برفقته عدة اأ�سخا�ض. �ساألت عنه م���ن يكون؟ فاأجابني اأحد 

الّرف���اق: اإّنه »ح�سن باقري«، وهوؤلء م���ن �سباب وحدة ال�ستطالع 

واملعلومات. كان امل�سطل���ح جديًدا بالن�سبة يل. ق�سدين يف اليوم 

الت���ايل، وبع���د اأن تاأّكد من ا�سم���ي �ساألني: هل اأن���ت م�ستعّد للعمل 

معنا؟ فاأجبته: يف خدمتكم. كان »ح�سن باقرى« يجذب كلَّ من يراه 

3
من اأول لقاء«.

1 - إدارة االستخبارات في عهد الشاه المقبور رضا بهلوي.

2 - الشهيد حميد معينيان، ولد سنة 1956م. في مدينة "األهواز"، واستشهد في 
1986/12/26م. خالل مشاركته في علميّات كربالء 4. َخلََف حسن باقري بعد 

فترة من تأسيس وحدة معلومات العمليّات.

3 - القائد مهدى صابوني، مسؤول تنظيم تقارير االستطالعات، وأرشفة وثائق حسن 
باقري.
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�أن�ش���اأ غالحم�شني عل���ى وجه �ل�شرعة غرفة يف مق���ِرّ �حلر�ص يف 

»�لأه���و�ز«، فيها ُولدت وحدة »معلوم���ات و��شتطالع �لعملّيات«. كان 

ا بعد يوم: يبحث عن ذوي �ملهار�ت و�لكفاءة ويو�ّشع عمله يوماً

�ساح���ة  يف  الواق���ع  احلر����ض  مق���ر  ق���رب  البي���وت  اأح���د  »يف 

»ت�سهار�سري«)الأ�س���ود الأربعة(، كنا نق���وم بالأعمال املتعّلقة بجمع 

املعلوم���ات وال�ستط���الع. جاء »ح�سن باق���ري« اإىل هناك يف بداية 

احل���رب و�س���ار يبحث عم���ن لدي���ه معلومات حول احل���دود وقرى 

املنطقة. علم م�سبًقا اأنني ملمٌّ بها، كانوا ينادونني »بال�سيد فار�ض«. 

عندم���ا بّينت ل���ه و�س���ع النق���اط احلدودّية، ق���ال مل�سوؤولن���ا »ر�سا 

ر�سوي«: نحن ننوي تاأ�سي�ض وحدة معلومات العملّيات، ونحتاج 

اإىل ال�سي���د »فار�ض« معنا. اإّل اأن���ه رف�ض ذلك وقال: اإن غياب ال�سيد 

»فار�ض« �سيوؤخر عملنا، لكن باإمكانه الّتعاون معكم. 

و�سل���ت القّوات العراقّية اإىل م�س���ارف مدينة »الهويزة«. ذهبت 

برفق���ة »ح�سن باق���ري«، ال�سهيد »ج���واد داغ���ري« و »حممد باليل« 

اإىل »كرخ���ه كور« لرناقب اخلط الأمامي، ومواقع القّوات العراقّية 

تن���ا يف منعطف »كرخه«،  ع���ن قرب. مررن���ا ب�سّيارة »بي���كان« خا�سّ

واأدخلناه���ا يف حف���رة موج���ودة اإىل جان���ب طريق ترابّي���ة مغّطاة 

باأغ�سان �سجر العّليق. ت�سّلق ال�ّسيدان »جواد« و »باليل« ال�سجرة، 

وملح���ا الدّباب���ات العراقّية تتقدم باجتاهنا. ث���م راحت تطلق نريان 

ر�ّسا�ساته���ا نحونا بغ���زارة. انبطحتجُ وح�سن عل���ى �سطح احلفرة، 

كان���ت الطلقات تنهم���ر بكثافة فتقّط���ع اأغ�سان العّلي���ق، وتقع على 

روؤو�سن���ا حتى اأن بع����ض الّطلقات اأ�ساب �سعرن���ا. عندما ا�ستقّرت 

الدباب���ات، وهداأت الأ�سوات، ركبنا ال�سّيارة، وتابعنا امل�سري. كان 
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الطري���ق كث���ري املنعطفات، وعند اآخر منعط���ف واجهنا نهًرا ي�سبح 

في���ه جمموعة من اجلنود العراقّين. كنا قد ابتعدنا قرابة كيلومرت 

عندم���ا اأنه���وا ال�سباحة، و�سعدوا من املاء لريت���دوا مالب�سهم، واإذ 

بزّخ���ات الر�سا����ض الكثيف���ة تت�ساق���ط علين���ا. منذ بداي���ة معرفتي 

1
ب�»ح�سن باقري« اأدركت اأنه اإن�سان �سبور و�سجاع«.

لفت���ت هّمت���ه ون�شاط���ه �أنظ���ار �جلمي���ع يف �حلر����ص �لث���وري يف 

»�لأهو�ز«:

»راأين���ا �سلوكه العجيب من اأول يوم، فعل���ى الرغم من اأن �سكله 

ينبئ ب�سغر �سّنه، بدت عليه مالمح الّذكاء احلاّد والهّمة واحليوّية. 

مع اأنه اأتى حديث���ا، ولي�ض لديه اأي جتربة باحلرب، لكّنه داأب على 

الّذه���اب م���ع العنا�س���ر ل�ستط���الع املح���اور. كان »ح�س���ن باقرى« 

���ة بتنظيم الأعمال. فقد اأعاد ت�سكيل وت�سنّيف  �ساحب خربة خا�سّ

جمموع���ة من الق���ّوات. اأح�س�س���ت حينها اأن املعلوم���ات، اخلربات 

2
والقابلّيات الكامنة فيه تفوق ما اأراه يف الظاهر«.

كان »ح�ش���ني دقيقي« من �لقادة �لذي���ن ق�شدو� »خوز�شتان« قبل 

بد�ية �حلرب، بهدف مكافحة جمموعة ت�شمى ب »خلق عرب«، وكان 

ا  ا حدوديًّ ���ا مّمن �عتربو� �أّن �لهجوم �لعر�قي ل يعدو كونه نز�عاً �أي�شاً

موؤّقت���ا، غري �أن���ه يف ثالث �أيام �حلرب، �شمع م���ن �شخ�ص قد �ن�شّم 

ا:  لقادة �حلر�ص يف »خوز�شان« حتلياّل خمتلفاً

»يف الي���وم الثال���ث للح���رب، توّجه���ت بقّوات���ي اإىل »الأهواز«. 

وتعّرفت يف اجتماع القادة اإىل »ح�سن باقرى«. مل نت�سّور اأن حرًبا 

1 - السيد سعد حسيني المشهور بالسيد فارس، من قّوات حسن باقري أوائل الحرب.

2 - القائد أحمد غالم بور، من مؤّسسي الحرس الثوري في خوزستان، وقد تولّى 
من عام 1983م. وحتى نهاية الحرب  قيادة مقر كربالء.
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بتل���ك ال�سخامة �ستقع، بل ت�سّورنا اأن العراق يقوم بتحركات عند 

احل���دود �سعًي���ا لدع���م جماعة »خلق ع���رب« وتثبي���ت مواقعها. كان 

ق���ال يف الجتماع، ثم �سرع بالتحليل  »ح�س���ن باقري« يكتب كلَّ ما يجُ

قائاًل: اإن م�ساألة العراق تفوق هذا احلد، وترمي على الأقل لحتالل 

مدننا احلدودّية. فاقتنع اجلميع عندها باأن تهديد العراق اأكرب من 

دعم منافقي »خلق عرب«. قل���ت ل»ح�سن باقري«: ماذا نفعل لنحول 

دون تق���ّدم العدو؟ فاأجابن���ي: علينا اإيقاف حتّركه���م عرب العملّيات 

1
التدمريّية، وت�سكيل اخلطوط الدفاعّية«.

م���ع بد�ية �حل���رب، توّجه بع�ص �لقادة من �مل���دن �إىل »�لأهو�ز«، 

وم���ن بينه���م »حمم���د حج���ازي« ع�ش���و جمل����ص قي���ادة �حلر�ص يف 

ا من  باً � مدرَّ »��شفهان«. يف ثان �أّيام �حل���رب، جمع ع�شرين عن�شراً

�حلر����ص يف »�أ�شفهان« و��شطحبه���م �إىل »�لأهو�ز«. وبعد يومني من 

�لبحث و�ل�شوؤ�ل عن كيفية تقدميه �مل�شاعدة، مل يح�شل على جو�ٍب 

�شاٍف. �إىل �أن تعّرف على »ح�شن باقري«:

»يف غرف���ة العملّي���ات، اأثار انتباهنا �ساّب ب���دا يف مقتبل العمر. 

ولك���ن عندما بداأ الك���الم، اأ�سابنا الّذهول والده�س���ة. فنربته قوّية 

جّذاب���ة ل تتنا�سب م���ع هيئته. كان لفًتا بالن�سبة لنا اأن نحظى مبن 

ي�ستطيع تو�سيف و�سرح اأو�ساع املنطقة! راأيت اأّّنه اأجدر �سخ�ض 

ميكن���ه اأن يوّجهن���ا ملا يجب فعله. اأخربت���ه اأن لدينا جمموعًة تلّقت 

تدريباٍت على ح���رب الع�سابات، واأّننا ننوي �سّن عملّيات. فارتاأى 

اأن نق���وم بال�ستط���الع اأّول ثم العملّيات. ح���ن �ساألته اأين يجب اأن 

ن�ستطلع، قال يل: �سنذهب مًعا. 

1 - القائد حسن دقيقي، قائد الحرس الثوري في »غشساران« حينها.
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يف اليوم التايل ذهبت برفقة »ح�سن باقري« واآخَرين لال�ستطالع. 

�سم عليها خ���ط اأحمر، كان  اأت���ى ب�سّي���ارة »بليزر« بي�س���اء الل���ون، رجُ

مرتدًي���ا د�سدا�سًة عربّي���ة. اأخَذن���ا اأول اإىل »احلميدّية« حيث تعّرفنا 

اإىل »علي ها�سمي« قائد احلر�ض هناك. كانت مالحمه، طباعه، كالمه 

كّله���ا حمّبب���ة وموؤّثرة. توّجهن���ا اإىل مدينة »�سو�سنك���رد«، بعد قطع 

م�سافة خم�سة كيلوم���رتات تقريًبا، و�سلنا اإىل طريق فرعّية تنتهي 

اإىل نه���ر، عربنا اجل�سر فوقه اإىل ال�سّف���ة الثانّية. ما من اأحد هناك، 

فالعراقّي���ون مل ي�ستق���ّروا بالكامل بعد، وكان���وا م�سّتتن يف اأنحاء 

ال�سه���ل. ما اإن تقّدمنا قليال حّت���ى راأوا �سّيارتنا وبداأوا با�ستهدافنا 

بقذائف اله���اون. خرجنا من ال�سّيارة م�سرعن وا�سترتنا يف حفرة 

ق���رب الّنهر، لكّنهم ما كانوا ليكّفوا عن رمايتنا بالقذائف التي �سقط 

بع�سها قربنا، فاختربنا �سوته���ا ونارها للمّرة الأوىل. كان الرتاب 

هن���اك خفيًفا كالرماد، كلما ارتطمت به قذيفة تطاير مثرًيا غباًرا مالأ 

املكان، وغّطى روؤو�سنا ووجوهن���ا، م�سفًيا علينا اأ�سكاًل م�سحكة. 

بع���د قليل، ه���داأت النريان قلي���اًل، فعزم »ح�سن باق���ري« على �سحب 

ال�سّيارة والفرار، فنهيته عن ذلك خ�سية اأن يروه وي�ستاأنفوا الرمي. 

ق���ال يل: ل عليك، �ساأذه���ب واأنتم ان�سحبوا مب���وازاة الّطريق قرب 

الّنه���ر حّتى نلتق���ي هناك. ويف حلظة، تقّدم بجان���ب الّنهر وتوارى 

خل���ف مقود ال�سّيارة، ثّم انطلق كال�س���وء، فانهمرت جمّددا ر�سقات 

الر�سا����ض والقذائف، لكّنه متكن من الهرب ب�سرع���ة، فو�سلنا اإليه 

بعد �ساعة من امل�سري، لنجد ال�سّيارة مليئة بالثقوب والفجوات، ومل 

1
ي�سلم منها اإل خّزان الوقود واملحّرك«.

1 - حوار الكاتب مع القائد السيد محمد حجازي، المسؤول األول عن بعثة القوات  
في أركان العمليّات في الجنوب)مقر الغولف(. ولد سنة 1956م في أصفهان.
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كانت �أوىل �ملهام �لتي توّلها »ح�شن باقري« بانتظام يف �حلر�ص 

�لث���وري يف »�لأهو�ز«، كتابة �لتقاري���ر �ليومّية عن �ملناطق �حلربية. 

حيث �ن�شوى �شمن جمموعة �حلر�ص �لثوري يف حمافظة »خوز�شتان«، 

ويف كلٍّ من �ملناطق �لتالية: �آباد�ن، خّرم�شهر، ماه�شهر، �حلميدّية، 

�شو�شنكرد، �شو����ص، دزفول، �ندمي�شك ودهل���ر�ن. �إ�شافةاً �إىل ذلك 

�ن�شغل يف �إر�شال �ملعلومات  و�ملعطيات �لتي ترد من �ل�شرطة و�لدرك 

يف م���دن �ملحافظ���ة �إىل حر�ص �لأهو�ز. وقد �نهم���ك، منذ ثان �أيام 

�حل���رب بالتدريب على توزيعه���م وت�شكيله���م. يف 29 �أيلول )�أي بعد 

�أقل من �أ�شبوع من بد�ية �حلرب( �أعّد �أول ن�شرة �شرّية بوقائع �ل�24 

�شاعة �ملا�شي���ة، و�أر�شلها مل�شوؤويل وقادة �حلر����ص �لثوري و�جلي�ص. 

وهك���ذ� �أ�شبح ي�شعه���م با�شتم���ر�ر يف �آخر �مل�شتج���ّد�ت و�ملجريات 

���ا معلوماتيًّا يف  يف �ملح���اور كاّف���ة، متّكن بعمله ه���ذ� �أن يخلق تن�شيقاً

�جلبه���ات. وعّد �لّن�ش���رة �لأوىل ناق�شة لفتقاره���ا لالأخبار �ملتعّلقة 

مبقاومة �لقّو�ت، فاأورد يف مقّدمتها:

رنا يف اإعداد ه���ذه الن�سرة ع���ن اإدراج ما تقوم  »حي���ث اأّنن���ا َق�سجُ

ب���ه وحدة العملّيات ب�سكل مرّتب ومنظ���م، هذا النق�ض الذي يجُلَحظ 

فيه���ا ناأمل اإزالته يف ن�س���رات الأّيام املقبلة، باجله���ود املبذولة من 

. بعدها جرى �إز�لة �لّنق�ص، وهذ�ن 
1
الإخ���وة يف وحدة »العملّيات«

منوذجان من �أوىل تقارير »ح�شن باقرى«:

»قري���ة »ح���ردان« - وفًق���ا للمعلومات ال���واردة، دخل���ت القّوات 

العراقّي���ة �سب���اح اليوم قرية »حردان« الواقع���ة على م�سافة 20 كلم 

جن���وب غرب مدينة »الأهواز«، وا�ستقّرت دّباباتهم ومدافعهم فيها، 

1 - مذكرات حسن باقري ج1، جمع وكتابة سعيد عالميان، منشورات الشهيد باقري.
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حيث اأ�سبح الق�سم اجلنوبي الغربي ل�»الأهواز« حتت مرمى نريان 

ر عدد الدّبابات  دِّ مدافعهم، ما عّر�سنا خل�سائر فادحة حتى الآن. وقجُ

ما بن خم�سن اإىل ثمانن دّبابة. 

»دزفول« - اأبلغ احلر�ض الثوري عند ال�ساعة الرابعة بعد الظهر عن 

تواج���د القّوات العراقّية على م�سافة 10 كيلومرتات من »اندمي�سك«. 

واأ�سبح���ت »دزف���ول« حت���ت مرم���ى املداف���ع العراقّية. عن���د ال�ساعة 

اخلام�س���ة، اأعل���ن احلر����ض اأّنهم ا�ستهدف���وا املدينة واملوق���ع مبدافع 

.
1
الهاون وقد اأ�سيب املوقع. واحلر�ض بحاجة ل�سالح »اآر بي جي 7«

مل مت����ص �أّيام حتى �رتفع ع���دد عنا�شر �حلر�ص �لثوري و�لقّو�ت 

�ملتطّوع���ة لدرج���ة مل يع���د معها مق���ّر �حلر����ص يف »�لأه���و�ز« يّت�شع 

 يف 30 
2
لن�ش���اط ب���ذ�ك �حلجم. فانتقل���ت على �لف���ور �أركان �حلرب

، وهو م���كان بناه 
3
�أيل���ول �إىل خ���ارج �ملدينة مل���كان ي�شّم���ى »�لغولف«

�لأمريكّيون ملمار�شة لعب���ة �لغولف. �أوكلت قيادة �لأركان �إىل »د�وود 

كرمي���ي« �ل���ذي ذه���ب �إىل »�لأه���و�ز« كح�ش���ن باقري من���ذ �أول يوم 

للحرب. كان �لأخ���ري�ن �إىل جانب »حممد حجازي« مبثابة موؤ�ّش�شي 

�أركان �لعملّيات يف �جلنوب. فت���ّوىل »حجازي« مهّمة �إر�شال �لقّو�ت 

وتوزيعه���ا وت�شكيلها، بينما �نهمك « ح�ش���ن باقري« مبهام ��شتطالع 

�لعملّي���ات. رغم �أن �أغل���ب �لعاملني يف مقر »�لغول���ف« من �لعاملني 

، لكّنه كان يختار معظم قو�ته من �حلر�ص يف �لأهو�ز 
4
غ���ري �ملحلّيني

1 - المصدر السابق.

2 - مقر الحرب أو العمليّات.

3 - كان مقر الغولف حتى انتهاء الحرب من المراكز المهّمة في التوجيه والتنظيم 
وقيادة المعارك. 

4 - من غير سّكان المنطقة.
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ومن �أبناء حمافظة »خوز�شتان«. يومها، �شّم »حميد تقوي« -عن�شر 

�ملعلومات يف حر�ص �لأهو�ز- �إىل جمموعة م�شاعديه: 

»كن���ت اأذهب م���ع »ح�سن باق���ري« ل�ستطالع املح���اور املختلفة، 

وبالأخ����ض حم���وري: »�سو�سنكرد« و»ط���راح«. مّرًة اأت���ى ب�سيارة 

»�ستي�س���ن واغ���ن« وا�سطحبن���ي اإىل »ط���ّراح«. مل ن���د اأح���ًدا يف 

املنطق���ة، فاقرتبن���ا ج���ًدا م���ن العراقّين حّت���ى ا�ست�سع���روا اخلطر 

ورم���وا نحونا قذيفة هاون اأ�سابت �سظاياها زجاج ال�سّيارة، كذلك 

ل���ت ف���رق اأخ���رى يف ذاك املحور. مل تكن اجله���ات العليا تجُر�سل  كِّ �سجُ

اأح���ًدا اإىل ت�سكيالتن���ا، وكلٌّ ي�ستقطب القّوات ب�س���كل م�ستقل وفًقا 

1
حلاجة ت�سكيالته«.

عم���د »ح�شن باق���ري« �إىل تخ�شي����ص ثالث �أو �أرب���ع جمموعات 

ر�شد لكل حمور:

م���ن  كلِّ  يف  املختلف���ة  اجلبه���ات  ا�ستط���الع  مه���ام  »توّزع���ت 

»دارخوي���ن«، »الأه���واز« و»دزفول« على فرق متع���ّددة. كانت تجُ�سلَّم 

ا تقارير تلك ال�ستطالعات اإىل وحدة »معلومات العملّيات يف  يوميًّ

2
اأركان اجلنوب«.

بد�أت �حلرب يف ظروف باغتت �لقّو�ت �لدفاعّية، مقابل �جلي�ص 

في  تقوي سنة 1959م  القائد  ولد  تقوي.  مع حميد  الكاتب  أجراها  مقابلة   -  1
األهواز، وهو من مؤّسسي الحرس الثوري في خوزستان، كان له تعاون ومشاركة 
بالعمل مع حسن باقري في األشهر الستّة األولى للحرب. تولّى ابتداًء من العام 
1959م إلى العام 1982م مسؤوليّة قسم المعلومات في سوسنكرد واألهواز، 
قيادة الحرس في كل من "الحميديّة" و"شادكان"، بعد تلك السنة ذهب إلى 
القدس، استشهد 2015/12/27م في  إلى قوة  انتقل نشاطه  مقر رمضان، ثم 

منطقة سامرّاء على يد تنظيم داعش اإلرهابي المجرم.  

2 - الشهيد حميد معينيان.
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يخّطط  و�شّد�م  طويل،  �أمد  فمنذ  و�ملنّظم.  �ملهّياأ  �مل�شتعد،  �ملعتدي 

لتعزيز وتطوير قدر�ته �لع�شكرّية، ويعّد ويح�شد كلَّ �إمكاناته ل�شّن هجوم 

�ص �لعر�قّيون من بني فرقهم  �شامل و��شع على �إير�ن. يف �لبد�ية، خ�شّ

�لإثنتي ع�شرة، خم�ص فرٍق بالتمام و�لكمال مدّرعة وموؤّللة بثالثة �ألوية 

ة، ولو�ء مدّرعات، كانت مهّمتها �حتالل حمافظة  من �لقّو�ت �خلا�شّ

»خوز�شتان«. بيد �أنهم جوبهو� مبقاومة غري متوّقعة من »خّرم�شهر«، 

»�آباد�ن« و�ملدن �حلدودية، ما �أجربهم على ��شتقد�م فرقتني �أخريني 

�إىل جانب قّو�تهم. �خلال�شة، �أن �جلي�ص �لبعثي، بد�أ بو��شطة �أكرث 

من مئة �ألف جندي، وما يزيد عن ثالثة �آلف دّبابة وناقلة جند، ومن 

»خوز�شتان«.  حمافظة  لعزل  �لّر�مية  خّطته  بتنفيذ  حم��اور،  خم�شة 

ُبع، فمجموع  و�شل عدم تو�زن �لقوى يف مو�جهات »خوز�شتان« �إىل �ل�شُّ

�حلر�ص فيها �أقل من �أربعة �آلف جندي. �ختار �لعر�قّيون يف هجومهم 

عمق مئة كيلومرت، فو�شلو� �إىل »كرخه« و»كارون« وتوقّفو� هناك. كان 

�شبب توّقفهم �شمود ومقاومة ق�شم من �لأهايل و�ل�شّبان �خلوز�شتانّيني 

�إىل جانب �ملقاتلني؛ كما خ�شرو� بالطبع بع�ص �ملناطق. يف 30 �أيلول، 

فتاأّزمت  »�حلميدّية«،  وبلغو�  »�شو�شنكرد«،  »ب�شتان«،  �لعر�قّيون  عرب 

�لأو�شاع ب�شّدة؛ لأن بّو�بة »�لأه��و�ز« �أم�شت يف خطر. يف تلك �لّليلة، 

� من مقاتلي �حلر�ص �لثوري وقام بتحّرك  جمع »علي غيور �أ�شلي« عدداً

دفع �ملعتدين للرت�جع �إىل مدينة »ب�شتان«. قبل �لثورة، كان »علي غيور 

��شلي« مع »يو�شف كالهدوز« من قّو�ت �حلر�ص �مللكي يف �جلي�ص، وبعد 

�لثورة �ن�شغل بالتدريب �لع�شكري لقو�ت �حلر�ص يف مدينة »�لأهو�ز«، 

كما ُيعرف حتّركه يف مدينة »حميدّية« مبلحمة »غيور ��شلي«. يومها 

وّثق »ح�شن باقري« تلك �ملوقعة كالّتايل: 
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  »من: حر�ض الأهواز

  اإىل: مقر القيادة

  بح�سب الأخبار الواردة من »الأهواز«، ووفًقا لت�سريحات الأخ 

»�سّي���اف زاده« م�س���وؤول العملّي���ات هناك، عند ال�ساع���ة الثانية بعد 

منت�س���ف ليل 1980/10/1م، هّياأ ثالث���ون اأًخا من احلر�ض الثوري 

الأه���وازي اأنف�سه���م بالكام���ل لل�سه���ادة يف �سبي���ل حتري���ر خماف���ر 

�سواح���ي »احلميدّية« الت���ي احتّلها العراق. تغلغل���وا لياًل يف قلب 

منطق���ة العدو، وبعد �سالة ال�سبح، اأغاروا عليه بالأ�سلحة الفردّية 

و»الآر ب���ي ج���ي 7« ووّجهوا اإليه �سرب���ة قا�سية. َغِن���م جنودنا من 

الع���دو خالل الهجوم 22 دّباب���ة و�ساحنتن حمّملتن بذخائر ال� »اآر 

ا. لكن اأربعة من احلر�ض الأ�سرى  بي جي 7«، كما اأ�س���روا 12 جنديًّ

ل���دى العراقّي���ن، اأجُعِدم���وَا رمًي���ا بالر�سا����ض، وهم مكّبل���و الأيدي 

والأرجل؛ ولأن الع���دو ميتلك اإحداثّيات املكان، بداأ باإطالق قذائف 

الهاون لدى فراره فانفجرت اإحدى �ساحنات ذخائر ال�»اآر بي جي«، 

ّم���رت دّبابت���ان. وارتقى الأخ »حممود م���راد ا�سكندرى« �سهيًدا.  ودجُ

لالأ�س���ف، مع اأّننا قّدمنا كاّفة التقاري���ر لل�سّيد حمافظ »خوز�ستان«، 

لك���ن مل يذك���ر ه���ذا احل���ادث يف الرادي���و والتلفزيون، وبرغ���م اأّن 

العملّيات بجُِحثت مع ثكنة »احلميدّية«، مل ي�سارك فيها �سوى ثالثن 

ا عل���ى معنوّيات  ���ا م���ن احلر�ض الث���وري. وحر�سً عن�س���ًرا اأهوازيًّ

ه���وؤلء اجلرحى، يجُرج���ى ذكر اأ�سمائه���م يف الرادي���و والتلفزيون. 

1
ح�سن باقري 1980/10/1م. ال�ساعة 21:00«.

ينق���ل »�أحمد �شّي���اف ز�ده«، قائد �لعملّيات يف حر����ص »�لأهو�ز« 

- مجموعة مذكّرات حسن باقري، ج1.  1
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ح �أّنه عِق���ب عملّيات »غيور �أ�شلي«، عزم »ح�شن  ا يو�شِ حينه���ا، كالماً

� على ما جَمعه خالل تلك  باقري« على تنفيذ عملّيات جديدة، معتمداً

�لفرتة من معلومات حمدودة حول �ملنطقة:

»يف تلك الأّيام ح�سر »ح�سن باقري« اإىل مقر عملّيات »الأهواز«، 

كن���ت قد �سمع���ت عنه، لكّنها املّرة الأوىل الت���ي اأراه فيها. بدا نحيل 

ا. كان يعلم  اجل�س���م، يرتدي قمي�ض احلر�ض الثوري، وبنطاًل عاديًّ

اأّنني قائد العملّيات. �ساألني: كم لديك من القّوات؟ اأجبته: لدّي حافلة 

م���ن قوات احلر����ض. كان »حممد حجازي« ق���د ا�ستقدم من ا�سفهان 

حافلتن تقاّلن �سباًبا من احلر�ض. »ح�سن علم الهدى« لديه عدد من 

ا، كذلك لدى »علي ها�سمي« جمموعة اأخرى من حر�ض  القّوات اأي�سً

ل »ح�سن باقري« بعد ا�ستطالعه املنطقة الواقعة  »احلميدّية«. تو�سّ

ب���ن »دب ح���ردان« و »احلميدّي���ة«، اإىل قط���ع طريق ع���ام الأهواز- 

 
1
خّرم�سه���ر من اخلل���ف عرب هذا املنفذ. حّت���ى اأن الّدكتور »�سمران«

كان ينوي قطعها. 

كان غالبّية احلر����ض العرب يف الأهواز، يعملون مع »ح�سن«، وقد 

وج���دوا يف �سواح���ي »دب ح���ردان«، يف مكان ا�سم���ه »�سّيد يو�سف«، 

مو�سًع���ا ميكنهم فيه اإيقاع الع���دّو يف الفخ. حتّركوا بحافلتن ونحن 

بحافل���ة واحدة، وكان ذهابنا باحلافالت ووقوفنا هناك منتهى جهلنا 

ب���اح الباكر، ونرجع ب�سرعة  يف احل���رب! ول���و اأننا مل نتحرك يف ال�سّ

1 - كان الدكتور شمران يريد قطع طريق خرّمشهر من جهة "كمبوعة" ليصل إلى 
ثكنة "حميد"، وقد نقل السيد سيّاف زاده للكاتب: "ذهبت مرّة بخمسين من 
بلباس  الخامنئي حاضرًا وهو  السيّد علي  كان  "كمبوعة".  إلى  الحرس  عناصر 
عسكري. قال لي السيد شمران: لقد ذهب عناصر االستطالع واذا عادوا بنتيجة، 
سنهجم بقّواتكم. بقينا حتى الصباح، قال السيد شمران: لم يتمكن الشباب من 

ايجاد أماكن للعبور، فعدنا ولم تتم العمليّات."
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ل���راأى العدو حافالتن���ا. مل نفّكر مطلًق���ا بنتيجة العمل، كل م���ا اأردناه 

توجيه �سربة للعدو، على غرار عمل »غيور اأ�سلي« الذي مل يح�سب اأي 

ا: خم�سون من  ح�س���اٍب لعاقبة الأمور. جتّمعنا مئة وخم�سون �سخ�سً

احلر�ض يف الأهواز، �سّتون من الأ�سفهانّين وعنا�سر »على ها�سمي« 

و»علم الهدى«. قال »ح�سن باقري« الذي �سبق وا�ستطلع بع�ض املحاور: 

اإ�ستقّر العراقّيون على نحو متفّرق وم�ستت، واأماكن اخرتاقهم كثرية. 

واأردف قائاًل: ل نعلم ما النتيجة، لكن يكفي اأن ل يرونا، ون�ستقر بن 

دّباباتهم، عندها نحمل عليهم بالقنابل وناأ�سر منهم.   

�سرتجُ مع »ح�سن باقري« و»ح�سن علم الهدى« يف اآلّية م�ستقّلة، 

وتبعتن���ا احلافالت. بعد اأن دخلنا به���ا طريق »�سّيد يو�سف«، توىّل 

»ح�س���ن« اإر�سادن���ا. يّت�سل طريق »�سيد يو�س���ف« بنهر »كرخه نور« 

حي���ث يتمرك���ز اأحد الألوي���ة العراقّية. عزمنا على تنفي���ذ العملّيات 

حت���ت جن���ح الظ���الم، لأن هجوم »غي���ور اأ�سل���ي« امل�س���اد مّت ليال، 

وهك���ذا اأ�سبح الهجوم الليلي رائًجا. قال »ح�سن« وقد اأح�سى عدد 

الدّباب���ات: يتمو�س���ع يف هذا املكان لواٌء كام���ل، اإذا ما َنَفْذنا خالله 

واخرتقناه، �سنق�سي على لواء واحد ويعجز العراق عن تعوي�ض 

خ�سارت���ه، لأن تدمري لواء واحد م���ن الفرقة �سيرتك فجوة يف اأحد 

جوانبه���ا. طلع ال�سباح ومل ند ج�س���وًرا لنعرب فوقها. ميتّد فوق 

نهر »كرخ���ه« ج�سران، مل ن�س���اأ املرور باحلافالت ف���وق اجل�سرين، 

وتوّج���ب علينا اأن نعرب اجل�سر باأرتال الق���ّوات. يف الّنهاية، نظًرا 

خلطورة العملّيات، عدنا دون تنفيذها.

 كان هن���اك جمموع���ة من احلر����ض الثوري يف الأه���واز، عادت 

للت���ّو من »كرد�ستان« مع بداية احلرب. فا�سطحبهم »ح�سن باقري« 
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ه���ذه امل���ّرة معنا اإىل امل���كان ال�ّساب���ق نف�سه. فوجدن���ا العراقّين قد 

دّم���روا اجل�سري���ن. لك���ن كان لدين���ا هن���اك ج�سورنا املحلّي���ة التي 

متكّنن���ا م���ن الو�سول اإىل جه���ة العراقّي���ن. كما تتمّيز ف���روع نهر 

»كرخ���ة«- »العّبارات« كما يقول الع���رب- بكربها واّت�ساع عر�سها، 

اّل���ذي يوازي تقريبا �سبعة اأمتار، وتوؤّمن ماًء وافًرا للزراعة. ومبا 

اأن عبوره���ا م�سًي���ا غري ممك���ن، جّهزنا لوح���ا خ�سبيا بط���ول اثني 

ع�س���ر م���رًتا. وعربن���ا طريق »�سّي���د يو�س���ف« م�ساًء، لكنن���ا مل ننفذ 

العملّي���ات ل�سعوب���ة العمل لي���اًل، فالوقت �سّي���ق، ومهلتنا تنق�سي 

اأول اللي���ل، ولو كان لدينا خط اأمامي لختل���ف الأمر كثرًيا. ذهبنا 

اإىل »الأهواز« لنهجم من هن���اك، فانطلقنا ع�سًرا من »ت�سهار�سري«، 

واأهدرن���ا وقًت���ا كث���رًيا حتى قطعنا ه���ذه الطرقات، ف�س���اًل عن عدم 

وج���ود نقطة لالن�سح���اب. لو كان هن���اك �ساتٌر تراب���يُّ لبقينا خلفه 

حت���ى م�س���اء اليوم التايل. عنده���ا، اأدرك »ح�سن« اأن���ه ل ميكن نقل 

القّوات بهذه ال�سهولة، وقال: ل ي�سّح هذا، علينا التنظيم والإعداد 

ب�سكل اأف�س���ل، واأن نذهب عند توّفر ظ���روف اأكرث مالءمة. بعدها، 

كن���ا نرتّدد اإىل طريق »�سّيد يو�س���ف« اإىل حن تنفيذ العملّيات التي 

قّدمن���ا فيه���ا �سهيدي���ن حّتى متكّنا م���ن اإحلاق �سرب���ٍة بالعدو، دون 

ال�ّسيطرة عل���ى اأي اأر�ض. وملّا راأينا اأّننا ل نني من عملّياتنا غري 

�سق���وط ال�ّسه���داء، اّت�س���ح لنا اأّن ه���ذا الأ�سلوب غري جم���ٍد يف دفع 

العدو اأو تدم���ري األوية وفرق له. حيث كّنا نهجم عليهم باأعداد غري 

كافي���ة، منهكن من بجُعد امل�سافة، ون�سّدد له���م �سربات مل تكن موؤملة 

لة، ا�ستخل�سنا اأّن اإجراء اأّي عملّية، حّتى واإن كان  فعليًّا. يف املح�سّ
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 .
1
ا�ستهداف كتيبة اأو اأقل، يتطّلب تن�سيًقا وتخطيًطا م�سبقن«

يف �إح���دى �ملّر�ت، ج���ّرب »د�ود كرميي« و »ح�ش���ن باقري« تنفيذ 

عملّية، لكّن مل يفلحا.

»كنت اأذه���ب مع »ح�سن باقري« يف ج���ولت ا�ستطالع، باحثن 

ع���ن اأماك���ن ميكن العم���ل فيه���ا. ق�سدن���ا يف اإحدى اللي���ايل حمور 

���ا ال�ّسهيد »علي ها�سم���ي« قائد منطقة  »دب ح���ردان«، ورافقن���ا اأي�سً

»احلميدّية«، م���ع غالبّية عنا�سره. كان املقّرر تنفي���ذ العملّيات، لذا 

تزّودن���ا ب�سالح ال����»اآر بي جي«. ما اإن و�سلنا اإح���دى القرى، حّتى 

حل���ق بن���ا اأكرث من ثالث���ن كلًبا. ولبثن���ا �ساع���ة اأو �ساعتن نحاول 

اإبعاده���ا اأو الإف���الت منها، كّلما حاولن���ا التقّدم باجّت���اه العراقّين 

تبعتنا، بقينا عالقن، مل ننججُ منها ومل ن�سل اإىل العراقّين اإل قجُبيل 

طل���وع الفجر. غل���ب الّنعا�ض عل���ى اجلميع، فطلبتجُ م���ن الرفاق اأن 

يناموا داخل اأحد املنازل املهجورة، وتوّليت اأنا حرا�ستهم، ف�سّلوا 

�سالة ال�سبح وناموا. كنا نرجتف من �سّدة الربد. مل ننّفذ العملّيات 

ليلته���ا. ظّل ال�سّيد »�سمخ���اين« ينتظر حال لّلغ���ز. رفعنا تقريًرا يف 

اجتم���اع �سباح اليوم الت���ايل: لقد طاردتنا الك���الب واأ�سرتنا حّتى 

2
َقت ذلك مع العراقّين!« الفجر كاأنها ن�سَّ

1 - مقابلة أجراها الكاتب مع القائد  أحمد سياف زاده، أحد مؤّسسي الحرس الثوري 
في "خوزستان"، ومسؤول العمليّات في حرس "األهواز" قبل الحرب. في ليلة 
2012/1/21 المصادفة ليلة رحيل الرسول األكرمP وشهادة اإلمام الحسن المجتبى

Q، استشهد القائد الجريح أحمد سيّاف متأثّرا باألمراض الناجمة عن جراحه. 
طوبى لروحه. 

2 - الشهيد داوود كريمي، عضو المجلس المركزي للحرس الثوري في طهران، وأول 
قائد لمقر أركان العمليات في الجنوب، والمعروف باسم »غولف« أو موقع 

»منتظري الشهادة«.
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��شتخل�ص »ح�شن باقري« �أن �لقتال ل ي�شح على هذ� �لنحو، و�أن 

جم���ع �ملعلومات �لدقيقة �لكافية �شيوؤدي �إىل ُتكّلل �لعملّيات بالنجاح 

و�لفوز. وعمد بعدها �إىل ت�شريع عملّيات �ل�شتطالع. 

�حتّل �لعر�قّيون �شل�شلة من �ملدن و�لقرى دون مقاومة، وحا�شرو� 

ق���رى حميط »�لهور«، »هور �لعظيم«، »ه���ور �لهويزة« و غرب مدينة 

»ب�شت���ان«، غرب مدينة »�شو�شنكرد« و تالل »مي�شد�غ«، وكان ل يز�ل 

فيها ق�شم م���ن �شّكانها �لع���رب. فال�ّشبان و�ل�شاّب���ات خرجو� منها، 

وبقي فيها كبار �ل�شّن م���ن �لرجال و�لن�شاء ومعهم �لفتيان. وب�شبب 

حّبه���م وتعّلقه���م باجلمهورّي���ة �لإ�شالمّي���ة، �أخذ روؤ�ش���اء �لطو�ئف 

و�لع�شائ���ر يف �ملنطق���ة ير�شل���ون �لر�شائ���ل �إىل �حلر����ص عرب بع�ص 

�لأف���ر�د، مطالب���ني بت�شليحهم، وتدريبه���م، و�إر�شاده���م �إىل كيفّية 

دحر �ملعتدي���ن. فا�شتعان بهم »ح�شن باق���ري« يف �ل�شتطالع وجمع 

�ملعلوم���ات عن �لعدو، �أمثال »عبد �حل�شن حيدر �آريان جناد«، معّلم 

مدر�ش���ة يف قرية »خليفة حيدر« �لو�قعة يف �شو�حي »�لأهو�ز«، �لذي 

. �لتحق بعدها 
1
عم���ل مل�شلحة �حلر����ص خالل ق�شّي���ة »خلق ع���رب«

بق���ّو�ت »ح�شن باقري« بعد تاأ�شي�ص »وح���دة معلومات �لعملّيات«. يف 

 � �أول ��شتط���الع له، تغلغل »�آريان جناد« �إىل عمق �شتة ع�شر كيلومرتاً

د�خل »كرخه كور«، وت�شّلل خلف ثكنة »حميد« لكي ُيطِلع »ح�شن« على 

بنية وت�شكيالت �لعدو:

»لقد ن�سب العدو كميًنا، و�سرّي دورّية اأمامه. كان اأهايل املنطقة 

ي�ساعدونن���ا عل���ى ال�ستت���ار. راأي���ت امراأة عج���وًزا ق���رب الطريق 

ّدي  املو�سل���ة مل���كان ا�ستق���رار الع���دو، ف�ساألتها: ه���ل ميكن���ك اأن تعجُ

1 - يراجع كتاب "دا" من سلسلة سادة القافلة حول هذه الحادثة، ملحق الكتاب 
بعنوان فتنة "خلق عرب")المحرر(.



لقاء في فّكة114

ال�سّي���ارات التي ترتّدد لياًل اإىل هنا؟ قال���ت: اأجل. وملّا عدت تذّكرت 

اأين مل اأطل���ب منها حتديد وجهة ال�سّي���ارات. فقلت يف نف�سي: وكم 

بو�س���ع هذه العجوز اأن تعد!! وملّا ق�سدته���ا يف ال�سباح، راأيتها قد 

و�سع���ت اأمامها كومت���ن من احلجار، واأخربتن���ي اأن كاّل منها تدل 

عل���ى عدد ووجه���ة ال�سّيارات التي م���ّرت، فاأح�ست به���ذه الطريقة 

العدد يف كلتا اجلهتن، وقالت يل: جل�ست اأعّدها حتى ال�سباح. بتُّ 

اأعتم���د عليها دائًما يف حت�سيل املعلومات. هذه العجوز ال�سعيفة، 

كان���ت مبفردها توازي فرقة. يف اأحد الأي���ام، اأثناء عودتي، راأيتها 

مت�س���ح الأر�ض خلفي بغ�س���ن �سجرة كينا، فاأث���ارت ت�ساوؤيل، قلت 

لها: ماذا تفعلن؟ اأجابتني: قبل عّدة اأيام، اأتى العراقّيون وانتبهوا 

ا  لآث���ار دّراجتك النارّي���ة، وا�ستف�سروا عنها، فاأخربته���م اأّن �سخ�سً

م���ّر م���ن هنا. منذ ذلك اليوم واأن���ا اأحمو اآثار دّراجت���ك النارّية بهذا 

الغ�س���ن كّلما اأتيت. فدعوت لوالديها بالرحم���ة، اأخذت الغ�سن من 

.
1
يدها وربطته خلف الدراجة لئاّل يرتك اآثارا«

 مل مي�ِص وقت طويل، حتى �نخرط عدد كبري من �أهايل �ملنطقة 

يف جمموعة م�ش���ادره �ملعلوماتّية، �أمٌر ظه���رت نتائجه يف �مل�شتقبل 

�لقريب.

1 - حوار الكاتب مع عبد الحسين آريان نجاد، من قّوات حسن باقري في وحدة 
معلومات العمليّات.  



حرب المياه

�شغل���ت �مل�شوؤولني �ملعنيني يف تلك �لأّي���ام ق�شّية �أ�شا�ص هي توّغل 

�لنظ���ام �لبعثي. وكانو� يبحثون عن طرق لإيق���اف تقّدمه. فدباّبات 

�جلي����ص �لعر�ق���ّي كانت قد و�شلت خالل ثالثة �أي���ام �إىل مقربة من 

�لأه���و�ز عرب �شهل خوز�شت���ان. يف �شباط من �لع���ام 1980م، �شرب 

�شيل ق���وي خوز�شت���ان، وبقيت �آث���اره يف بع�ص �ملناط���ق �إىل بد�يات 

�حل���رب، فعلقت بع�ص �لدباب���ات �لعر�قي���ة يف �مل�شتنقعات يف �أوىل 

�أيامه���ا. كذلك ن�شرت وكالة فار�ص )جمه���وري ��شالمي( يف �لّر�بع 

� م���ن �لّدبابات �لعر�قّية  � �أن رتالاً كبرياً و�لع�شري���ن من �أيلول، تقريراً

عل���َق يف �لوح���ول يف منطقت���ي �شلم�ش���ه وح�شينية، �أي عل���ى م�شافة 

� من  � من �لأهو�ز، و�أ�شر �ملجاهدون �لإير�نيون عدداً ثمان���ني كيلومرتاً

�أفر�د طاقم �لّدبابات.

 
1
يف تلك �لأيام، ُعقدت جل�شة يف غرفة �أركان �حلرب غري �ملنظمة

بح�شور �لدكت���ور �شمر�ن، �لدكتور عبا�شبور، �لل���و�ء فكوري، و�للو�ء 

فالحي. مع بدء �حلرب ترك �ملدير �لتنفيذي لد�ئرة �ملياه و�لكهرباء 

ا، فر�ّش���ح �لدكتور  يف خوز�شت���ان �آن���ذ�ك وظيفته وغادر �لأه���و�ز كلياً

عبا�شبور �ملهند�ص »جم�شيد �شرد�ري«، �ملدير �لتنفيذي ل�شركة مهاب 

1 - أو مقر الحرب غير النظامية وما يصطلع عليه منهج "حرب العصابات".
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ا لد�ئرة  � تنفيذياً �لتابعة لوز�رة �لطاقة يف ذلك �لوقت، ليقرتحه مديراً

مي���اه وكهرباء خوز�شتان. كان جميع �أع�ش���اء تلك �جلل�شة، يطالبون 

باإعاقة تقّدم �جلي�ص �لعر�قي من خالل ��شتخد�م �ملياه. 

»اأراد اجلمي���ع مّد ي���د العون يف ه���ذه الق�سّي���ة. وتكّبد موظفو 

ة العاملن  موؤ�س�س���ة مياه وكهرب���اء خوز�ستان متاعب جّم���ة، خا�سّ

منه���م على امل�سّخ���ات. فال�ّسهيد فك���وري قّدم  م���رة واحدة، ثالثن 

مليون تومان لإع���داد امل�سّخات. ويف بع�ض احلالت، كان ال�ّسهيد 

فالح���ي ي�ساعدن���ا يف تاأم���ن الأدوات واملع���ّدات. لك���ن املو�س���وع 

الأه���ّم كان حي���ازة املعلوم���ات ع���ن اأماكن تواجد وح���دات اجلي�ض 

العراق���ي، ومعرف���ة جي���وب املناط���ق ومنحدراتها كاف���ة. فاحلرب 

باملي���اه مل تك���ن �سهلة. فاجّتاه هجوم العدّو م���ن اجلنوب كان نحو 

ال�ّسمال، وهجومه م���ن الغرب اإىل ناحية ال�سرق، بينما املنحدرات 

يف خوز�ست���ان فه���ي م���ن ال�سم���ال اإىل اجلن���وب ومن ال�س���رق اإىل 

الغ���رب؛ اأي العك����ض متاًم���ا. فمجرى نه���ر كارون م���ن ال�سمال اإىل 

اجلن���وب وجمرى نهر كرخه من ال�س���رق باجتاه الغرب، وهذا كان 

عك����ض حتركات العراقي���ن بالكامل. فاإذا �سخخن���ا املاء يف قنوات 

حم���ددة اأمكننا جعل املاء يّطرد حت���ت اأقدام البعثين ويغمر اأماكن 

»
1
تواجدهم.

يف يوم 1980/10/6م، و�شل تقرير من ح�شن باقري �إىل �ملهند�ص 

�شرد�ري، كان هذ� �لتقرير كفيالاً بفّك لغز هذ� �لأمر:

وكهرباء  مياه  لدائرتي  التنفيذي  المدير  مع جمشيد سرداري،  الكاتب  - حوار   1
وتم  أهواز،  مدينة  في  1940م  عام  سرداري  المهندس  ولد  آنذاك.  خوزستان 

تعيينه في هذا المنصب عام 1980م.  
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»ح�سب معلومات اإحدى دورّيات ال�ستطالع، يوجد على �سفاف 

نهر كرخة يف احلميدية، عدد من القنوات املهجورة، وهي م�سّلطة 

باجت���اه قّوات جي�ض العدّو امل�ستق���ّرة يف القرى الواقعة اأ�سفل نهر 

كرخ���ة، باإمكان قواتنا فتح ه���ذه القنوات على الأع���داء، والهجوم 

عليه���م من جه���ة طريق هويزة. الق���رى التي تقع اأ�سف���ل نهر كرخه 

والت���ي متو�سعت فيها قّوات العدّو هي: دب حردان- �سحن- بيت 

�سلمي- عبوده- حممد خ�سري- �سلبيه- �سيد حميد. 1980/10/6م، 

1
مقر اأركان عمليات اجلنوب- ح�سن باقري«. 

دفع ه���ذ� �لّتقرير �ملهند�ص �شرد�ري للذه���اب �إىل مقّر �لغولف، 

ليتعّرف على ح�شن باقري، ويرى �إن كان بالإمكان �لعتماد عليه يف 

�لقيام بعملّية ��شتطالعّية ل�شائر �لقنو�ت �ملهجورة، منذ �للقاء �لأول 

بينهما، �أعجب �ملهند�ص �شرد�ري بب�شا�شة ح�شن ولطفه. ثّم، عندما 

احل���ة للعمل و�لقنو�ت �ملهجورة يف  ج���رى �حلديث عن �لقنو�ت �ل�شّ

نه���ري كرخه وكارون، ذكر معلوم���ات ومعطيات ��شتخبار�تية دقيقة 

:� مل يكن يت�شّور �حل�شول عليها �أبداً

»كان ح�س���ن باق���ري مّطلًع���ا على جم���رى املي���اه يف خوز�ستان 

كمتخ�س����ض خبري. اأثار ه���ذا الأمر تعّجبي. تق���ع قرية دب حردان 

يف منخف����ض، وجل���اأ العراقي���ون اإىل النقاط املرتفع���ة فيها لتفادي 

املي���اه، وعندما فتحنا جمرى مياه »كرخه ك���ور« باجتاههم، غرقت 

جمموع���ة من دباباتهم، وتراجع���وا اإىل م�سافة خم�سة كيلومرتات 

خوًفا من املياه. يف قرية �سيد طاهر، قاموا بقطع الطريق لتحويل 

1 - مجموعة ذكريات حسن باقري، ج 1.
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جمرى املياه اإىل اجلنوب لت�سّب بعدها يف نهر كارون. والّظريف 

ا اإىل حتويل جمرى املياه  هن���ا اأن قواتنا يف »ده تبه«  عم���دت اأي�سً

اإىل كارون كي تنق���ذ اأهايل القرية، لكن ح�سن الذي كان يعلم جيًدا 

خط���ورة هذا الأم���ر، اأمر ال�ّسباب على الف���ور اأن يحولوا دون ذلك، 

واأن ي�سّدوا جمرى املياه ويحولوها اإىل املنطقة الأدنى لت�سّب يف 

م���ارد. قال حينها اأن هدف العراقين ه���و و�سول املياه اإىل كارون 

وهذا ميّكنهم من العبور من اجلهة ال�ّسفلى للّنهر، بدا هذا من فطنة 

1
ونباهة ح�سن باقري«. 

ما �نفّك ح�شن باقري ير�شل قو�ته يف مهمة ��شتطالع �لقنو�ت:

»كذل���ك اأ�سيب اأف���راد قّواته بج���راح اأثناء ال�ستط���الع. اإن اأحد 

الأم���ور الهامة والأ�سا�سية يف هند�سة املياه يف املجال الدفاعي هو 

ا�ستمرارية عمل امل�سّخات، كان يتوّجب علينا اإح�سار املازوت من 

الأه���واز با�ستمرار ملّد امل�سخات ك���ي ل تتوقف، كان حل�سن باقري 

»
2
ا. دور يف هذا املو�سوع اأي�سً

كان عل���ي �إ�شحاق���ي من �لعنا�ش���ر �لتي �ن�شّم���ت مل�شاعدة ح�شن 

باقري منذ �لأ�شبوع �لثان للحرب. ومبا �أنه �أم�شى طفولته وحد�ثته 

يف �لع���ر�ق يف منطقة �لكاظمني، ويجيد �للغة �لعربية، فقد طلب من 

���ا خارجية، لكن ح�شن طلب منه �أن  ح�ش���ن باقري �أن يوكل �إليه مهاماً

يقرتب من وحد�ت �لعدو ويجمع �ملعلومات عن �أماكن تو�جدهم. كما 

طلب منه �أن يجمع �ملعلومات عن �لقنو�ت �جلاّفة �مل�شرفة على مو�قع 

1 - جمشيد سرداري.

2 - المصدر السابق.
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1
�لعدو، كان �لهدف من ذلك م�شاعدة غرفة �أركان �لهند�شة �ملائية:

»بال�ستف���ادة من الهند�س���ة املائية، غّطت املي���اه منطقة هويزة، 

�سم���ال �سو�سنكرد، وجنوب احلميدّية وغ���رب كارون، ماحال دون 

و�س���ول اأي من وحدات العدو الع�سكرية اإىل املنطقة، هناك اأدركنا 

نباه���ة ح�سن باقري وفطنته. كان الق�س���م اجلنوبي من �سو�سنكرد 

و�سوًل اإىل اأطراف احلميدية وغربها حتت �سيطرة العراقين. كان 

الع���دو ي�سّكل خطًرا على اأمن طريق الأهواز - خرم�سهر من منطقة 

احلميدي���ة واأطراف حمطة حميد. اأمرين ح�س���ن باقري بالتن�سيق 

مع اأف���راد املعلوم���ات يف �سون�سك���رد با�ستطالع اآخ���ر الو�سعيات 

وامل�ستج���دات يف املنطقة. عندم���ا �سّلمته تقري���ر ال�ستطالع وبعد 

مطالعت���ه كاف���ة التقاري���ر، عر����ض خط���ًة عل���ى املهند�ض �س���رداري 

ح له  حي يف خوز�ستان، وو�سّ رف ال�سّ م�س���وؤول دائرة املياه وال�سّ

عل���ى اخلريطة موا�سع ا�ستقرار الق���ّوات العراقّية املدّرعة و�ساأله: 

ه���ل ميكنن���ا تغيري جم���رى املياه التي تخ���رج من �س���د »دز« لتدخل 

منطق���ة ني�س���ان وهوي���زة وت�س���ّب يف نه���ر كارون، باجّت���اه ي�سار 

وحدات العدّو ملنعهم من الّتقدم؟

عل���ى الفور، قامت جمموعة من معلومات العمليات بالعمل على 

ه���ذا املو�سوع مع موؤ�س�سة مياه املنطق���ة، واملهند�ض �سرداري. مّت 

الّتخطي���ط ب�سرعة لتغيري جمرى مياه كارون باجتاه �سمال منطقة 

هوي���زة واحلميدي���ة، وتنفيذ ذلك مبا�سرة، فح���ال دون تقدم العدو 

1 - تشّكل هذا الرّكن المقر في 21\10\1980 م، بحضور ممثلين عن المحافظة 
حرب  ومجموعة  المياه  ومؤسسة  المدّرعة   92 والفرقة  خوزستان،  وحرس 

العصابات. 
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 »
1
يف بع�ض املناطق.

وبعد ف���رتة من بد�ية �حل���رب، قّدم حم�شن ر�شائ���ي �إىل ح�شن 

ا قيادة  �( يف فريق �ل�شتطالع و��شتل���م لحقاً � )جدي���داً باق���ري ع�شواً

�لفرقة؛ كان مهدي زين �لدين. يذكر زين �لدين �جُلَمل �لأوىل �لتي 

وجهه���ا �إليه ح�شن باق���ري يف غرفة معلومات �لعملي���ات �ل�شغرية، 

حينما ق���ال له: عندما تن�شط هذه �لوحدة، ميك���ن �أن يكون لك دور 

هام وم�شريي يف �حلرب:

»اأدرك قيم���ة واأهمّي���ة معلومات العمليات من���ذ البداية، وحتّمل 

عن���اء ذلك كث���رًيا. كان يطل���ب من اأع�س���اء فريق ال�ستط���الع �سرح 

املجريات والأحداث، واإذا �سعر اأنهم مل ي�سلوا اإىل امل�سري املطلوب 

تاب���ع ذل���ك بنف�س���ه، واأحياًنا كان ي�س���رخ يف وجوههم ب���اأن عليكم 

احل�س���ول عل���ى الأهداف املح���ددة. يف بداي���ة احل���رب، عندما كّنا 

نعاين من نق�ض العديد وقّلة القّوات للمواجهة املبا�سرة مع العدو، 

كان ح�س���ن يتباحث  مع املهند�ض �سرداري حول ال�ستعانة باملياه، 

فيحت�سبون امل�ساحات حتى على م�ستوى املرتفعات التي تبلغ مرًتا 

2
اأو مرتا ون�سف كي يتمّكنوا من اإعاقة تقّدم العدو باإطالق املياه«.

1 - علي إسحاقي، كان من أفراد المجموعة المكونة من عشرين شخًصا, جاء من 
أصفهان والتحق بالجبهة مع بداية الحرب. تعرف إسحاقي على حسن باقري 

في مقر الغولف، وعمل معه ابتداًء من 1980/10/7م.

2 - الشهيد مهدي زين الدين، استشهد هو وأخوه مجيد عام 1984في شهر تشرين 
الثاني، أثناء عبورهما من طريق سردشت - بانة حيث وقعا في كمين  نصبه 

أعداء الثورة لهم، وكان عمره 25 سنة.  
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�أعّد ح�شن باقري غرفةاً يف )مقّر( �لغولف؛ يزورها يف يومنا هذ� 

ا  �لعديد من �لز�ئرين و�ل�ّشو�ح، وهي غرفة �خلريطة، و�شمّيت لحقاً

بغرف���ة �حلرب. قام ح�شن باقري بتغطية جدر�نها بخر�ئط جبهات 

ا  حاً خوز�شت���ان، وفّرغ عليها معلومات تقارير ��شتطالع �ملحاور، مو�شّ

مو�قع متو�شع �لعدو وخطوط وحماور قّو�تنا: 

»يف بداي���ة احلرب، برز ح�سن بو�سف���ه ال�سخ�ض الوحيد املهتّم 

مبراجعة خريطة الروؤية ال�ّساملة لأرا�سي املنطقة باأكملها، لكّنه مل 

ا اإىل املواق���ع �سخ�سًيا. يف  يك���ن يكتِف باخلريطة، ب���ل يذهب اأي�سً

بداية احل���رب، مل يح�سب اأحد للخريطة ح�ساًب���ا، حتى اأّنه تعّر�ض 

لل�ّسخرية ج���ّراء ذلك، لكّنه مل يكن يترّبم؛ بل يبادر اإىل �سرحها لهم 

بكل هدوء وِب�سر، فيخجلون من ذلك«. 

مل تك���ن �لقو�ت �لت���ي ح�شرت �إىل �ملنطق���ة للم�شاندة )للدعم(، 

عل���ى علم بتمو�شعها وبتمو�شع �لوحد�ت �ملج���اورة لها. عندما بد�أت 

�حل���رب، توّجه���ت قو�ٌت من حمافظ���ة فار����ص �إىل خوز�شتان بقيادة 

ا.  ا دفاعياً جعف���ر �أ�شدي، حيث �شّكل يف جبهة »فار�شّيات �لأهو�ز« خطاً

يف �إح���دى �ملّر�ت �لتي ذهب فيها �إىل �لغول���ف، وقع نظره على �شاب 

نحي���ف، يقُف على كر�ش���ٍي ويل�شق �خلر�ئط عل���ى �حلائط. فحّدث 

8
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: يا ل�شعد هذ� �لفتى! يظن �أن كل ما يف �لأمر هو �ملجيء  نف�ش���ه قائالاً

نظ���ر �إليه كي���ف يل�شق �خلر�ئط ب���دل حمل �ل�شالح. 
ُ
�إىل �حل���رب، �أ

كانت هذه �ملّرة �لأوىل �لتي يلتقي فيها ح�شن باقري:

»عندما حتدث عن احلرب وعن جبهة فار�سيات ودور معلومات 

العمليات، اأدركت من كالمه وحتليله لالأمور اأنه اإن�سان واٍع ومدرٍك 

للغاية، وقال: اأعطوين تقريًرا كل يوم حتى نكون على علم بدقائق 

جمريات جبهة فار�سيات.

اأخ���ذ ح�س���ن يفّرغ على اخلريط���ة يومًيا معلوم���ات تقارير جبهة 

فار�سيات التي ن�سلّمه اإياها، لحًقا قام بتعريفنا اإىل �سباب خرا�سان، 

كان���وا ه���م يف مقابل »نورد اأهواز« ونح���ن يف فار�سيات على مقربة 

م���ن بع�سن���ا البع�ض م���ن دون اأن نعلم بذلك، حتى اأنن���ا كنا نرتا�سق 

بالر�سا����ض ونظ���ن اأننا نطلقه عل���ى العدو. حينه���ا اأدركنا اأن ح�سن 

باقري يرى كل �سيء يف تلك الغرفة، بينما ل نرى نحن ذلك يف �ساحة 

 
1
احلرب. منذ ذلك احلن �سرنا نر�سل اإليه تقارير العمل يومًيا«.

كان به���روز �إحم���ري�ري قائد ق���و�ت خر��شان �لت���ي ر�حت تطلق 

�لر�شا�ص جهالاً على قو�ت جعفر �أ�شدي. فّرغ ح�شن باقري معلومات 

م���كان متو�شع �إحمري�ري وحموره �لّدفاع���ي على �خلريطة، عندها 

�أدرك  يف غرفة �خلريطة �أنها ��شتبهت بقو�ت جعفر �أ�شدي ف�شارت 

ا منها �أنها قو�ت �لعدو: تطلق �لر�شا�ص عليها ظناً

فة  »كان���ت ق���وات ال�سي���د اأ�س���دي تر�سقن���ا بالّر�سا�ض م���ن ال�سّ

املقابل���ة لنهر مليحان، ظّننا بداية اأنهم ق���وات العدو فتبادلنا معهم 

1 - القائد جعفر أسدي. استلم الحًقا قيادة فرقة "33 المهدي" واستمّر في ذلك 
حتى انتهاء الحرب المفروضة.
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اإط���الق الر�سا����ض من الليل حتى ال�سب���اح. يف غرفة اخلريطة يف 

مقّر الغولف عرفنا ماذا يح�سل، قال جعفر اأ�سدي: رحم الله والدك، 

باح طيلة اأ�سبوع. لقد اأزهقت اأرواحنا، مل ننم حتى ال�سّ

مل يكن لدينا معلومات منّيز بها قوات العدو عن قواتنا، وعندما 

2
 واخلريطة«.

1
اأتى ح�سن باقري عرفنا ما هو ورق الكلك

حممد باليل �أح���د �لقادة �خلوز�شتاني���ني كان يف كرد�شتان قبل 

بد�ي���ة �حلرب، عندما �شمع بالهجوم �لعر�قي، توّجه �إىل �لأهو�ز مع 

جمموعت���ه ملحاربة �لعدو �لغا�شم. بح���ث باليل ك�شائر �لقادة، عمن 

ميّده باملعلومات عن مو�قع و�أماكن تو�جد �لعدو، �إىل �أن تعّرف على 

ح�شن باقري يف �لغولف: 

»كان ح�سن باقري اأول من مّدنا باملعلومات عن مواقع متو�سع 

قواتن���ا وق���وات الع���دو، كان���ت معلوماته ع���ن خوز�ست���ان والعدو 

الغا�س���م اأو�س���ع من معلوم���ات اأبن���اء املنطقة. اّت�سف���ت املواجهات 

يف كرد�ست���ان بح���رب الع�ساب���ات. كان جم���ع املعلوم���ات عن عدٍو 

منّظ���م اأ�سع���ب منه عن ع���دٍو غري منظ���م، ويحتاج  ذل���ك اإىل دائرة 

وا�سع���ة ومعق���دة جلمع معلومات عن عدو منّظ���م يف جبهة كبرية. 

ا�ستطاع ح�سن باقري مع فئة قليلة منظمة ومّتحدة، اأن يجمع هذه 

3
رها لكل من ياأتي اإىل خوز�ستان«. املعلومات ويح�سّ

 كان عبا�ص �شمدي يف بد�ية �حلرب، م�شوؤول �لّتعبئة يف حمافظة 

1 - ورق الكلك ورق مستخدم لرسم الخرائط وطباعتها بنحو متكرر.

2 - مقابلة للكاتب مع بهروز احميراري قائد محاور دب حردان وآب تيمور في 
أطراف أهواز في الشهر األول من الحرب.

3 - القائد محمد باللي.



لقاء في فّكة124

خوز�شت���ان. حت���ّدث عن لقائه بح�ش���ن باقري يف �جتماع���ات �أركان 

: عمليات �جلنوب قائالاً

���ا يح�س���ر يف بداية كل  »يف ه���ذه اجلل�س���ات كن���ت اأرى �سخ�سً

جل�س���ة، ي�ستل���م تقاري���ر املح���اور، ويدّونه���ا، وعل���ى معرف���ة باأدق 

تفا�سي���ل حت���ّركات العدّو ث���ّم يعر����ض اخلال�س���ات والنتائج، كان 

�سكله الظاهري يختلف عن الآخرين، طويل القامة، نحيف اجل�سم، 

.»
1
جهوري ال�سوت و�ساحب لهجة طهرانية حمببة.

ُكّلفت �لفرقة �ملدرعة �لثالثة �لّتابعة للقو�ت �لعر�قية مهّمة �حتالل 

خرم�شهر و�آباد�ن وقطع طرق �لتو��شل مع ماه�شهر. �أما �ملحور �لثان 

ف���كان طالئية. وتعنّي على فرقة �مل�شاة �خلام�شة )�ملوؤللة( �لعبور من 

جف���ري و�شولاً �إىل �لأهو�ز. يف معرب �آخر، كانت مهمة �لفرقة �ملدّرعة 

�لّتا�شع���ة �لعر�قية �لهجوم عل���ى حدود ت�شز�ب���ه، و�للتحاق بالفرقة 

� ب�شمال ب�شتان و�شو�شنكرد.  �خلام�شة يف طريق حميدية - �أهو�ز مروراً

�أما �ملح���ور �لر�بع فكان من مهّمة �لفرقة �لعر�قي���ة �لأوىل، �أي عبور 

فّكة و�لو�ش���ول �إىل �شو�ص ومنها �إىل طري���ق دزفول-دهلر�ن. �ملحور 

�خلام����ص و�لأخري كان من مهّمة �لفرقة �لعا�شرة �ملدّرعة يف �جلي�ص 

�لبعثي، �أي �لو�شول �إىل ج�شر نادري بعد عبور مقر �شرهان وم�شيق 

� ب�شهل عبا�ص ومن ث���م �للتحاق بالفرقة �لأوىل  »ع���ني خو�ص« ومروراً

وعبور نه���ر كرخة للو�شول �إىل خلف نه���ر»دز« و�إجناز خمطط عزل 

خوز�شت���ان. مل يعلم �أحد �آنذ�ك بهذه �خلريطة وكيفية متو�شع قو�ت 

وحد�ت �لعدو �لغا�شم، جهل �جلميع ذلك حتى �أبو �حل�شن بني �شدر 

1 - مقابلة للكاتب مع القائد عبّاس صمدي من مؤسسي فرقة حرس خوزستان، 
المولود عام 1958 في مدينة آبادان.
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�أي »�لقائ���د �لعام للقو�ت �لع�شكري���ة« وم�شوؤولون �آخرون مل يكن �أحد 

يعلم عدد وحد�ت �لعدو �لتي �نطلقت من �جلنوب �إىل �شمال �أر��شي 

���ا عن جتهيز�ته���م وت�شكيالتهم �أو حتى  خوز�شت���ان �لو��شعة، �أو �شيئاً

خمططاتهم �لتي يريدون تنفيذها.

�أدرك ح�ش���ن باق���ري �أن �أكرث مكامن �شعف �جلبه���ات هو غياب 

�ملعلومات عن ماهية �لعدو و�أهد�فه، و�أن ل �أحد من �جلي�ص �أو �حلر�ص 

ميل���ك معلومات دقيقة ميكنه من خاللها حتليل حتركات �لعر�قيني. 

باإدر�كه �ل�شائب، وفهمه �ل�شحيح، بد�أ بعمليات �ل�شتطالع �لدقيقة 

ح���ول �لع���دو و�أر�شل فرق �ل�شتطالع �ملكّونة م���ن �أفر�د حمليني )من 

� كال�شهيد  �أبن���اء �ملنطق���ة( �إىل جمي���ع �ملح���اور، كذلك ع���نّي �أف���ر�داً

حممد ح�شني نامد�ر حممدي، �أحمد فروزنده، �أحمد �أمريي وحميد 

تقوى وغريهم م�ش���وؤويل معلومات عمليات �ملحاور. كان يطلب منهم 

�إع���د�د تقاري���ر يومية، حتى �أن���ه ق�شد �لأ�شاتذة يف �لق���رى و��شتفاد 

���ا يف هذ� �ملج���ال. كما ذهب قبل  ا و�شّباناً م���ن �لّطاقات �ملحلي���ة �شيباً

�جلميع �إىل ��شتطالع جميع �ملحاور ور�قب �ملقّر�ت �خللفية للوحد�ت 

 �لعدو:
1
�لعر�قية، فا�شتطاع يف فرتة ل تتعدى �ل�شهرين �أن يك�شف

»ق���ام ح�سن باقري يف البداية، باإعداد غرفة. وا�ستفاد من خربته 

ومهارت���ه ال�سحفية لي�س���ّكل طاولة معلومات وا�ستخب���ارات. اأر�سل 

جمموع���ة جلم���ع املعلوم���ات، ورّت���ب التقاري���ر بالقرب م���ن بع�سها 

���ا اأمامًي���ا ور�سم مكان  ، يف البداية ر�سد خطًّ
2
البع����ض كقط���ع ب���ازل

الع���دو من نه���ر كارون حتى النقط���ة املقابلة ملليحان ون���ورد اأهواز 

1 - كشف وانكشاف مصطلح عسكري بمعنى معرفة أعمال وإمكانات العدو و... .

puzzle  - 2
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وجمي���ع الأماك���ن التي ح�سلت فيه���ا مقاومة ك�سو�سنك���رد، هويزة، 

ب�ستان، �سو�ض ودزفول. بعد ذلك، �سعى ملعرفة قدرات العدو واأماكن 

متو�سع���ه ف���اأدرك اأن الفرق العراقية هي الف���رق 3، 5، 6، 9، 10، 11، 

فاأ�سر عدًدا من عنا�سرها يف عملّيات الّتقدم والن�سحاب، وح�سل من 

.
11
خاللهم على معلومات ثّم رّكز على اأماكن متو�سعهم وت�سكيالتهم«

مل ي�ش���ل �إىل هذه �لأهد�ف ب�شهولة. ومن �أجل �إجناح عمله �شعى 

ا �إىل �حل�شول على قو�ت كفوؤة وم�شتعدة، للح�شول على  ح�شن م�شافاً

�ملع���د�ت �ملطلوبة: دّر�جة كرو�ص �أو تريل، �ملنظار �لعادي و�آخر ليلي، 

�لبو�شلة، كذلك �ملعّد�ت �ملطلوبة جلمع �ملعلومات. كان هذ� �لّنوع من 

� يف �حلرب. �أّمن حم�شن رفيق دو�شت م�شوؤول  � جداً �لّدر�جات مفي���داً

� من در�جات تريل )250( و  � كبرياً  يف �حلر�ص عدداً
2
�لّدعم �لع�شكري

)125( �لّنارية وو�شع �أغلبها حتت ت�شّرف قّو�ت �ملعلومات:

»عرف���ت ح�س���ن باقري قبل ب���دء احلرب، من���ذ اأن عم���ل �سحفًيا 

يف جري���دة »جمهوري ا�سالمي«. بعد ان���دلع احلرب بوقت ق�سري 

ات�س���ل ح�سن بي وطلب دراج���ات »تريل«، قال حينه���ا اأن الّدراجة 

النارية الآن من اأوجب الواجبات ل�سبابنا. 

عل���ى الف���ور، اأر�سلت اإىل م�سهد لي�سرتوا له���م عدًدا من دراجات 

»كرو����ض«، ل اأعل���م ك���م كان عددها بالتحديد، لك���ن مل مي�ِض يومان 

حت���ى اأو�سلتها اإليه، بع���د اأن طلبت اإر�سالها م���ن م�سهد اإىل طهران 

بالطائ���رة، وبالطريقة نف�سها من طهران اإىل اجلبهة. ثّم عاد وطلب 

مني يف عمليات ثامن الأئمة رمبا 200 دراجة  »كرو�ض«، واأخربته 

1 - أحمد سياف زادة.

2 - أو االمداد العسكري.
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اأين �ساأر�سلها اإليه. 

كن���تجُ قد اأ�س�ستجُ �سركة خا�سة يف اليابان با�سم اآكبانو، ل عالقة 

لها باحلر�ض، فطلبت من امل�سوؤول هناك اإر�سال 200 دراجة كرو�ض 

على الف���ور، واأر�سلت طائرة »جمبو ج���ت« اإىل طوكيو لإح�سارها 

مبا�س���رة اإىل اأميدية يف الأهواز، اأر�سلنا 200 دراجة نارية يابانية 

نع اإىل ال�سباب يف وقت قيا�سي اأقل من 48 �ساعة ليتمّكنوا من  ال�سّ

.
11
اإناز مهامهم«

 يف �إحدى �ملر�ت، �أر�شل ح�شن باقري �أحد �شباب فرقة معلومات 

�لعملي���ات حامالاً ر�شالة �إىل �حلاج حم�ش���ن رفيق دو�شت. طلب منه 

يف �لّر�شال���ة تاأم���ني منظار ليل���ي، بو�شلة و�شائر �ملع���ّد�ت من خارج 

�إير�ن ل�شباب فرقته:

»�سلمت���ه على الفور مبلًغا من املال وقل���ت له اذهب خارج البالد 

وا�سرت هذه الأغرا�ض واأو�سلها اإىل ح�سن فوًرا.

 �سافرتجُ 
2
بع���د انتهاء احلرب، ت�سّلمت رئا�سة »بنياد م�ست�سعفان«

اإىل اأوكراني���ا. كان ال�سي���د مظاه���ري �سفرين���ا هن���اك، وعندما راآين 

�ساألني: هل عرفتني يا حاج؟ قلت: كال، قال: يف بداية احلرب كنتجُ من 

اأفراد جمموعة ح�سن باقري، وكنَت اأنت يف الأهواز، يومها كتب لك 

ح�سن ر�سالة واأر�سلها معي، و�سلمتني مبلًغا من املال، �سافرتجُ خارج 

الب���الد وا�سرتيت املعدات املطلوبة وع���دت. قلت: اأجل تذكرتك الآن. 

ق���ال: مل اأحتمل حتى واحًدا يف املليون اأن ت�سلمني ماًل فور قراءتك 

ر�سال���ة ح�سن باقري، فاأنت مل تطلب مني اإي�ساًل حتى! فقط قلت يل 

1- مقابلة الكاتب مع الحاج محسن رفيق دوست أحد مؤسسي حرس الثورة االسالمية.

2 - مؤسسة المستضعفين من المؤسسات التي أنشئت بعد قيام الثّورة.
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1
اذهب على الفور وا�سرت املعدات واأو�سلها اإىل ح�سن باقري!«

حدد ح�ش���ن باقري لكل حموٍر م�شوؤولاً ملعلومات �لعمليات، وطلب 

منهم �إعد�د تقارير. كذل���ك دّرب قو�ته ليقومو� بال�شتطالع بهدف 

وبطريق���ة حمددي���ن. وبالإ�شافة �إىل جم���ع �ملعلومات ع���ن �ملعّد�ت 

و�مل�شافة �لفا�شلة بني ق���و�ت �لعدو، وقدر�ته، �أر�د منهم حتديد �إذ� 

ما كان �لعدو ينوي �لبقاء �أو يريد �لّتقدم، فاإن ظّل يبني �لّتح�شينات 

و�ملتاري�ص فهذ� ي�شري �إىل �أنه ينوي �لبقاء:

»كنت اأظن اأن مهمتي ه���ي معرفة مكان متو�سع العدو وقدراته 

وح�سب. لكن ح�سن باقري كان يقول: عليكم اأن تتعرفوا على قدراته 

اأوًل وم���ن ثم ت�سّخ�س���وا خطواته الّتالي���ة اإن كان ينوي البقاء يف 

امل���كان، اأم اأن هدفه الهج���وم؟ واإذا مل ين�سب معّداته يف املكان فهل 

يريد اللتحاق مبكان اآخر؟ وهل يعّمق يف حفر خنادقه ومتاري�سه؟ 

ل تكت���ف بالنظر فقط، بل حّلل واأبِد وجهة نظرك، هل عدّوك خائف 

2
اأم مطمئن؟ هل ينوي البقاء اأم اأنه يتجّهز لتغيري مكانه؟«

���ا ثابتاًا ومل  بع���د �لهج���وم �ل�شام���ل مل يكن لدى ق���و�ت �لعدو خطاً

ت�شتخ���دم �ل�شو�ت���ر �لرت�بية، كانت قد تقدم���ت م�شافة كبرية د�خل 

�حل���دود ولكنها عج���زت عن تغطيته���ا. وكانت ق���و�ت ح�شن باقري 

تنف���ذ من بع����ص �لثغ���ر�ت يف �لأر��ش���ي �ملحتلة وجتم���ع �ملعلومات. 

�عت���اد ح�ش���ن يف �أكرث �لأوقات �أن ير�فق �لق���و�ت �ملحلية يف عمليات 

�ل�شتط���الع ملعرفتهم بالأنهار و�لتالل و�لودي���ان، كما �بتكر طريقة 

لتب���ادل وتوحيد �ملعلومات. وكان يف جل�ش���ات يوم �لثنني �لأ�شبوعية 

- المصدر الّسابق )محسن رفيق دوست(.  1

- عبد الحسن آريان نجاد.  2
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يف مقر �لغولف يقّوم �أد�ء قو�ته:

»يف اجلل�سات، كنا نطلع على اأو�ساع كاّفة جبهات اجلنوب، وعند 

انتهاء املناق�سات يبداأ ح�سن باقري بالأ�سئلة التكتيكية: مل ل تذهبون 

ل�ستط���الع املكان الفالين، ما امل�سكلة هناك؟ راقبوا اإذا ما كان العدو 

ق���د �سّق القنوات هناك اأو ل؛ اأو زرع الألغام، كان يوّجهنا باإر�سادات 

معلوماتية ويف�سح عن اإجراءاته ثم يجُطلعنا على املعلوماتية ونحن 

بدورن���ا ندّون ذلك. يف اإح���دى الفرتات، �ساد الهدوء اجلبهة ومل يقم 

الع���دو ب���اأي حترك، جاء ح�سن باقري يف اأح���د الأيام وقال يل: �سيد 

نا�س���ري، مل ل تر�س���ل التقارير؟ قل���ت: ل يوجد اأي خ���رب، الأو�ساع 

طبيعّي���ة. فاأجاب: يا �سي���د نا�سري، قد يكون اخل���رب بالن�سبة اإليكم 

اأم���ًرا عادًي���ا لكنه بالن�سبة اإيّل هاٌم جًدا. اأكتب ه���ذا الأمر واأر�سله يل 

.قلت: وهل ي�ستحق ه���ذا التقرير اأن ير�سل من حميدية 
1
ع���رب الربيد

اإىل اأه���واز؟ قال: نعم، عندما تكون الأو�ساع م�ستقرة عندكم اأقارنها 

باأو�ساع جبهة �سو����ض ودزفول واأحّلل ما ينوي العدو القيام به يف 

ر الع���دو دبابتن ويبّدل  امل�ستقب���ل، فلي�ض م���ن ال�س���روري اأن يجُح�سِ

قوات���ه حتى تكتب التقرير. حتى لو كان���ت الأو�ساع عادية وهادئة، 

عليك اأن تكت���ب التقرير، ولهذا الأمر �سبب���ان: الأول اأين اأطمئن اأنك 

2
ت�ستطلع، والثاين اأعرف اأو�ساع العدو واأحواله«.

د�أب���ت �لق���ّو�ت �ملحّلية يف ف���رق معلوم���ات �لعمليات عل���ى �إر�شال 

والمجموعات  القائد  بين  ما  الرسائل  نقل  مهمته  المرسال؛  أو  البريد  عنصر   -  1
والوحدات.

2 - مقابلة للكاتب مع علي ناصري. جرح القائد علي ناصري وأسر في مواجهات 
"طريق شيب" العراقية في غرب بستان في تشرين الثاني من عام 1985، وعاد 

إلى ربوع  الوطن في 23 تموز عام 1990 م. 
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�لأخبار و�لتقارير عن حركة �لعر�قي���ني و�أو�شاعهم وجتهيز�تهم. مل 

يكت���ِف ح�شن باقري بهذه �لتقارير، بل كان ي�شتخل�ص تفا�شيل خطط 

مقّر�ت �لعدو، كانت تقارير بع�ص �لأفر�د �شفهية ويتو��شلون مع ح�شن 

مبا�شرة، مل يكن يذكر �أ�شماوؤهم يف تقاريره. فمثالاً يف قرية عيا�شي ويف 

�أطر�ف قرية ب�شتان، كان هناك �شخ�ص يظن �جلميع �أنه من �لطابور 

�خلام�ص، لكن يف �حلقيقة كان على تو��شل مع ح�شن وميّده بالتقارير. 

كذل���ك كان بع�ص �لأفر�د من �لق���و�ت �ملحلية يف �شو�شنكرد وحميدية 

و�شائ���ر �مل���دن �حلدودية يذهب���ون �إىل �لع���ر�ق ويع���ّدون �لتقارير له. 

كان���و� ي�شتطلعون يف حماور عديدة، وي�شتعينون بقنو�ت �ملاء �ملهجورة 

للو�ش���ول �إىل عمق �لعدو، يعربون �لكيلومرت�ت يف �لليل، د�خل �لأنهار 

�ملليئة بالأع�شاب و�حل�شائ�ص و�لأفاعي و�لبعو�ص و�ملاء يعلو ركابهم. مل 

� �شيت�شّلل عرب �لقنو�ت �إىل مو�قعه �خللفّية،  يخطر ببال �لعدو �أن �أحداً

ا، �إذ ينبغي على قو�ت �ل�شتطالع �لذهاب  كان �ل�شتط���الع عمالاً �شاقاً

، بينما �شائر �لأفر�د ي�شرتيحون يف هذ� �لوقت. لتقارير  يف �ملهام ليالاً

ا لها. مل يكتِف  �ل�شتطالع قيمة كبرية، ورمبا تكون حياة �مل�شتطلع ثمناً

ح�شن باقري مبطالعة �لتقارير وتقييمها،  بل كان يذهب لال�شتطالع 

�أكرث م���ن �جلميع فري�قب جميع �ملحاور و�ملق���ر�ت �خللفية للوحد�ت 

ا ِفرق مر�قبة ثابتة. مل ينم ليالاً يف �أول �شهرين  �لعر�قية، وُي�شّكل �أي�شاً

�ص كل وقته يف �حل�شول على معلومات حول تنظيم  من �حلرب، فخ�شّ

قو�ت �لعدو �ملعتدي، وحتّركاته وتكتيكاته:

»كان ح�س���ن باقري ينظر اإىل احلرب بنظ���رة �سمولّية ووا�سعة. 

عندم���ا كنا ن���رى العدو، نق���ول مثاًل يوج���د ع�سر دباب���ات يف املكان 

الفالين، لكن ح�س���ن باقري كان يعرف ا�سم الفرقة والوحدة التابعة 
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لها، وعدد كتائب الفرقة الفالنية هناك ومكان متو�سع بقّية وحداتها. 

ويعم���د اإىل تفريغ معلومات اأماكن متو�سع قواتنا ومتو�سع قوات 

الع���دو، مل يكن لأحٍد منا اأي جتربة ومل نكن نزاول اأي عمل ع�سكري 

من قبل. اإل اأن  ح�سن باقري وب�سبب نبوغه ا�ستطاع حتليل اأو�ساع 

احلرب ب�سرعة. كنا ننظر اإىل اجلبهات منف�سلة عن بع�سها البع�ض، 

اأما هو فكان يراها جبهًة واحدة. كان يحّلل وي�ستنتج اأهداف العدو 

ومقا�سده من خالل طريقة متو�سعه وانت�ساره وكان هذا الأمر مهًما 

جًدا. يف تلك الأيام مل نكن منلك الروؤية ال�سرتاتيجية كما ي�سمونها 

الي���وم. اأّما ح�س���ن فكان ينظ���ر اإىل الأم���ور ويحللها بتل���ك النظرة. 

1
ويعرف من خالل حتركات العدو وتنظيمه ما ينوي القيام به«.

و�شل ح�شن �إىل موقعية؛ �أ�شبح ذهاب حم�شن ر�شائي �إىل �ملجل�ص 

� �إىل �ملعلومات �لتي كان يجمعها ح�شن باقري  �لأعلى للّدفاع  م�شتنداً

نف�ش���ه؛ فمح�شن ر�شائي مل يكن ع�ش���و� يف جمل�ص �لّدفاع لكنه كان 

يح�شر في���ه مل�شوؤوليته عن »��شتطالع ومعلوم���ات �حلر�ص« وملا لديه 

من معلومات عن �جلبهات:

»كن���ت اأر�سل اإليه اأخبار ومعلوم���ات الأماكن )اجلبهات( الأخرى 

با�ستمرار. وكان هو ميّدين يومًيا بالّتقارير، فاعتمد عليها يف �سرح 

اأو�ساع احلرب خالل ح�سوري يف جمل�ض الدفاع. فاأقول مثاًل: كونوا 

متيقظ���ن فالعدو يريد القيام بتحرك م���ا يف دزفول اأو يريد الهجوم 

ثانيًة على اآبادان. يف تلك املدة، كان الق�سم الأعظم من التقارير التي 

اأعر�سه���ا يف �سورى الدفاع ي�ستند على تقارير ح�سن، كان م�سوؤولو 

-  السيد محمد حجازي.  1
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1
ال�سورى يلحظون دائًما اأين اآتي اإليهم حمّماًل باملعلومات«.

يف �ل�شهر �لثان للحرب، �لتحق �شديق جديد بقو�ت ح�شن باقري. 

يف بد�ي���ة �حلرب مكَث فتح �هلل جعف���ري مع جمموعته يف كرد�شتان، 

ومع �نتهاء مهّمته هناك ق�شد �لأهو�ز وبالّتحديد مقر �لغولف، و�لتقى 

لأول مرة بح�شن باقري و�شمع منه ما �شّد �نتباهه:

»�سمع���ت �سوت���ه اأول مرة يف مق���ر الغولف، حي���ث اجتمع مئة 

�سخ����ض يف احل�سينّية، كان ح�سن يتحّدث فيهم، ويف �سوته رنن 

جاذب، وهو ير�سد القوات اإىل كيفية اإعداد الد�سم اأثناء العمليات، 

قائاًل: احفروا يف قعر متاري�سكم حفرة، فاإن رموا قنبلة دخلت فيها 

ول يلحق بكم اأذى، كذلك احفروا فيها جمرى �سغرًيا حتى ل تطوف 

ا: اإننا ل منلك عدًدا  داخله���ا املياه عند هطول املطر. كان يقول اأي�سً

كب���رًيا من الق���وات، عليكم حفظ اأنف�سكم، وحمارب���ة العدو، نّظفوا 

اأ�سلحتك���م با�ستم���رار، اإّنكم يف خوز�ستان، وهن���ا ت�سري الّرطوبة 

داخل ال�سالح في�سداأ، اأخرجوا الر�سا�سات ونظفوها.

كذل���ك ق���ال جمل���ًة اأعجبتني كث���رًيا: علينا معرفة الع���دو، فما مل 

نعرف���ه ل ن�ستطيع حماربت���ه. عندما ختم كالمه توّج���ه نحو املمر، 

�ساألت: من هذا؟ فقال يل اأحدهم: اإنه ح�سن باقري، قائد احلرب!

تعّجب���ت كثرًيا، كان���وا يعتربونه قائد احلرب، ظ���ّن املجاهدون 

يف اخلط���وط الدفاعية اأن ح�سن قائ���د احلرب نظًرا لكرثة توا�سله 

  
2
مع القادة وكان يف الغالب يذهب اإىل اخلطوط لتفقدها«. 

كان جعفري قد ذهب �إىل �ملنطقة ب�شفة م�شوؤول قو�ت حمافظة 

- اللواء محسن رضائي.   1

2 - القائد فتح الله جعفري.
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»مرك���زي« لإج���ر�ء �لرّتتيب���ات �لالزم���ة لإر�ش���ال �لق���و�ت من تلك 

�ملحافظ���ة �إىل �جلبهات. بعد عّدة �أيام، �لتق���ى ح�شن باقري للمّرة 

�لّثاني���ة يف طريق »جوئبده« يف �آب���اد�ن، و�شمع منه م�شطلحات مثل 

�ل�شو�تر �لرت�بية و�لقناة لأول مرة:

»ج���اء ب�سيارة »بلي���زر« بي�ساء ترّجل منها �سخ�س���ان اأو ثالثة، 

جل����ض عل���ى الأر����ض واأخ���رج خريط���ة، جل����ض حوله جمي���ع قادة 

املنطق���ة، من بينه���م ح�سن بنادري، مرت�سى قرب���اين، علي ف�سلي، 

يدالل���ه كلهم���ر وح�س���ن دقيقي. قل���ت يف نف�س���ي متعّجًب���ا: هوؤلء 

موج���ودون يف املنطق���ة وه���و م���ن ير�سده���م! وهن���اك ولأول مرة 

�سمعت كلمة ال�سواتر الرتابية منه حن قال مرت�سى قرباين: نقوم 

 الرّتاب، فاأجاب ح�س���ن: جتميع )ركم( لي�ست كلمة 
1
بتجمي���ع )ركم(

منا�سبة، لن�ستبدلها بال�سواتر الرتابية. 

لقد ت�س���ّدوا للع���دو يف »كوي ذوالفقاري���ه اآب���ادان« واأ�سروا 42 

���ا، كان���وا يقول���ون اأن العدو يق�سف امل���دن والطرق من فوق  �سخ�سً

الت���الل، فقال ح�س���ن: اأن�سروا الإط���ارات املّطاطّي���ة القدمية ل�سركة 

النف���ط يف املنطق���ة فه���ي تقلل م���ن ال�سظاي���ا، وميكنك���م العمل بن 

الإط���ارات اإن احرتقت، ثم تابع: عليكم بحفر القنوات. �سمعت كلمة 

قن���اة لأول مرة عندما قال: الأر�ض هنا فالة )مفتوحة( ل ت�ساري�ض 

فيه���ا فاإم���ا اأن تبن���وا فيه���ا ال�سواتر الرتابي���ة اأو حتف���روا القنوات 

ومتروا من داخلها.

يحتم���ل اأن يكون ح�سن قد راأى القناة يف لبنان اأو قراأ عنها يف 

الكتب التي حتكي عن احلرب العاملية فقد كان  كثري املطالعة. عربنا 

1 - استخدم كلمة دپو والتي تعني إيداع أو استيداع.
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بالقرب م���ن اأنابيب �سركة النفط، كان ذلك ي�س���كل خطًرا علينا لذا،  

اأو�سان���ا بالعبور من داخل القن���وات، وعندما ت�سفر القذائف فوق 

1
روؤو�سنا، ينبطح ال�سباب داخل القنوات فال ي�ساب اأحد باأذى«.

ت�شّلم فتح �هلل جعف���ري منذ �أيلول عام 1979م مهمة حماية بيت 

ا من قو�ت  �لإم���ام �خلميني، ويف �أيار من عام 1980 �أخذ 64 �شخ�شاً

 وخا�شو� �لعديد من 
12
�حلر�ص يف حمافظة »مرك���زي« �إىل كرد�شتان

�ملع���ارك حت���ى بد�ية �حل���رب �ملفرو�شة. �أم���ا �لآن ويف �أجو�ء حرب 

ا بطريقة ح�شن و�شلوكه و�أقو�له �إىل حد جتاهل  �أو�شع، فقد بد� معجباً

فيه كل خرب�ته و�ن�شّم �إىل قو�ت ح�شن:

»عمل���ت يف ال�ّسابق مع كثريين اأمث���ال حممد بروجردي، ال�سيد 

رحيم، وكذلك مع ر�سول ياحي قائد حر�ض كرد�ستان وخادمي قائد 

ا  حر����ض بانه، وبابا حممد ر�ستمي قائد حر����ض �سقز. وعملت اأي�سً

م���ع الأخ���وة يف كرد�ست���ان؛ اأي اأب���و الف�سل رفيع���ي واحلاج علي 

اأكربي، لكنني وجدت اأن هذا الإن�سان خمتلف بالكامل عن كل الذين 

عرفته���م حت���ى ذلك الوقت. كنا ق���د خ�سنا يف كرد�ست���ان مواجهات 

قا�سية عديدة، فالقذائف والر�سا�ض لي�ست بالأمر اجلديد بالن�سبة 

يل، كم���ا اأم�سي���ت فرتة  م���ن الزمن يف بي���ت الإم���ام، وكان الأفراد 

الأدنى رتبًة من �سخ�سية الإمام عادين يف نظري؛ اأي مل اأكن ممن 

يرون قادًة لأول مرة يف حياتهم، لكن �سفات ح�سن الأخالقية كانت 

لفتة وجذاب���ة. من خالل اأقواله وطريقة معاجلت���ه للم�سائل تدرك 

1 - المصدر السابق. 

2 - لمواجهة الحركات االنفصالية المعادية التي دعمها الغرب عقب انتصار الثورة 
االسالمية.
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عل���ى الفور اأنه اإن�س���ان واٍع ومثقف. فمن خالل حديثي معه تعلقت 

ب���ه واأحببته كثرًيا، لكن عالقتي به مل تك���ن عالقة م�سوؤولية ومهام 

1
م�سرتكة، فقررت منذ ذلك اليوم العمل معه«. 

مرت�ش���ى قربان هو �أحد �لقادة �لذي���ن ح�شرو� جميع �لعمليات 

من���ذ بد�ي���ة �حلرب حتى نهايته���ا. وقد تع���رف �إىل ح�شن باقري يف 

�آباد�ن:

»عندم���ا �سقطت خرم�سهر بيد العراقي���ن متو�سعنا يف اآبادان. 

كان ح�س���ن باق���ري ياأت���ي اإىل اآب���ادان، ليجتم���ع بن���ا. لحظن���ا اأن 

معلومات���ه عن منطقتنا تفوق معلوماتنا عنها، انح�سرت معلومات 

الأخ���وة مبا يرونه وما هو حت���ت اأنظارهم فقط، لكن ح�سن باقري 

كان ميل���ك معلوم���ات عن اخلط الأول وحتى ع���ن مقر جي�ض العدو 

ا. ول�سدة اإحاطت���ه مب�سرح احلرب بتنا نظن اأن لديه  ويحلله���ا اأي�سً

ق���وات يف كل مكان حت���ى يف اجلي�ض العراق���ي. كان يويل التعليم 

اأهمي���ة ويح���ب اأن نك���ون واعن ومنل���ك املعلومات لأنن���ا قادة يف 

قدت باقرتاح من اأخينا العزيز ح�سن  حمور اآبادان. يف اأول جل�سة عجُ

باقري، و�سع احلج���ر الأ�سا�ض ل�»معلوم���ات العمليات« يف منطقة 

اآب���ادان، اأدركن���ا �سيًئ���ا ف�سيًئا اأهمّي���ة وحدة »معلوم���ات العمليات« 

وحجم تاأثريها الكبري يف احلرب واجلبهة. منذ ذلك احلن، مل تعد 

عملياتن���ا واأعمالن���ا الع�سكرّية عمياء )عن اأو�س���اع العدو( و�سرنا 

2
نر�سل اإليه تقارير اأو�ساع  منطقة اآبادان«.

1 - المصدر السابق.

2 - مقابلة أجراها قسم االعالم في مقر كربالء مع مرتضى قرباني في آذار من عام 
1983م بمناسبة ذكرى مرور أربعين يوًما على شهادة حسن باقري. كان اللواء 

قرباني هو مؤسس »لواء كربالء 25«.
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ا على بد�ية �حلرب، �أي يف 11\11\1980م،  بعد م�شي خم�شني يوماً

ا فيه  � مف�ش���الاً يف �شبع �شفح���ات خماطباً كت���ب ح�شن باق���ري تقريراً

� �أ�شباب �إخفاق �جلي�ص يف مو�جهة �لعدو �لبعثي كما  �مل�شوؤولني، معدداً

قّدم حتليالاً عن ��شطر�بات �لأيام �خلم�شني �لأوىل للحرب، وذّكر باأن 

�جلي����ص �لعر�قي بد�أ قبل بد�ية �حل���رب بثمانية �أ�شهر بحركة �نتقال 

وتبدي���ل ع�شكرية و��شعة �لّنط���اق على �ل�شريط �حل���دودي بني �إير�ن 

ا هناك:  و�لعر�ق، ورغم ذلك، مل يحرك �مل�شوؤولون �لإير�نيون �شاكناً

»ل يوج���د اأي اأث���ر لأب�س���ط املوان���ع الع�سكرية؛ ك���زرع الألغام، 

ودع���م املراكز واملقرات واملخافر احلدودية واإيجاد خنادق م�سادة 

للدباب���ات اأو اأي مع���دات وق���وات ع�سكري���ة اأخرى، م���ا اأتاح للعدو 

1
الغا�سم اإدخال جي�ض من دباباته يف �سهول خوز�ستان الوا�سعة«.

�نتق���د ح�شن باقري يف هذ� �لتقرير ع���دم وجود �أي خطة �شاملة 

ملو�جه���ة �لع���دو، و�أ�شار �إىل جل�ش���ة �لأركان �مل�شرتك���ة للقو�ت و�لتي 

عقدت يف 20\10\1980 م يف حمافظة خوز�شتان:

»يف اجلل�سة، طلبوا خطة من قائد الفرقة »92« فاأعلن اأنه ل خّطة 

لدي���ه، وعندم���ا يعّدها �سيعر�سها عل���ى اآية الله اخلامنئ���ي. ثّم قال 

الدكت���ور �سمران اأن طياري الق���وات اجلوية يف دزفول �ساألوه عن 

خمطط احلرب، ولكن���ه مل ميلك اإجابة حيال ذلك، يف تلك اجلل�سة، 

�ساأل اآية الله اخلامنئي ال�سيد )قا�سمعلي( ظهريناد عن �سبب عدم 

متوي���ه واإخفاء دباباتنا كما يفع���ل العراقيون، فاأجاب ال�سيد ظهري 

ن���اد باأننا ل منلك اآلت حتميل )ل���ودر(. اإّل اأن اآية الله اخلامنئي 

1 - مجموعة ذكريات حسن باقري، ج1. 
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1
كان يعرف اأن هناك �سبعن اآلة حتميل جديدة يف طهران«

 و�أ�ش���ار يف تقريره �إىل �أن عدم وج���ود خمطط للحرب يوؤدي �إىل 

�لوقوع يف عمليات دفاعية عمياء وهدر غالبّية �لإ�شناد �ملدفعي، و�أّكد 

على �شرورة وجود قيادة م�شرتكة بني �جلي�ص، �حلر�ص و�ملجموعات 

�ملتفّرقة يف �جلبهة: 

»بع����ض امل�سوؤول���ن كال�سي���د �س���ادق خلخ���ايل وه���ادي غفاري 

ياأت���ون مبجموع���ات اإىل اجلبه���ة دون معاي���ري حم���ددة ومن دون 

تن�سي���ق م�سبق؛ وهذا يف�س���د الأعمال يف �ساحة املعرك���ة. عملًيا ل 

يوج���د يف اجلبهة قي���ادة م�سرتكة ويفتقر ال�سب���اب يف املجموعات 

اإىل اإطاع���ة الأوامر والتنظيم الع�سك���ري، ولذلك فاإن عدد اخل�سائر 

كبري وع�سوائ���ي، بينما يف احلرب العاملية الثانية كان هناك قيادة 

م�سرتكة لأربعة جيو�ض ونحن نفتقر اإىل ذلك يف الغرب واجلنوب 

 
2
ول تتم قراءة ا�سرتاتيجيات العدو وتكتيكاته«.

1 - المصد السابق.

2 - المصدر السابق. 
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، تلّقى  يف ي���وم 1980/11/15م وعن���د �ل�شاع���ة �ل�شاد�شة م�ش���اءاً

� من �لغول���ف. برقية »فاك�ص« بتوقي���ع ح�شن باقري  �مل�شوؤول���ون خرباً

ا: �لق���و�ت �لعر�قية �حتلت  � ومقلقاً � مري���راً وحتم���ل بني طياته���ا خرباً

جادة �شو�شنكرد - هويزه وحا�شرت �شو�شنكرد ب�شكل كامل:

»تقّدم���ت الق���ّوات العراقية نح���و م�سارف املدين���ة، ويحتمل اأن 

تكون قد دخلته���ا مع و�سول اخلرب اإليكم. عدد ال�سهداء واجلرحى 

كبري جًدا. الإخوة اجلرح���ى ل ميكنهم تلّقي العالج يف املدينة ول 

ميكنه���م اخلروج منه���ا. كذلك حو�سر الإخ���وة يف احلر�ض وقوات 

ال���درك يف الهوي���زه. ولغاي���ة الآن، مل تتدخ���ل الق���وات املدرع���ة 

.
1
املتواجدة يف املنطقة مل�ساندة املدافعن عن املدينة«

يف تل���ك �لليل���ة، �ّت�ش���ل ��شماعي���ل دقايق���ي ب���د�وود كرميي من 

�شو�شنك���رد للمّرة �لأخرية، و�أبلغه ع���ن تفجري مبنى �حلر�ص، و�أنهم 

و�شعو� �جلرحى د�خل �مل�شجد، وما ز�لو� يف حالة مقاومة يف �ملنازل 

�ملج���اورة للم�شج���د. �أنه���ى مكاملته بكلم���ة »�شاحمون���ا!«. كانت تلك 

�لّر�شال���ة كافية لإجبار �حلاج د�وود على �جللو�ص قرب �لهاتف حتى 

باح لإي�شال خرب �لفاجعة �إىل �أئمة �شالة �جلمعة يف �إير�ن.  �ل�شّ

1- مجموعة ذكريات حسن باقري, ج1.

9
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ا، ق�شد �آية �هلل مدن �إمام جمعة  عن���د �ل�شاعة �ل�شاد�شة �شباحاً

تربي���ز طهر�ن، ومتك���ن عند �ل�شاع���ة �لثامنة من �إي�ش���ال »فاك�ص« 

ح�شن باقري �إىل �لإمام. عندما قر�أ �لإمام �خلرب ��شتدعى �جلرن�ل 

فالح���ي وظهري جناد مبا�شرة وقال: �أريد ��شرتجاع �شو�شنكرد، و�إل 

ا، و�شل مبعوث من قبل  �شاآتي بنف�شي �إىل هناك. عند �لثامنة �شباحاً

�جلي�ص �إىل د�وود كرميي:

»يف ال�سباح ا�ستدعونا للذهاب اإىل غرفة احلرب. يا اإلهي! م�ست 

م���ّدة ومل يفتحوا لنا الطري���ق، والآن يتم ا�ستدعاوؤن���ا! ذهبنا برفقة 

ح�سن باقري اإىل تلك الغرفة. كنت م�ستنًدا اإىل معلوماته وحمفوظاته 

الذهنية لدرجة اأين مل اأ�سطحب معي �سبعة اأو ثمانية اأ�سخا�ض، اأو 

حتى م�س���وؤويل العمليات الأ�سا�سين. راأيت اجلميع جال�سن، كذلك 

ح�س���ر اآية الله خامنئي، وجل�ست اإىل ج���واره. اجتمع هناك كٌل من 

الدكت���ور �سم���ران، ال�سيد غر�سي، اجلرنالن فالح���ي وظهري ناد، 

والعمي���د قا�سمي، و�سائر قادة اجلي�ض. كان ال�سيد ظهري ناد يذرع 

الغرف���ة ذهاًبا واإياًبا غارًق���ا يف الّتفكري. م�ست عدة دقائق وهو على 

ه���ذه احلال. كّنا بانتظار قراره جميًع���ا. فجاأة نادى ب�سوت مرتفع: 

»الركن 2«، دخل رائد وقّدم التحية الع�سكرية، قائاًل: نعم �سيدي. قال 

له: اذهب نحو اخلريطة، وو�سح لنا و�سعية العدو.

اأخذ يديل مبعلوماته حول قواتنا. وكّلما طلب منه ال�سيد ظهري 

ناد -رحمه الله- ذك���ر املعلومات حول نقاط متو�سع العدو على 

اخلريط���ة، مل يفع���ل. غ�س���ب ال�سيد ظهري ناد لدرج���ة اأنه قال له: 

: »الرك���ن2 و20 دقيقة!«  اذه���ب واجل����ض. يف ه���ذه اللحظة، نادي���تجُ

اأجاب ح�سن باقري: نعم يا حاج. قلت: تقدم نحو اخلريطة. 
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ولأن ح�س���ن كان دائ���م ال���رتدد اإىل املنطقة، كان يرت���دي بنطال 

احلر�ض م�سدًل القمي�ض فوقه. يتقدم ابن اخلام�سة والع�سرين نحو 

اخلريط���ة بتلك الهيئة. كان ل ب���د لفتى بهذا العمر من التحلي بقدٍر 

ع���اٍل من الّثق���ة بالنف�ض واملعنوية العالية و�سع���ة الطالع؛ ليتمكن 

من احلديث يف حم�سر ممثل الإمام وجميع القادة الع�سكرين. بداأ 

ح�س���ن ب�سرح و�سعية املحاور الواحد تلو الآخر. انتقل �سريًعا من 

ا املعلوم���ات عن و�سعية العراقين،  احلدي���ث عن قواتنا م�ستعر�سً

مو�سًح���ا م���ا ينبغ���ي علينا القي���ام به وم���ا ينبغي علين���ا اجتنابه. 

�س���رح كل �سيء بالّتف�سيل. ليتكم كنتم هناك وراأيتم كيف تبّدل جّو 

الجتماع! مالأ ال�سرور قلوب امل�سوؤولن وجميع احل�سور. واتخذ 

الق���رار بب���دء العمليات. قال اآية الل���ه اخلامنئي: م���ا اأروع القوات 

الت���ي ميتلكه���ا احلر�ض! ث���م �ساأل: م���اذا تعني رك���ن »2 و20 دقيقة«؟ 

اأجب���ت ب�سوت عاٍل: ت�ستغ���رق امل�سافة �سرًيا عل���ى الأقدام من هذا 

اخلندق اإىل ذاك اخلندق 20 دقيقة. 

من املزايا الهامة التي كان يتمّتع بها ح�سن باقري قوة الذاكرة، 

وال�سجاع���ة، وق���وة القل���ب. ا�ستجمع حمفوظ���ات ذاكرت���ه �سريًعا 

وب���دون اأن تاأخ���ذه رهبة ح�س���ور اأ�سح���اب الّرتب العالي���ة وكبار 

ب���اط وامل�سوؤول���ن، قام بتو�سيح و�سعي���ات احلرب واحللول  ال�سّ

.
1
وتنظيم القوات بكل ثقة وحزم«

ومل���دة من �لزم���ن، بقي ق���ادة �لغول���ف ميازحون ح�ش���ن باقري 

ا  وينادون���ه با�ش���م »�آغ���ا 2و20 دقيق���ة«. كان يف ه���ذه �جلل�ش���ة �أي�شاً

�شاهد�ن �آخر�ن، �أحدهما حم�شن رفيق دو�شت: 

1-الشهيد داود كريمي.
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»كان اآي���ة الله خامنئي حا�سًرا يف الجتماع، كذلك قادة اجلي�ض 

واحلر����ض. اإجّته ح�سن باقري نحو اخلريط���ة. كنت جال�ًسا حتتها 

واإىل ج���واري ع���دد من الإخ���وة يف اجلي�ض الذين م���ا زلنا نحتفظ 

ب�سداقتنا معهم اإىل الآن. كان يبلغ عمر بع�سهم �سعف عمر ح�سن. 

اإ�ساف���ة اإىل اأن ح�سن كان يبدو اأ�سغ���ر من �سّنه. �سرع ح�سن بب�سم 

الل���ه، واأخذ ي�سرح و�سعي���ة جبهتنا وجبهة الع���دو. بعدها، عر�ض 

احلل���ول الع�سكرية ب�سكل دقيق. منذ الدقائق الأوىل راجع اجلميع 

ح�ساباته���م. من حينها، اأ�سبح الإخوة يف اجلي�ض يعتربون ح�سن 

.
1
�ساحب ا�سرتاتيجية ع�سكرية ويكّنون له الّتقدير والحرتام«

�ش���ّكل ذلك �لجتماع �أحد منعطف���ات حياة ح�شن باقري وملع فيه 

جنم���ه. كذلك ُو�شعت خطة حترير �شو�شنك���رد بناءاً على معلوماته. 

يف �مل���كان نف�شه، مت���ت �ملو�فقة على �أن يقوم �لل���و�ء 2 �لتابع للفرقة 

� م���ن ق���و�ت �حلر����ص �ملجه���زة  92 �ملّدرع���ة برفق���ة 120 عن�ش���راً

بالأ�شلح���ة �مل�شادة للدبابات بفّك �حل�ش���ار عن �شو�شنكرد وتطهري 

�شو�حيه���ا. توّلت قو�ت حرب �لع�شاب���ات �لتابعة للدكتور م�شطفى 

�شم���ر�ن وكذل���ك ق���ّو�ت �لّتعبئة م�شوؤولي���ة تاأمني طري���ق �لإمد�د�ت 

وحماي���ة �خلطوط �خللفي���ة و�جلانبي���ة. وُقّرَر موع���د �لعمليات يوم 

ا. لكن عند �ل�شاعة 12  1980/11/17م عند �ل�شاعة �خلام�شة �شباحاً

ليالاً �أي ليلة �لعمليات، حمل �ملهند�ص غر�شي )حمافظ خوز�شتان(، 

� لد�وود كرميي مفاده: منع »�للو�ء 2« من �مل�شاركة يف �لعمليات  خرباً

���ا لأو�مر رئي����ص �جلمهورية بني �شدر. �أبل���غ �حلاج د�وود ممثَل  وفقاً

ا. فاأ�ش���در ر�شالة  �لإم���ام �خلميني �آي���ة �هلل خامنئ���ي �لأم���ر هاتفياً

1-الحاج محسن رفيق دوست.
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حتذيرية على �لفور �إىل قائد »�لفرقة 92«: 

»م�ساء الإثنن املوافق 1980/11/17م ال�ساعة 01:10

�سيادة العميد قا�سمي، قائد الفرقة 92 املدرعة – الأهواز،

بعد ال�سالم

�سمع���ت اأن اجل���رنال ظه���ري ن���اد اّت�س���ل بك���م واأبلغك���م عدم 

م�سارك���ة »الل���واء الثاين« غًدا يف العمليات بن���اء على الأوامر. هو 

يق�س���د اأوامر رئي�ض اجلمهورية )بني �س���در(. اإنني ل اأرى مربًرا 

للعدول عن قرار ع�سر اليوم. فالعدول عنه يعني تعطيل العمليات 

اأو اإف�ساله���ا. اإمكاني���ات العدو تف���وق قدرة �سريتي امل�س���اة ]لدينا[ 

ولي����ض باإمكانهما املواجه���ة منفردتن، واإذا مل يتدخ���ل اللواء، لن 

باح  نَج���ز الهج���وم يف واق���ع الأم���ر. واإذا بقينا ننتظر حت���ى ال�سّ يجُ

ق���دوم اجلرنال ظهري ناد لتخاذ القرار النهائي، �سيفوت الوقت. 

باإمكان �سبابنا يف �سو�سنكرد اأن ي�سمدوا حتى ال�سباح لي�ض اأكرث، 

واإذا مل نخّف���ف من �سربة الع���دو بع�ض ال�سيء يف ال�سباح الباكر، 

�سيهل���ك اجلمي���ع وت�سقط املدينة بالكامل. خال�س���ة القول اإّن راأينا 

وت�سخي�سن���ا يقت�س���ي الّتقّيد باملخطط الذي اأعددن���اه ع�سًرا، واأن 

ي�ستع���ّد اللواء للتدخل يف ال�سباح. ويف غري هذه احلالة �سيتحّمل 

م�سوؤولية �سقوط �سو�سنكرد كل �سخ�ض يعدل عن هذا القرار.

.
1
ال�سيد علي اخلامنئي«

لق���د فر�شت جدّية �لر�شالة وحزمه���ا �لتاأثري �ملطلوب. مل مي�ِص 

وق���ت حتى �ت�شل �جلرن�ل ظهري جن���اد بالعميد قا�شمي و�أخربه �أنه 

1- مجموعة مذكرات حسن باقري، ج1.



لقاء في فّكة144

حت���دث �إىل رئي����ص �جلمهوري���ة وقال �إذ� ل���زم �لأم���ر ��شتفيدو� من 

ا يف تقرير  �لل���و�ء 2. ورد ملّخ����ص عمليات حترير �شو�شنك���رد مكتوباً

ح�شن باقري على �لنحو �لتايل:

»يف يوم 1980/11/18م هجم العراقيون ثانًية ودخلوا املدينة. 

عن���د ال�ّساع���ة العا�س���رة �سباًح���ا دّمر مدافع���و الإ�س���الم يف املدينة 

دبابت���ن عراقيت���ن على بع���د مئة مرت م���ن امل�سجد اجلام���ع )املقر 

الع�سكري(، وتوا�سل���ت ال�ستباكات بال�سالح الأبي�ض يف اجلانب 

الغرب���ي منه���ا. ا�ستنفذ احلر�ض اآخ���ر ما لديه م���ن اأ�سلحة وذخائر. 

ا.  �سع اجلرحى يف امل�سجد، وراح ال�سباب يو�سون بع�سهم بع�سً وجُ

رر اأحد اأركان �سقفه واأ�سب  كما اأ�سابت قذيفة هاون امل�سجد، وت�سّ

عن�س���ر ال���درك ال���ذي كان م�ستنًدا اإىل اأح���د جدران���ه. اإىل اأن حّلت 

ال�ساعة 01:30 ظهًرا، ومع تقدم القوات ال�سعبية امل�سّلحة )احلر�ض 

.
1
وغريه( وم�ساندة »اللواء 2«، فجُِتحت املدينة وتعانق الإخوة«

� مف�شالاً عن �أو�شاع  يف ه���ذ� �لتقرير قّدم ح�شن باقري حتري���راً

ب�شتان و�شو�شنكرد منذ بد�ية �حلرب وحتى نتائج عمليات 17 ت�شرين 

�لثان. تبع���د مدينة �شو�شنكرد )60 كلم( عن �شمال غرب �لأهو�ز. 

تليها مدينة ب�شتان وتبعد )12 كلم( عن خمفر �شوبله �حلدودي. كان 

ا على �شو�شنكرد و�شماها خفاجيه. قّدم  ا عربياً �ش���د�م قد �أطلق ��شماً

ح�ش���ن يف بع�ص تقاريره حتليالاً لأهمية مدينت���ي �شو�شنكرد وب�شتان 

وذلك وفق روؤيته �لعلمية و�خلبرية بجغر�فيا �ملنطقة، فكتب:

»بن���اًء لطبيعة حمافظ���ة خوز�ستان وكونها �سه���اًل مفتوًحا، فاإن 

كمي���ة قليلة م���ن الأمط���ار تت�سبب بالفي�س���ان وتعرق���ل العبور يف 

1- المصدر نفسه.
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ه���ذه الأر�ض. لذا، ف���اإن الق���وات العميلة ت�سعى دائًم���ا من الناحية 

ال�سرتاتيجية لتحقيق هدفن: 

اأ( اإغالق طرق موا�سالتنا وال�سيطرة عليها. 

ب( ال�سيطرة على املناطق املرتفعة قبل حلول ف�سل الأمطار.

الالفت لالإنتباه اأن حمور )حميدية-�سو�سنكرد-ب�ستان( يتميز 

بك���ال اخلا�سيتن؛ اأّوًل، يف حال حما�سرة الأهواز من قبل القوات 

العراقي���ة ف���اإن هذه اجل���ادة ميكن اأن تك���ون اأف�سل م�س���ري لإي�سال 

الإم���دادات. ثانًي���ا، تب���ّن املعلوم���ات )املوّثق���ة( املر�س���ودة خ���الل 

الأع���وام ال�ّستن املا�سي���ة اأن هذا املحور مل تغمره املياه خالل هذه 

العق���ود ال�ست���ة مهما بلغ���ت �سدة الفي�سان���ات. لذا، ف���اإن العراقين 

مهتم���ون جًدا باإح���كام ال�ّسيطرة عل���ى �سو�سنك���رد ليحتلوا بعدها 

احلميدي���ة ويحقق���وا الأهداف املذك���ورة، اإىل جان���ب اإحراز تفوق 

اآخ���ر وه���و ال�سيطرة عل���ى ثكنة �سه���ل »اآزادكان« الواق���ع على بعد 

)10 كلم( �سم���ال احلميدية. واإذا متكنوا من حتقيق هذه الأهداف، 

�سيكون اإخ���راج العدو �سعًبا جًدا. احت���ّل اجلي�ض العراقي ب�ستان 

و�سو�سنك���رد م���رة يف الثاين من ت�سرين الأول م���ن هذا العام، كما 

، وتقدم 
1
ع���ّن رئي�َض بلدي���ة وحمافًظا لهم���ا من الطابور اخلام����ض

كذل���ك مل�سافة )2 كلم( نح���و احلميدية. لكن وبفع���ل الهجوم الليلي 

ّمر العدي���د من دباباتهم واآلياتهم.  ال���ذي نفذه الإخوة يف احلر�ض دجُ

وبعون الله تعاىل حتّررت �سو�سنكرد وتراجع العدو حتى احلدود 

1- مصطلح متداول في أدبيات العلوم السياسيّة واالجتماعيّة ؛أول استخدام له كان 
في اسبانيا عام 1936. ويقصد به الجماعات أو األفراد الذين يعملون لصالح 

جهة العدو بطريقة سريّة؛ ويستخدم في مفاهيم عديدة في الحروب. 
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ا من دن�ض هوؤلء الأعداء. مع تراجع القوات  هَّرت »ب�ستان« اأي�سً وطجُ

العراقي���ة ا�ستع���ادت هوي���زه )الواقعة على بع���د 10 كلم من جنوب 

غ���رب �سو�سنك���رد( و�سعه���ا الطبيعي. طيل���ة 25 يوًما وه���ي املّدة 

الفا�سل���ة بن الحت���الل الأول واحل�سار الث���اين مت تذكري اجلي�ض 

وامل�سوؤول���ن مرات ع���ّدة اأن جاّدة �سو�سنكرد مهم���ة جًدا ول بد من 

اّتخاذ تدبرٍي �سارٍم للحفاظ عليها«1. 

ا لنف�شه يف غرفة  بع���د �نتهاء عمليات �شو�شنكرد �أوجد ح�شن مكاناً

�حلرب. كان �ملجل�ص �لأعلى للدفاع قد توىّل م�شوؤولية غرفة �حلرب، 

بينما �كتف���ى �حلر�ص حتى ذلك �ليوم باإر�ش���ال �لتقارير �إىل هناك. 

�أّم���ا ح�شن فقد متّك���ن من �إظهار ريادته وقوت���ه يف جمال �ملعلومات. 

ا مل يكن ميتلك �شوى  ا �شاباً ا و�شحفياً ا جامعياً م���ن كان ي�شّدق �أن طالباً

خ���ربة ب�شعة �أ�شهر يف �جلندي���ة، ي�شل بعد ح�شوره ملدة ثالثة �أ�شهر 

� و�شار �مل�شوؤولون �لع�شكريون  يف �شاحات �حلرب �إىل مرتبة عالية جداً

�لكبار يف غرفة �حلرب وممثل �لإمام يف �ملجل�ص �لأعلى للدفاع وكاّفة 

�أع�شائ���ه من ذوي �لّرتب �لعالية ينظ���رون �إليه كمن ينظر �إىل خبرٍي 

باأدق �ملعلومات ومتمّكن من عر�ص �حللول. �أما يف طهر�ن، فال خرب 

عند �أهله عن عمله يف �جلبهة ومل يروه لثالثة �أ�شهر: 

»كان حمي���د معيني���ان قد ذه���ب اإىل طه���ران وتوّج���ه اإىل منزل 

ح�س���ن باقري. يق���ول: �ساألن���ي والد ح�س���ن: عفًوا، اأن���ت تعمل مع 

ح�س���ن؟ اأجبت: نع���م، اأنا معاونه. قال: مع���اون؟ وماذا يفعل ح�سن 

ليك���ون له معاون؟ قلت: مَل ت�ساأل؟ قال: كلما �ساألت ح�سن ماذا تفعل 

يف احلر����ض؟ اأج���اب اإنن���ي اأكن�ض الأر����ض. بعدها �ساألن���ي: واأنت 

1- مجموعة مذكرات حسن باقري ج1.
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م���اذا تفع���ل؟ اأجبته اإّنه �سادق، ه���و يكن�ض الأر�ض واأن���ا اأم�سحها. 

 .
1
و�سحكنا كثرًيا«

كان ق���ادة �ملح���اور يتوجه���ون �إىل مق���ّر �لغول���ف للم�شارك���ة يف 

�جتماع���ات �أيام �لثنني، كان���و� ينتظرون ب�شوق �شم���اع كالم ح�شن 

وحتليل���ه، و يدل���ون باآر�ئه���م حول جمري���ات عملياته���م. كان ح�شن 

ميتلك ق���درة على ��شتنب���اط معلومات �شاملة وعملّي���ة من �لأخبار. 

كان �حلا�ش���رون يف هذه �لجتماعات ي�شهدون على ن�شاطه وحيويته 

�لد�ئمني: 

»كان �سلوك���ه بّناًء ومفعًم���ا بالطاقة الإيجابية. فم���ن املحال اأن 

يلتقي ب���ه اأحد ول ينهل من طاقته الإيجابي���ة، يف الجتماع، اأثناء 

َر هادًئا. اأذكر اأننا كنا برفقة ح�سن  ال�سري، داخل ال�سيارة، مل يكن يجُ

داخل �سيارة لندكروزر، كان نائًما اإىل جواري. كان راأ�سه يتحّرك 

م���ن هذه اجله���ة اإىل تلك اجلهة طوال طريقن���ا املتعّرج على التالل. 

حت���ى نوم���ه مل يكن هادًئ���ا. كان راأ�سه يرتّنح اإىل هن���ا وهناك، اإىل 

.
2
الأعلى واإىل الأ�سفل. بقيت ]متحرًيا[ كيف ينام بهذه الو�سعية!«

1- علي ناصري.

2- حوار أجراه الكاتب مع علي رضا عندليب، قائد الحرس في منطقة سوسنكرد 
ومن ثم دزفول خالل األشهر األولى من الحرب. عين المقاتل عندليب في العام 

1982م معاونًا لحسن باقري في مقر "نصر".





 العمليات الفاشلة

يف يوم 1981/1/5م نّفذت قو�ت �جلي�ص عمليات »ن�شر«. تقّرر يف 

خطة �لعمليات �أن تبد�أ �لهجوم ثالثة �ألوية تابعة لفرقة »16 قزوين« 

من ثالثة حماور؛ جنوب ج���ادة حميديه - �شو�شنكرد، �شمال كرخه 

� بجفري  ك���ور وجن���وب �لهويزه، و�أن ت�ش���ل �إىل حدود طالئية م���روراً

بع���د �شق���وط �لعدو يف �شمال وجن���وب كرخه كور، م���ن ناحية �أخرى 

كان هن���اك تقدير �أن يتز�من ذلك مع تقّدم �للو�ء �لّتابع »لفرقة 92 

�أه���و�ز« �ملّدرعة يف منطقة فار�شيات �إىل عم���ق 3 كيلومرت من جادة 

 .� � مبا�شراً �أهو�ز-خرم�شه���ر بعد عبور كارون ويهّدد �جل���ادة تهديداً

�إ�شافة �إىل ذلك، كان قد مّت �لّتخطيط لعمليات �أخرى با�شم »توكل« 

تنطل���ق يف �ليوم �لعا�شر م���ن كانون �لثان؛ يف ح���ال جناح عمليات 

»ن�ش���ر« فت�شل �لق���و�ت �إىل خرم�شهر من جهة ماه�شه���ر و�آباد�ن، 

ويف �لّنهاية ُيجرب �لعدو عل���ى �لن�شحاب �إىل �حلدود �لّدولية. لكن، 

فج���اأةاً تبدّدت كلُّ �لآمال و�لبانور�م���ا �جلميلة وف�شلت كلتا �لعمليتني 

يف مر�حلهما �لأوىل. 

ا يوم �لثنني )1981/1/5م(  بد�أت �لعمليات عند �ل�شاعة 10 �شباحاً

بق�شف متهيدي ملدفعية �جلي�ص. ثم �أخذت �لدبابات بالتقدم. فوجئ 

�شر 
ُ
ا وكتيبتي م�شاة، �أ �لعدو وتلقى هزمية نكر�ء بخ�شارته لو�ءاً مدرعاً

10
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800 �شخ����صٍ منه���م وم���ن بينهم ع���دٌد ل ي�شتهان به م���ن �ل�شباط. 

� نتج عن���ه تر�جع قو�تنا  ا م�شاداً يف �لي���وم �لت���ايل، �شّن �لع���دو هجوماً

وهزميته���ا. �أعّد ح�شن باقري بعد يوم من ف�ش���ل عمليات »ن�شر« �أي 

ا �إىل جمل�ص �لدفاع �لأعلى  � م�شهباً يف �ل�ّشابع من كانون �لثان، تقريراً

بناءاً على مالحظات ومعلومات دقيقة موّثقة، وعّدد فيه �أ�شباب ف�شل 

�لعملي���ات. ومن جملتها �أن���ه يف �لوقت �لذي كان �لعدّو يخطط م�شاءاً 

ويعّد للهجوم �مل�شاد، مل ُتقِدم قو�تنا على �أي خطوة، حتى �أّنه مل يتم 

�إخالء �لدبابات و�ملد�فع �ل�شليمة من �ملنطقة. فكتب:

»ل���و كان خّط الدفاع خًط���ا قوًيا، ملا نح الع���دو يف الّتقدم. اإن 

ال�سبب الرئي�سي لالرتباك ه���و غياب قائد موؤثر يف اخلّط الأمامي 

ويف ميدان املعركة الأ�سا�سي لي�سّخ�ض �سرورة تراجع القوات يف 

.
1
هذه اللحظة اأو عدمها«

كت���ب يف ق�شم من ه���ذ� �لتقرير بخ�شو�ص نق����ص �لتخطيط يف 

�لعمليات:

»مل تجُكتب اخلطة بتفا�سيله���ا الكاملة، ففي الليلة الأوىل ملباغتة 

الق���وات العراقية، مل يكن اأح���د يدري ماهي مهمة اليوم التايل! يف 

ح���ن اأن جمي���ع هذه امل�سائ���ل ينبغ���ي توقعها واأخذه���ا باحل�سبان 

.
2
م�سبًقا ب�سكل كامل«

 كذلك ذّكر بال�شعف �لهند�شي:

»يف اخلط���ة ال�سامل���ة غ���اب دور الهند�سة ومل تق���م بدورها كما 

غ���اب عن الأذه���ان التفكري بحفر املتاري�ض ومترك���ز القوات. لو اأن 

1- مجموعة مذكرات حسن باقري، ج1.

2- المصدر نفسه.
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الق���وات حفرت املتاري�ض يف الليل���ة الأوىل، لتمّكنت من الدفاع يف 

.
1
اليوم التايل ولأ�سبح حتقيق الن�سر مي�ّسًرا«

غادر ح�شن باق���ري �إىل �شو�شنكرد يف �ل�شاد�ص من كانون �لثان 

1981. �لت���ّف �لعدو ح���ول �لهويزه، و�أخذ يتقدم باإجت���اه �شو�شنكرد. 

كان ير�فقه مهدي زين �لدين م�شوؤول معلومات عمليات �شو�شنكرد:

»كن���ا نفكر يف الّدفاع ع���ن �سو�سنكرد. ج���اء الأخ ح�سن وذهبنا 

�سوًيا. كانت قرابة مئة دبابة للعدو تتقدم. وقف دون اأن يخ�سى كل 

تل���ك الدبابات وقال يل ل بّد م���ن اتخاذ خطوة ما. رغبت حينها يف 

اأن نحمل اأ�سلحتنا ونتقدم. لكنه نهانا عن ذلك وقال: ل بّد اأن نقوم 

بعم���ل مدرو�ض واأن ند حاًل ونحمي �سو�سنك���رد. كان بجُعد النظر 

م���ن خ�سائ�ض وممي���زات ح�سن. كان يتحّلى ب�سب���ط الّنف�ض حتى 

.
2
يف اأ�سواأ الظروف«

 يف تلك �لأيام �لع�شيبة، ذهب ح�شن �إىل �لعميد �شريو�ص لطفي، 

قائ���د »فرقة 16 قزوي���ن« لعّله يقّدم �مل�شاعدة. �أدخ���ل �لعميد لطفي 

�لهند�ش���ة �لدفاعية �أو حرب �ملياه بعد ف�شل عمليات »ن�شر« وتر�جع 

�لقو�ت. �إذ ميكن للمياه يف بع�ص �ملناطق �أن ُتعرقل تقّدم �لعدو. لكن 

ة: ا خا�شّ ا فنوناً هذه �حلرب كما �حلرب �لع�شكرية تتطلب �أي�شاً

»�سحبن���ا جمي���ع الق���ّوات اإىل اخلل���ف م���ا اأمكننا ذل���ك، ا�ستوىل 

 وباتوا م�سرفن على امل���كان. راأيت 
3
العراقي���ون على »راأ�ض ج�س���ر«

- المصدر نفسه.  1

- الشهيد مهدي زين الدين.  2

3- مصطلح في التّكتيكات العسكرية. والمقصود منه قضم مواطئ قدم واالستقرار 
فيها لالنطالق لمهام تالية..
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تنا قليل���ة، قررنا القيام بعمل يحّد  اأن دباباتن���ا وناقالت اجلند خا�سّ

م���ن تقدم العدو ب�س���كل اأكرث. حّولنا جمرى مي���اه نهر كرخه باجتاه 

العدو عرب امل�سخات الإنليزية الكب���رية. جاء ح�سن باقري وقال: 

لقد اأتعبتم اأنف�سكم كثرًيا، كلما اأطلقتم املياه، تدفقت اإىل مكان اآخر.

لنا اإىل خمطط  بعد ذلك، مت �سّخ مياه كارون داخل القناة. تو�سّ

ميكن من خالله �سّخ املياه من كارون وتدّفقها اأ�سفل مواقع متركز 

قوات العدو، وبالّتايل نتمكن من اإّدخار عدد اأكرب من القوات وهذا 

يع���ّد اأحد اأ�سول احل���رب. كان ح�سن باقري يق���ول: حيثما تتجمع 

الطيور املائية، فهناك خرٌب ما. 

مت تنفي���ذ املخّطط وف���ق معلومات ح�سن باق���ري. يف ال�سباح، 

راأين���ا اأن دبابات العدو جميعها عالقة باملياه ولذ اجلنود بالفرار. 

.
1
قمنا بتكبيل العدو وبعدها اأحرزنا تفوًقا«

حتى ذلك �ليوم، مل يكن هناك �أّي �رتباط ميد�ن بني »�لفرقة 9« 

�ملدرعة �لتابعة للقو�ت �لعر�قية �ملتو�جدة يف حمور ت�شز�بة-ب�شتان-

�شو�شنك���رد وب���ني »�لفرقة 5« �ملوؤّلل���ة و�ملتمركزة يف حم���ور طالئية-

جفري-كرخه كور. بعد عمليات »ن�شر« قر�أ ح�شن باقري �أفكار �لعدو 

وق���ّدر بكل ثق���ة و�شط جمع من ق���ادة �جلي�ص و�حلر�ص ب���اأّن �جلي�ص 

�لعر�قي �شي�شل يف �ملدى �ملنظور بني جفري وب�شتان من خالل ن�شب 

ج�شور عل���ى �أنهار كرخه كور ني�شان و�شابل���ة. وذلك حلماية جناحي 

قو�ت���ه م���ن خطر هجوم جماه���دي �لإ�شالم، كذل���ك لتحقيق �لّدعم 

1- اللواء سيروس لطفي، كان قائد الفرقة "16 قزوين" المدرعة وذلك في بداية 
الحرب. وهو من مواليد العام 1935م في محلّة صوفيان تبريز، والتحق بكلية 

الضباط في العام 1955م.
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�لاّلزم م���ن د�خل �أر��شينا. هذ� �لتقدير حتّقق يف �أقّل من �أ�شبوع ما 

�أذهل �جلميع على حد قول غالم علي ر�شيد:

»كان ه���ذا التقدير مفاجًئ���ا حتى بالن�سبة اإلين���ا، فهو مل يخربنا 

عنه من قبل. مل مي�ض اأ�سبوع حتى نّفذ العدو عملية الدمج ون�سب 

ج�س���وًرا ع�سكري���ة متع���ددة عل���ى اأنهار كرج���ه كور، ني�س���ان ونهر 

�سابلة. حتّققت كل تقديرات الأخ باقري واأثنى اجلميع على نبوغه 

.
1
الع�سكري«

كان غالم علي ر�شيد حديث �للتحاق بجمع قادة �لغولف. �شهدت 

تل���ك �لفرتة تغري�ت يف �أركان �لعمليات �جلنوبية؛ غادر د�ود كرميي 

�إىل �لغ���رب، �نتق���ل رحيم �شفوي م���ن د�رخوين وج���اء �إىل �لغولف 

وت���وىل قيادة �لعمليات �جلنوبي���ة، كذلك �نتقل غالم علي ر�شيد من 

دزفول �إىل �لغولف و�أ�شبح نائب رحيم �شفوي. ��شتمر ح�شن باقري 

يف �إع���د�د معلومات �لعملي���ات. كان يت�ش���اور يف �أركان �لعمليات مع 

رحيم �شفوي �أكرث من �أي �شخ�ص �آخر:

»كان ح�س���ن باق���ري يرافقن���ي قبل اجلميع يف ج���ولت املحاور 

املختلف���ة. ح�س���ن اإن�س���ان موؤمن، �سج���اع، حكيم، ملت���زم بالأحكام 

وامل�سائل ال�سرعية. اأّما فيما يخ�ّض حدة الذكاء، فكان يتمتع بنبوغ 

ل مثي���ل ل���ه. كان ن�سًطا كث���رًيا واآخر من يطفئ م�سب���اح غرفته يف 

الغول���ف. يف ال�سب���اح، كنت اأوقظه ع���ادة، لأين كنت اأن���ام باكًرا. 

1- اللواء غالم علي رشيد، نائب قائد أركان العمليات الجنوبية في بداية الحرب، 
ومؤسس قوات المشاة التابعة للحرس في نهاية العام 1982.
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.
1
بينما يبقى هو م�ستيقًظا لوقت متاأخر من الليل يطالع ويدّون«

كذلك يلحظ �ل�شيد ر�شيد قدر�ته �لذهنية �لن�شطة يف �أول تعارف:

»عندم���ا كان ح�س���ن باق���ري يح�س���ر يف جم���ع م���ا، لع���ّل روؤيته 

للوهل���ة الأوىل؛ ما مل ينطق بكلم���ة، وي�سرح امل�سائل ببيان وا�سح 

وبجاذبي���ة لفتة؛ ل جتعلنا ن�سّدق اأن���ه ميتلك هذا القدر من الفهم. 

عندم���ا تدخل غرفته تراه ه���و وقواته من�سغلن ب�س���ّدة يف عملهم. 

يتوّق���ع امل���رء اأن يجد اأمامه تنظيًما اإدارًي���ا وا�سًعا، لكن الأمر لي�ض 

كذل���ك. كان الأخ ح�سن يعود من حماور العمليات يف اأكرث الأحيان 

.
2
معفًرا بالرتاب ويف جعبته معلومات مهّمة«

بع���د مّدة من �لّزمن، �جتمع كلٌّ من �ل�شي���د رحيم، �ل�شيد ر�شيد 

ا فغدو� �شانعي �لتحولت �لهامة للحرب. وح�شن باقري معاً

1- مقابلة أجراها الكاتب مع اللواء رحيم صفوي. بعد توليه قيادات ومسؤوليات 
الثوري  للحرس  عاًما  قائًدا  العام 1997  منذ  ُعيَّن  الحرب،  فترة  مختلفة خالل 
ولمدة عشرة أعوام. ثم ُعيّن في منصب "المستشار العسكري األعلى" أو األول 

للقائد العام للقوات أي لقائد الثورة اإلسالمية آية الله السيد علي الخامنئي.

2- اللواء غالم علي رشيد.
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ب���د�أ �لعام 1981م وق���د �أرخت ر�ية �لياأ����ص بظاللها على جبهتنا 

بفع���ل �لهز�ئ���م و�لإخفاقات. ومتّث���ل �جلي�ص �لعر�ق���ي يف ذهن بني 

�ش���در �لقائد �لع���ام للقو�ت حينها، وقادة �جلي����ص، ك�شبٍح ل يهزم. 

ا �إىل ماأزق وطريق م�شدود. حينها  فاحل���رب كانت قد و�شلت ميد�نياً

ط���رح ح�شن باقري �ش���رورة تغيري �أ�شل���وب �لقت���ال. يف �أو�ئل �لعام 

1981، ت���د�ول ح�شن باقري ه���ذ� �ملو�شوع بد�يةاً م���ع �لقادة يف �أحد 

�لجتماع���ات. وتلّخ����ص جملته �لق�شرية �ملدّون���ة يف دفرت مذكر�ته 

تلك �جلل�شة:

»يجب اأن منتلك اجلراأة ونعرتف باأن هذا النوع من القتال غري 

.
1
جمٍد، ل بد واأن تتغري ا�سرتاتيجية احلرب«

يف عيد �لنوروز لذلك �لعام توّجه �أغلب م�شوؤويل �لبلد �إىل �جلبهة 

�جلنوبي���ة. ر�أى ح�ش���ن �أن �لفر�ش���ة مو�تية؛ طرح �أم���ام كل م�شوؤول 

�لتقاه �شرورة تغيري �أ�شلوب �لقتال و�حلرب، ويف حالة عدم م�شاركة 

�لق���و�ت �ل�شعبية باحلرب فلن ُيَحّل هذ� �ملاأزق. ظهر �ل�ّشّك و�لرّتدد 

ل���دى �مل�شوؤولني، فحينها مل تكن �لأجو�ء مهياأة بعد لهذ� �لعمل حتى 

1- المفكرة اليومية- المذكرات اليومية للشهيد حسن باقري، تدوين أحمد دهقان، 
انتشارات "الشهيد حسن باقري".
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لدى �لقوى �لثورّية و�أتباع نهج �لإمام:

»ن�ستطي���ع الق���ول بق���وة اأن اأح���ًدا مل يج���روؤ عل���ى ط���رح هك���ذا 

ا�سرتاتيجي���ة يف تلك الآون���ة. فالعدو كان قد احتل اأكرث من 15000 

 من م�ساح���ة املنطقة. و�س���ارت املدن احلدودي���ة حتت مرمى 
2
كل���م

ن���ريان مدفعيته: �سّن هجوًما على مدين���ة الأهواز، وق�سف دزفول 

واري���خ كذلك، واملدن الرئي�سية ق�سفها بالطائرات، اأ�سف اإىل  بال�سّ

ذل���ك وجود اأزم���ات داخلي���ة. اإًذا تتطلب هكذا ظروف ج���راأة بالغة 

لياأت���ي �سخ�ض ما ويخلط الأمور ببع�سها. كان ح�سن يتحّدث بثقة 

حول تغي���ري ال�سرتاتيجية؛ كان الأمر يتطّل���ب حامل راية ينه�ض 

.
1
ب�سجاعة ويقول ذاك الكالم ول يقدر على ذلك �سوى ح�سن باقري«

يف تل���ك �لأثن���اء، رّحب �آي���ة �هلل �خلامنئي باأ�ش���ل ]فكرة[ تغيري 

ا ق�شري �لأمد و�آخر طويل �لأمد.  ��شرت�تيجية �حلرب وطلب برناجماً

ط���رح �آية �هلل �خلامنئ���ي �ملو�شوع يف �ملجل�ص �لأعل���ى للدفاع ب�شفة 

ممث���ل �لإم���ام فيه وطرح���ه كذلك مع �لإم���ام، قال �لإم���ام: »نفذو� 

�لعملي���ات، لك���ن يف نط���اق حمدود«. كان���ت �خلط���وة �لأوىل لتنفيذ 

ة يف تغيري ��شرت�تيجية  �لعملي���ات �ملحدودة. �أ�شحت �حلرك���ة �لثورياً

ا يف جناح �شل�شل���ة عمليات حمدودة و�شّدق �جلميع �أنه  �حلرب �شبباً

ميكن حماربة �لعدو:

»كانت العملي���ات املحدودة تنّفذ وفق معلوم���ات قوات ا�ستطالع 

العمليات وجميع من يف امليدان، لكّنها بقيادة رجل مّطلع و�سّفاف يعي 

ما ينبغي فعله، وعلى حّد قوله ل يرتبك اأو تختلط عليه الأمور، ويدرك 

اأن الّتخبط يرهق القوات ل  كرثة الأعباء. ت�سّكلت العمليات املحدودة 

1- فتح الله جعفري.
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بوا�سط���ة ق���ادة املحاور؛ كان���ت مهّمة عبد املحمد رئ���ويف الّتخطيط 

له���ا يف غ���رب دزف���ول و�ساوري���ه، جميد بقاي���ي ومرت�س���ى �سفاري 

لتنفيذ العمليات يف �سو�ض، علي ها�سمي لإناز خطة العمليات يف 

اجلبهة، عزيز جعف���ري، ا�سحاق عزيزي، ا�سماعيل دقايقي، م�سعود 

�سفايي مق���دم واآخرون لتنفي���ذ العمليات يف �سو�سنك���رد. كانت كل 

اأف���كار وخط���ط وبرامج العمليات ت�س���در من الغول���ف اأّي من قيادة 

ح�سن باقري، ال�سيد ر�سيد، وال�سيد رحيم. فحيثما تطّلب الأمر تنفيذ 

.
1
عمليات حمدودة كان هوؤلء الثالثة حا�سرين يف امليدان«

يف ربي���ع و�شي���ف �لع���ام 1981م، �أخرج���ت �لعملي���ات �ملحدودة 

�حل���رَب من �ملاأزق. يق���ال �أن �لأ�شخا�ص �لّناجحني ل يعرفون �ملاآزق 

و�لط���رق �مل�شدودة، فهم �إّما يكت�شفون �حللول، �أو ي�شنعونها. ح�شن 

باقري ميكن �عتباره من زمرة هوؤلء �لأ�شخا�ص:

»على حد و�سف ال�سيد حم�سن ر�سايي: ح�سن باقري ر�سا�سة 

ملتهبة ل ت�ستطيع اأن مت�سكها بيدك؛ كان مفعًما بالطاقة واحليوية. 

رمب���ا لذلك ال�سبب كان ال�سيد حم�سن يق���ول اإن ح�سن باقري مفّتت 

امل���اآزق. يق���ول �سق���راط: كانت اأم���ي تعمل قابل���ة، واأن���ا كذلك، كان 

ثمرة عملها تولي���د الأطفال، واأنا اأّولد الأفكار. اأعتقد اأن ح�سن كان 

.
2
�سقراطًيا بنحٍو ما«

ي���وم  يف  �ملح���دودة  �لعملي���ات  �أوىل  نّف���ذت  �شو����ص،  غ���رب  يف 

14\4\1981م، وق���د حملت ��شم »�لإمام �مله���دي«. يف هذه �لعمليات 

جنحت قو�ت �حلر�ص و�لتعبئة �مل�شتقرة يف جبهة �شو�ص يف �ل�شيطرة 

1- المصدر السابق.

2- علي رضا عندليب.
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عل���ى �ملناطق �ملح���ددة وذلك مب�شاركة ف�شيلني م���ن وحد�ت »فرقة 

لة: مقتل 100 من عنا�ش���ر �لأعد�ء و�أ�شر  21« حم���زة. كان���ت �ملح�شّ

���ا. بالإ�شافة �إىل �حرت�ق 31 دباب���ة وحاملة جند وطائرة  24 �شخ�شاً

 � مروحّية، وغنيمة �أ�شلحة وذخائر كثرية. كان ح�شن باقري متو�جداً

يف جبهة �شو�ص حني ]�نطالق[ �لعمليات:

»اأح�س���ر مرت�سى �سف���اري خمطًطا للعمليات م���ن جبهة �سو�ض 

ليت���ّم تنفيذه���ا مبنطق���ة اأنكو�ض. ق���راأ ح�سن باق���ري املخطط بدقة 

واأج���رى عليه بع�ض الّتعدي���الت. اأثناء العملي���ات ذهبنا اإىل جبهة 

�سو����ض برفق���ة ح�س���ن باق���ري. بينم���ا كن���ا نتوج���ه اإىل ناحية نهر 

كرخه، انفجرت قذيفة هاون بالقرب منا. وت�ساعد الغبار والرتاب 

والّدخ���ان، انتابن���ي �سع���ور بالقلق على حي���اة ح�س���ن. عندما هداأ 

.
1
الغبار، راأيته �ساملًا بحمد الله«

دفعت �لتجربة �لأوىل للعمليات �ملحدودة قادة �جلي�ص للت�شديق 

ا �لتخطيط للعمليات وتنفيذها. و�شعرو� �أنه  �أن �حلر�ص باإمكانه �أي�شاً

مب�شاع���دة �لقو�ت �ل�شعبية ميكن تنفي���ذ �لعمليات وحتقيق �لن�شر، 

� للجي�ص.  و�أن باإم���كان �حلر����ص و�لق���و�ت �ل�شعبي���ة �أن يكون���ا �شن���داً

و�لأه���م م���ن كل ذل���ك، �أن هذ� �لّن���وع من �لعملي���ات يوف���ر �أر�شّية 

منا�شبة للعمليات �مل�شرتكة بني �حلر�ص و�جلي�ص. �نطلقت �لعمليات 

�لتالي���ة يف 15\5\1981م بهدف �ل�شيطرة عل���ى تالل »مدن« �لو�قعة 

يف �شم���ال �آباد�ن. فالعدو كان ير�ش���د جماهدينا ويرتب�ص بهم من 

�أعل���ى هذه �لتالل. من خ���الل �لتخطيط و�لتع���اون �مل�شبق، جنحت 

ق���و�ت �جلي����ص و�لتعبئة و�حلر�ص، يف �ل�شاع���ات �لأوىل للعمليات يف 

1- اللواء غالم علي رشيد.
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�، لكن  حتري���ر �لتالل، كّثف �لع���دو هجماته و�أعاد �حتالله���ا جمدداً

قو�تنا �أعادت �لكّرة ودح���رت �لعدو وب�شطت �شيطرتها على �لتالل. 

يف هذه �لعملي���ات مت تدمري ع�شرة دبابات وناق���الت جند، و�غتنام 

ثالث ناقالت جند وعدد كبري من �لأ�شلحة �خلفيفة ون�شف �لثقيلة 

���ا. يف 15 �أيار عام 1981،  )�ملتو�شط���ة(، كما �أ�شرت قو�تنا 70 جندياً

توّج���ه �لقائ���د م�شع���ود حجازي باإح���دى �ملجموع���ات �ملوؤلفة من 56 

ا من �حلر�ص �لثوري �إىل جبهة »مدن«: �شخ�شاً

»كان ح�س���ن باق���ري ي�سدر اأوام���ر العمليات من مق���ّر العمليات 

اجلنوب���ي )الغولف(. بعد عمليات »مدن«، اندحر البعثيون من »ذو 

الفقاري���ة«؛ حيث كانوا ق���د حققوا هناك انت�س���اًرا وا�سًعا، كان هذا 

النت�س���ار هاليّل ال�ّس���كل يلتف من جادة اآب���ادان - ماه�سهر ويعود 

ثاني���ة ويّت�س���ل باجل���ادة. بعد ه���ذه العملي���ات، اأخل���ى العراقيون 

مناط���ق وا�سع���ة واحتفظوا فق���ط مبنطقة تقع جن���وب �سرق جادة 

ماه�سه���ر مب�ساحة 5 كيلومرتات. رمبا كان ه���دف مقّر الغولف من 

هذه احلملة اختبار عمليات ثامن الأئمة الكربى. كان الهدف الأول 

الوا�س���ح للجميع منذ بداية احلرب ه���و وجوب ا�ستعادة اأرا�سينا 

م���ن قب�سة العدو. لكن هذا اله���دف كان بحاجة ل�سرتاتيجية وقبل 

اأي �س���يء كان بحاج���ة اإىل ذه���ن وّق���اد. اأ�ستطيع الق���ول بجراأة اأن 

.
1
اأمثال ح�سن مل يكونوا كثريين«

يف �أح���د �لتقارير قّدم ح�شن باقري در��شة حول عمليات »مدن«، 

كتب يف مقّدمتها:

1- حوار أجراه الكاتب مع السيد مسعود حجازي، وهو من مواليد العام 1962 
مدينة آبادان.
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»تخّلل���ت العملي���ات م�س���اكل يف مراح���ل خمتلف���ة يف التخطيط 

والتنفي���ذ، ومن خالل درا�ستها ب�س���كل دقيق ميكن اكت�ساب جتارب 

 .
1
جديدة فتقّل نقاط �سعفها وتزداد نقاط قوتها«

بعدها عّدد ح�ش���ن باقري نقاط �ل�شع���ف بالتف�شيل، وخ�ش�ص 

���ا من �لتقري���ر لعر�ص نقاط ق���ّوة �ملخّط���ط. يف �لتكملة، طرح  ق�شماً

ت�شع���ة مقرتحات للتح���ركات �مل�شتقبلية؛ وهذ� ي�ش���ري �إىل دقة نظره 

و�إ�شر�ف���ه على �مليد�ن. هذ� �لّتمكن و�لّتحكم ن�شاأ من جمموع ن�شاط 

وعمل »معلومات �لعمليات« �لتي كان قد �شّكلها و��شتخدمها يف ر�شد 

�لع���دو يف كّل �جلبهات. كان م�شوؤولو معلومات �لعمليات ير�شلون �إىل 

�لغول���ف تقارير �ملناطق �ملوكل���ة �إليهم ب�شكل م�شتم���ر. ويجتمع بهم 

���ا يف غرفة �حلرب ويقدم �حلل���ول. كان على  ح�ش���ن باقري �أ�شبوعياً

���ا، ويتلقى �ملعلومات من �مل�شوؤولني، كذلك  تو��شل مبا�شر بهم جميعاً

يتابع قو�تهم عن قرب:

»كان ل���دى ح�س���ن باق���ري منظ���ار ليل���ي )20×80( ي�سّلم���ه ل���كّل 

اجلبه���ات بالتن���اوب. كن���ا يف حم���ور قري���ة »مرع���ى« الواقع���ة يف 

�سمال كرخ���ه كور ننتظر دورنا، ناداين عزي���ز ان�ساري اأحد اأفراد 

جمموعتن���ا: علي! متى ي�سلمنا الأخ العزيز باقري املنظار؟ اأجبت: 

مل يحن دورنا بعد. قال: قل له على ل�ساين يا �سيد باقري �سّلمني هذا 

املنظار واأنا اأخربك عن عدد العراقين ذوي ال�سوارب وحليقيها.

اأو�سل���ت ر�سالة الأخ عزيز اأن�س���اري اإىل ح�سن باقري فقال: ما 

ج���دوى املعلومات حول ع���دد العراقين ذوي ال�س���وارب واحللقى 

ومب���اذا تنفعنا! بعدها �سّلمني املنظار وقال: ق���ل له اأن يح�سي لنا 

1 -مجموعة مذكرات حسن باقري، ج2.
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.
1
ا« عدد ذوي ال�سوارب اأي�سً

كان يدي���ر خط���وط �ل�شتطالع و�ملح���اور ويق���ّدم لقو�ته خارطة 

���ا ما بني  ���ا ميت���از�ن بدق���ة عالي���ة؛ فتج���د �لق���و�ت تطابقاً وخمّططاً

�ملخطط و�جلبه���ة. وظّل يعّلم �لقو�ت يف نطاق عمله؛ فيوجههم �إىل 

كيفي���ة �ل�شتطالع و�أماكنه وماذ� ير�شدون. كان يدّقق يف �لّتفا�شيل 

غرية للّتقارير: �ل�شّ

»يف اإح���دى امل���رات قّدمتجُ حل�س���ن تقري���ًرا يفيد ب���اأن قواتنا قد 

دّمرت م�ست���ودع الذخرية يف حمور العدو وبقي يحرتق ل�ساعات. 

�ساألن���ي: ما الذي كتبَت���ه؟ وهل ي�سع العدو م�ست���ودع الذخرية يف 

اخلطوط الأمامية!!

اح���رتت مباذا اأجيب؟ قل���ت: اأنت حمق. قال: اأن���ت تعد التقرير 

رفًع���ا للعتب وح�سب! مل اأمتلك جواًبا. فم���ع ح�سن باقري علينا اأن 

نتح���ّدث بدّقة وب�سكل مدرو����ض وينبغي اأن ندع���م اأقوالنا بالأدلة. 

.
2
فهو مل يكن يقبل الأمور بب�ساطة«

ا  ���ا لفتاً يف �لعملي���ات �لأولي���ة؛ كان ح�ش���ن باق���ري ي���ويل �هتماماً

بالوثائق دون غريها من �لغنائم �لتي كانت تقع باأيدينا:

»يف الوق���ت ال���ذي مل يك���ن اأح���د يهت���ّم بامل�ستن���دات والوثائ���ق 

العراقي���ة، وكان���ت تجُلقى عل���ى الأر�ض كاأوراق مهمل���ة، طرح ح�سن 

باق���ري اأهميته���ا للمرة الأوىل. طلب من اجلمي���ع اأّنه اإذا وقعت يف 

اأيدين���ا وثائق اأو م�ستندات ينبغي اإر�سالها مبا�سرة اإىل مقّر اأركان 

1- علي ناصري.

2- فتح الله جعفري.
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العمليات اجلنوبي. �سرعان ما جّند ح�سن ب�سعة اأ�سخا�ض لرتجمة 

الوثائ���ق، و�سّكل ق�سًم���ا للرّتجمة يف قلب ا�ستخب���ارات العمليات، 

كذلك اهتم كثرًيا بالّتن�ست. منذ البداية قال لالإخوة: اإذا ا�ستطعتم 

.
1
�سّغلوا جهاز ل�سلكي �سغري وا�سمعوا ماذا يقول العراقيون«

كذل���ك �شار يدخل يف حو�ر�ت مع �لأ�ش���رى �لعر�قيني من خالل 

�أ�شلوبه �خلا�ص �لذي رمبا كان ح�شيلة خربته �ل�شحفية، وجنح يف 

� يف معرفة طبيعة �جلي�ص �لعر�قي: حت�شيل معلومات �شاعدت كثرياً

»كان ي�س���األ ال�سباط ع���ن طريقة تعاطيهم مع الرتب���اء، وي�ساأل 

ع���ن الّتف���اوت ب���ن اأ�سح���اب الدرجت���ن )ال�ساب���ط والّرتيب( يف 

���ة الغ���ذاء. كذلك ي�ساأل اجلن���ود عن ح�س�ض الغ���ذاء، الفاكهة،  ح�سّ

احلل���وى، ال�سجائ���ر و...عن طريقة معاملة ال�سب���اط لهم. وتطّرق 

يف اأ�سئل���ة ع���ن الإجازات: كم ع���دد اأيام اإجازات الق���ادة وعدد اأيام 

اإج���ازات الرتباء؟ متى يذهبون لق�س���اء الإجازات؟ من اأول ال�سهر، 

يف منت�سف ال�سهر اأم يف اآخره؟ هل هناك نظام معن لالإجازات اأم 

ل؟. كان ي�س���األ ذوي الرت���ب عن طبيعة تفاوته���م عن اجلنود؟ كيف 

يت���م مكافاأته���م؟ من خالل الإج���ازات؟ اأم من خالل الأم���وال؟ اأو من 

.
2
خالل الّرتبة والو�سام؟ كان ي�ساأل عن تفا�سيل كل ما ذكرنا«

ا  بالإ�شافة �إىل �ملعلومات �لعامة حول �لعدو، فتح ح�شن باقري ملفاً

� من �شد�م �إىل وزير دفاعه  لال�شتخبار�ت با�ش���م قادة �لعر�ق، بدءاً

عدن���ان خري �هلل، رئي����ص �أركان �جلي�ص عبد �جلب���ار خليل �شن�شل، 

رئي����ص �ل�شتخب���ار�ت عبد �جل���و�د ذن���ون، و�نتهاءاً بق���ادة �لفيالق، 

1 -أحمد غالم بور.

2 -فتح الله جعفري.
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و�لفرق، و�لألوي���ة، و�لكتائب، و�ل�شر�يا، و�لف�شائ���ل �لتابعة للجي�ص 

�لعر�ق���ي. كان ي�شتمع بدق���ة �إىل خطابات �شد�م وقادة �لرتب �لعليا 

يف �جلي�ص �لبعثي ويتتّب���ع �ملعلومات و�لأهد�ف �لهامة للعدو من بني 

طي���ات �لكلمات و�خلطابات وي�شتفيد م���ن جميع �لإمكانات �ملتاحة. 

كان يح�شل على معلوم���ات عرب �ل�شور �جلوية، �لتن�شت، �لوثائق، 

حماورة �لأ�شرى و�لعنا�شر �ملتغلغلة يف عمق �لوحد�ت �لبعثّية:

»مل يخ���َف �سيٌء من اأمر اجلي����ض العراقي عن عينه الثاقبة. كان 

مّطلًعا على كيفية نظام انت�ساره يف املنطقة واأماكن انت�سار الفيالق، 

اأين تتمركز كل فرقة، امل�سافات الفا�سلة بن حماورهم، اأين ت�ستقر 

الألوية. مل يكن اأحٌد ميتلك معرفته مبّدرعات اجلي�ض العراقي. كان 

ا باأنواع الدباب���ات، اأعداد واأنواع املدافع، م�سادات الطائرات،  ملمًّ

ل  الأ�سلحة اخلفيفة ومقدار الذخائر اخلا�ض بالكتيبة. وهكذا، ح�سّ

ا باجلي����ض العراقي من الناحية الع�سكرية  معرف���ة �ساملة معلوماتيًّ

.
1
وال�سيا�سية«

وم���ن �أجل �إحكام �ل�شيطرة على �لع���دو، تعّلم ح�شن باقري �للغة 

ا. يف �أو�خ���ر �لعام 1980 عّرف حمي���د معينيان موؤيد  �لعربي���ة �شريعاً

ر�ش���و�ن �إىل ح�شن باقري. ب���د�أ عمله يف �لغولف يف ترجمة �لوثائق 

و��شتفاد منه يف تعّلم �للغة �لعربية:

»كان يق���ول: اأرغ���ب كثرًيا يف تعّلم اللغة العربي���ة، فاأنا كال�سمك 

يف امل���اء! �ساأل���ت: ماذا تعني؟ اأج���اب: ماذا يق���ول ال�سمك يف املاء؟ 

قل���ت: وه���ل يقول ال�سم���ك �سيًئا يف امل���اء!؟ قال: اإذا نظ���رت اإىل فم 

1- المصدر نفسه.
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، ق���ول )اآب( هذا 
1
ال�سم���ك يف امل���اء �ستجده يق���ول )اآب( )اآب( )اآب(

ا اأحت���اج اإىل تعّلم اللغة  دلي���ل على احتياجه الدائ���م اإليه، واأنا اأي�سً

العربية مبقدار حاجة ال�سمك للماء. 

اجته���د كثرًيا حّتى تعّل���م اللغة العربية و�س���ار يحاور الأ�سرى 

.
2
ب�سهولة«

م���ع بد�ية �لعملي���ات �ملحدودة، توّجه���ت �إىل �جلبه���ة �شر�يا من 

�لقو�ت �ل�شعبي���ة و�حلر�ص من خمتلف �ملدن، للم�شاركة يف �لعمليات 

�لت���ي كان���ت تخّطط وتنف���ذ بو��شط���ة مق���ر �لعملي���ات �جلنوبي. يف 

�لبد�ي���ة، مل تتمكن ه���ذه �لعمليات م���ن دفع جمي���ع عنا�شر �جلي�ص 

وبن���ي �شدر -ب�شفته �لقائد �لعام للقو�ت- �إىل �مليد�ن، لكن �لقو�ت 

ا يف هذه �لأعمال و�أحرزت جناحات  �لثورية يف �جلي�ص �شاركت تطّوعاً

���ا �أ�شبح �جلي�ص وحتى بني �ش���در )�لقائد �لعام  ا ف�شيئاً طيب���ة. و�شيئاً

للق���و�ت( يعّول عل���ى معلومات ح�ش���ن باقري. ف���اأي منطقة رغب يف 

ا عنها.  � دقيقاً معرف���ة م�شتجد�تها، كان ح�شن باق���ري يقّدم له تقريراً

ا، وُي�شهد �شحته  ا ودقيقاً كان مو�شع ثقة �جلميع لأن قوله كان �شحيحاً

يف �مليد�ن. فاإذ� ذكر يف تقريره �أن مدفعية �لعدو تق�شف من �لقرية 

�لأهو�زية �لفالني���ة، �أثبت م�شد�قية قوله �لأ�شرى �لعر�قيون عندما 

يقعون يف �لأ�شر. لقد �أوجدت »�لعمليات �ملحدودة« �لأمل لدى �جلي�ص.

يف 21 �أيار 1981م، �نطلقت ثالث عمليات على ثالثة حماور بنحو 

متز�م���ن حتت ��شم »عمليات �لإمام عل���ي Q« و»�لإمام �ملهدي|«، 

1- آب باللغة الفارسية تعني الماء؛ أي أن صوت قرقرة السمك يشبه التلفظ بكلمة 
آب الفارسية.

2- مؤيد رضواني، أحد أفراد قوات حسن باقري، كان يعمل في ترجمة الوثائق 
العراقية. من مواليد العام 1963م  الكاظمية العراق.
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 »Q وذلك مب�شاركة وحد�ت من �جلي�ص. نّفذت عمليات »�لإمام علي

يف تالل »�هلل �أكرب« �لو�قعة يف �شمال �شو�شنكرد بو��شطة: ثالث كتائب 

من »فرقة 92«، ثالث كتائب من �حلر�ص و400 عن�شر من قو�ت مقر 

ح���رب �لع�شابات. يف هذه �لعمليات، حتّررت تالل �هلل �أكرب وم�شاحة 

 من �ملنطقة، كما مّت تدمري »�لل���و�ء 35 �ملدرع« �لعر�قي. �أما 
2
20 كل���م

عمليات »�لإمام �ملهدي |« فقد ُنفذت يف غرب �شو�شنكرد �إىل دحيماويه 

- قرية و�قعة على جادة �لأهو�ز �شو�شنكرد- وبو��شطة �حلر�ص و»�للو�ء 

�. �نطلقت عمليات �أخرى با�ش���م عمليات �ملهدي |  55« �ملحم���ول ج���واً

���ا وذلك يف منطقة »�أنكو����ص �شو�ص« ونّفذها حر�ص �شو�ص و�إ�شناد  �أي�شاً

»فرق���ة 21 حمزة« �ملدفعي. �أ�شفرت نتائج ه���ذه �لعمليات �لثالث عن 

ا. وغنيمة 45  ا من قو�ت �لعدو، م���ن بينهم 19 �شابطاً �أ�ش���ر 844 جندياً

دبابة وناقلة جند، بالإ�شافة �إىل عدد كبري من �لأ�شلحة �خلفيفة وعدة 

�شيار�ت وعربات جيب و��شعاف ومعد�ت فردية. كتب ح�شن باقري يف 

:Q لتقرير �خلا�ص بعمليات �هلل �أكرب �أو عمليات �لإمام علي�

»بن���اًء لق���ول جميع الق���ادة الع�سكري���ن اأن هذا الهج���وم �سعٌب 

للغاي���ة واأن الع���دو يتمو�س���ع مبواقع حمكمة، لك���ن يف مقابل ذلك 

امت���ازت خّطتن���ا بالإب���داع والبت���كار، الأم���ر الذي من���ع العدو من 

.
1
اإحباطها ب�سهولة«

كتب يف مقاطع �أخرى من �لتقرير:

ا ذهبي���ًة لتطوير قدراتن���ا، فقواتنا  »منحتن���ا هذه احل���رب فر�سً

الت���ي متتلك بعًدا ثورًيا، ل تنقاد عمياء �سّم���اء للقوانن املعّدة يف 

اخلارج، بل ميكنها اخلروج من القوالب اجلاهزة وابتكار اأ�ساليب 

1- مجموعة مذكرات حسن باقري، ج2.
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وفًق���ا لأفكارها البن���اءة، الأمر الذي لن يدع الع���دو ي�سمد ب�سهولة 

 .
1
اأمام هذه القوات«

يف �لو�ق���ع، كان �جلي����ص �لعر�ق���ي و�لق���وى �لغربي���ة و�ل�شرقي���ة 

�ملد�فعة عن �شد�م مّطلعني ب�شكل كامل على �لبنية �لتحتية و�لقو�عد 

�لع�شكرية جلي�شنا، �أما ما فاجاأ �لعدو فهو �بتكار �لأ�شاليب �حلديثة 

يف �حلرب، وهو ما �شّخ�ص �شرورته ح�شن باقري منذ بد�ية �حلرب 

و�أتبعها يف �لتخطيط �لأّويل للعمليات �ملحدودة:

»رمب���ا غاب ع���ن الكثريين ممن كان���وا يعمل���ون يف ذلك املحيط، 

ومم���ن وّجههم ح�سن باقري نحو العمليات املحدودة. ولكن باأيدينا 

ّطت بقلمه. عمله يف ا�ستخراج املعلومات،  وثيقة ذات اأهمية بالغة خجُ

���ا كتاب���ة التقارير. وهي الي���وم اإحدى  وتخطي���ط العملي���ات، واأي�سً

 .
2
الّذخائر الوطنية اخلالدة يف تاريخ البلد«

1- المصدر نفسه.

2- فتح الله جعفري.



 الوفود إلى ساحة القيادة 

نتج���ت عن جم���ار�ة �أبي �حل�ش���ن بني �شدر للمنافق���ني حالٌة من 

�ل�شط���ر�ب و�لفو�ش���ى يف �لبلد، و�شلت ُذروته���ا يف حزير�ن 1981. 

وم���ع تفاقم �لأو�شاع، ��شتلم �لإمام �خلميني } زمام �لأمور وعزل 

بني �شدر من �لقي���ادة �لعاّمة للقّو�ت �مل�شّلحة يف خطوة �أوىل، وذلك 

منت�ش���ف ليل �حلادي ع�شر من حزي���ر�ن من �لعام نف�شه. يف وقتها، 

كان رحي���م �شف���وي، وح�شن باق���ري ور�شيد ميه���ّدون لعمليات با�شم 

�لإم���ام �حل�شنيQ �لتي تقّرر تنفيذها عن���د �لّثانية و�لن�شف من 

فجر ذلك �ليوم. بعد �شدور قر�ر عزل بني �شدر غرّيو� ��شم �لعمليات 

ف�ش���ارت »�خلمين���ي روح �هلل، �لقائ���د �لعام للق���و�ت«. وكان هدفها 

�لّتق���دم )3كل���م( يف �حلّد �لفا�شل ب���ني نهر كارون وطري���ق �أهو�ز-

�آب���اد�ن يف منطقة د�رخوين؛ فبعد �شقوط خرم�شهر بيد �لعدو، �أكمل 

جي����ص �شد�م غزوه باجت���اه �شمال �آباد�ن، َعرَبَ نه���ر كارون و��شتوىل 

على ّطريق �آباد�ن -�أهو�ز ومن ثّم طريق �آباد�ن- ماه�شهر، وحا�شر 

مدينة �آباد�ن. 

كان يحتمل �أن تهّيئ هذه �لعمليات �لأر�شّية لك�شر ح�شار �آباد�ن. 

� من قّو�ت �حلر�ص، �شرّية دبابات و�شت  وقد �شارك فيها 350 عن�شراً

ع�شرة بطارية مدفعية من »�لفرقة 77« خر��شان، وكان رحيم �شفوي 

12
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قائد هذه �لعمليات: 

»بداأت العمليات. تقّدمنا قرابة )3 كلم(، انهارت الكتيبة العراقية 

ّتابعة لّلواء الثامن املوؤّلل من الفرقة الثالثة،  الّثالثة بالكامل; وهي 

اأ�سرنا عدًدا كبرًيا وغنمنا دبابات وحامالت جند. كان عدد العراقين 

كب���رًيا و�سّن���وا هجم���ات م�س���اّدة ب�س���كل مت���وايل؛ فو�سل���وا اإىل 

�سواترن���ا الرّتابّية، ظلوا يتقّدمون اإىل درجٍة اأننا كنا نرمي القنابل 

خلف املتاري�ض مبا�سرة. اأجُ�سبتجُ ب�سظية يف بداية العمليات فربطت 

الكوفّي���ة عل���ى راأ�سي لأوق���ف النزيف لكنه���ا مل جتِد نفًع���ا، فاأغ�سي 

، عندما ا�ستع���دت وعيي وجدت نف�سي يف ق�س���م الطوارئ يف  عل���يَّ

 .»
1
دارخوين، وا�ستلم ح�سن باقري قيادة اجلبهة من بعدي

يق���ول ر�شول كم���ال، وهو �ل�ّشخ�ص �لذي �أخ���ذ رحيم �شفوي �إىل 

خطوط �ملو�جهات، وقد عاتبه ح�شن باقري على ِفعله:

»عندم���ا اأ�سي���ب ال�سيد �سفوي بج���روح، ربط���تجُ راأ�سه بكوفية 

ونقلته اإىل مقّر القيادة، ما اإن راآه ح�سن باقري حتى �ساأل: من قال 

لكم اأن تاأخذوه اإىل اخلط الأمامي؟ اأجبت: هو من طلب ذلك.

اأّنبن���ي ح�س���ن باق���ري حينه���ا ب�س���دة وقال: لق���د ارتكب���ت خطاأً 

فادًحا، فبماذا كّن���ا �سنجيب الّنظام لو ا�ست�سهد لأجل الّتقّدم ب�سعة 

2
كيلومرتات؟«

تز�منت �إ�شابة رحي���م �شفوي وحمالت �لعدو �مل�شاّدة و�لعنيفة. 

� �إىل حّد طل���ب بع�ص �لقادة �لرّت�جع و�لن�شحاب  غط كبرياً كان �ل�شّ

�إىل �خلل���ف، فقال���و�: »�إذ� �شمدن���ا �شيلت���ف �لأع���د�ء م���ن حولن���ا 

1 - اللواء رحيم صفوي.

2 - رسول كمال، من قّوات الخط الدفاعي في دارخوين منذ بداية الحرب.
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ا لأجل �حلدِّ  و�شت�شت�شه���د قو�تن���ا �أو توؤ�شر، علينا �لن�شح���اب تكتيكياً

من �خل�شائ���ر«. و�شل هذ� �جلد�ل �إىل �مل�شتو�ش���ف �لّطبي، مل تكن 

حال �ل�شيد رحيم على ما ير�م ب�شبب �لّنزيف:

رح ال�سيد رحي���م اأخذته اإىل م�ستو�س���ف دار خوين،  »عندم���ا ججُ

كان �سغ���ط احلم���الت امل�سادة من ِقَبل العدو كب���رًيا. مل يكن القادة 

ال�سباب من اجلي�ض والتعبوين من ذوي اخلربة يف اأمور احلرب، 

فذه���ب عدد منه���م اإىل امل�ستو�سف حيث ال�ّسي���د رحيم ليجدوا حاًل 

له���ذه امل�ساألة، فكتب ر�سال���ة وطلب مّني اإي�سالها اإىل ح�سن باقري، 

ويف ه���ذه الّر�سالة اأمره بالرّتاج���ع باأقل مقدار واأن يكون الرّتاجع 

عل���ى مراحل. ذهبتجُ اإىل اخلّط الأمامي و�سّلمت الّر�سالة اإىل ح�سن 

باق���ري، قراأها، كان دائًما يناديني با�سمي، فقال: ح�سن، هل قراأت 

الّر�سال���ة؟ قلت: نعم. قال: ل حتّدث بها اأح���ًدا! ل اأحد �سواي واأنت 

وال�سيد رحيم يعلم فحواها. فقلت: حا�سر.

اأدى اإىل انت�سارن���ا يف عملياتن���ا الأوىل  مل ين�سح���ب، وه���ذا 

1
انت�ساًرا مميًزا«. 

ا �أخرى حل�شن باقري، و�أظهرت قدر�ته  فتحت هذه �حلادثة �آفاقاً

ا: يف �شاحة �لقيادة �أي�شاً

»اإن ذكاء ح�سن باقري وقدرته على حتليل الأمور جعال منه قائد 

ح���رب عظيم، اإ�سافًة اإىل �سرعت���ه يف اّتخاذ القرارات يف اللحظات 

امل�سريّي���ة،. كان���ت قيادت���ه يف مواجهة دارخوي���ن حا�سل جتاربه 

الت���ي تبل���ورت يف الأ�سهر الت�سعة وتاأّلقت ب�سب���ب معرفته العميقة 

1 - حسين إسحاقي من قوات الخط الدفاعي في دارخوين في بداية الحرب.
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1
بقّوات العدو وبقواتنا وباملنطقة«.

وبف�شل قيادته �أخفق �لعدو يف هجماته �خلم�شة �مل�شاّدة، و��شطّر 

�إىل قبول �لهزمية، وُثّبتت �ملو�قع �لتي �شيطر عليها �ملجاهدون:

»اأطل���ق الع���دو علين���ا 200 قذيق���ة كاتيو�س���ا دفعة واح���دة، ومل 

تتوق���ف مدفعّيات���ه عن العم���ل حلظة واح���دة. كان���وا متمو�سعن 

خلف قواتنا يف اجلن���اح الأمين اأي غرب كارون، كما �سّنوا خم�ض 

هجمات م�ساّدة. وعلى الّرغم من ذلك، متّكن الأخ ح�سن باقري من 

2
توجيه القوات وال�ّسيطرة على املكان«.

بع���د �أن �أوكل���ت قيادة �لعملي���ات �إىل ح�شن باق���ري، جاء بال�شيد 

حممد علي �شيخ �لإ�شالم من �لغولف لي�شاعده يف م�شاألة �لإمد�د�ت:

»ق���ال يل علي���ك اإح�س���ار الّثلج ب���اأي و�سيل���ة ممكن���ة، ا�ستطعتجُ 

احل�س���ول على كمية من���ه بطريقة ما، ثّم قال �سنحت���اج بعد التقدم 

اإىل الّدعائ���م لإع���داد الّد�س���م، ذهبنا لي���اًل اإىل مبنى الطاق���ة الذرّية 

يف دارخوي���ن واأح�سرن���ا عدًدا منه���ا، كنت اإىل جانب���ه دائًما، تكّبد 

الكث���ري م���ن املتاع���ب، كان دائًم���ا يحم���ل جه���از الال�سلك���ي وي�سع 

خمطط اخلريطة بالقرب من���ه. وبهذه الو�سعية ذاتها، وحتى عند 

تب���ادل اإط���الق النار يحمل قلًم���ا باليد الأخرى ويع���ّن الإحداثيات 

والّدرج���ات على اخلريطة مب�سطرة ومنقل���ة، ويعطي الأمر بعدها 

ا يكتب يل املهام التي ينبغي يل القيام بها.  باإطالق النار. كان اأي�سً

يف الأثن���اء، وخالل العمل يتناول قلياًل من اخلبز الياب�ض املوجود 

بقرب���ه! اإذ ل يج���د مّت�سًعا م���ن الوقت لتناول الّطع���ام، كان مبفرده 

1-  فتح الله جعفري.

2-  الشهيد حميد معينيان.
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يقوم بعمل فريق كامل، اإبداعه وكفاءته جعاله يرتّقى من م�سوؤول 

1
معلومات العمليات اإىل قائد بكل ما للكلمة من معنى«. 

كان حممد علي �شبور �أحد �لقادة يف تلك �لعمليات:

»كان ح�سن باقري قد طلب اإر�سال �سبور، مع وجود ثالثة ع�سر 

قائًدا اآخرين. كان���ت معلومات ح�سن دقيقة للغاية حيث �سعرنا اأنه 

يخرتق لياًل �سفوف العراقين ويعود اإلينا �سباًحا. كان ي�سرح عن 

اإمكاني���ات العدو ومعّداته وت�سليحه. كان���ت معلوماتي عن الأمور 

الع�سكري���ة ل باأ����ض بها، ك���وين من ق���ّوات الحتياط، حّت���ى اأبدى 

ال�ّسب���اب تعجبهم ل�ستعمايل بع�ض امل�سطلح���ات، ولكيفّية متّكني 

من تعّلمها اأيام ال�ساه! لكن ح�سن باقري كان ينّفذ هذه امل�سطلحات 

عملًي���ا يف امليدان. في�س���رح لنا مواقع الع���دو، واإمكانياته وقدراته 

واأن لدي���ه ل���واء احتي���اط. كما كان يتتب���ع اأماكنه ويف���ّرغ ذلك على 

2
اخلريطة، لقد متّتع بقدرات ذهنّية خارقة!« 

�نته���ت عمليات »�خلمين���ي روح �هلل، �لقائد �لع���ام للقو�ت« بعد 

ارية. كانت �لق���و�ت �لعر�قية تنوي   م���ن �ملو�جه���ات �ل�شّ
ٍ
ثالث���ة �أيام

�شّن هجوم م�شاد للمّرة �ل�ّشاد�شة يف 14\6\1981م، لكن �ملجاهدين 

�شبقوها يف ذلك. تقّبل �لعدو �لهزمية و��شتقّر خلف �ل�شاتر �لرّت�بي 

� و�شعية دفاعّي���ة. يف هذه �لعملّي���ات غنمنا 15 دبابة  �لثال���ث مّتخ���ذاً

� من �لأ�شلح���ة �خلفيف���ة و�لثقيلة، كما  � كب���رياً وحامل���ة جن���د، وعدداً

ا م���ن بينهم �لعقي���د »عادل عبا����ص �أحمد« قائد  �أ�شرن���ا 239 عر�قياً

1 - مقابلة للكاتب مع السيد محمد علي شيخ االسالم مسؤول االمدادات في حرس 
سوسنكرد في بداية الحرب. استلم مهمة ارسال قوات مقّر الغولف عام 1981.

2 - مقابلة الكاتب مع اللواء محمد علي صبور من قادة فرقة ولي العصر )عج( 
في دزفول.
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�لكتيب���ة �لّثالثة من �للو�ء �لّثام���ن �ملوؤلل. كانت هذه �لعملّيات �لأوىل 

�لتي متّك���ن فيها �ملجاهدون م���ن �لّتقدم و�ل�شّيط���رة على �لأر��شي 

و�إح���د�ث �ل�ّشو�تر �لرّت�بية. كتب ح�شن باقري يف مقّدمة تقريره عن 

هذه �لعملّيات:

»ميك���ن ل�س���اٍب موؤم���ن »ح���زب الّله���ّي« اأن يق���ّدم خط���ة عملّيات 

ب�سهول���ة، واإن مل يكن يف بداية احلرب �سليًع���ا بفنونها وعلومها، 

فحرقت���ه وهّمه على الّثورة الإ�سالمّي���ة واإميانه بالإ�سالم ودوافعه 

الإلهي���ة وانتم���اوؤه للب���الد ولالإمام ... كل ه���ذا كفيٌل ب���اأن يّتقد فيه 

الوع���ي الع�سك���ري. العديد من قّواتن���ا احلزب اللهي���ة لديهم روؤية 

1
ع�سكرية حاذقة ويفّكرون كقائد ع�سكري �سليع«. 

�إّن ه���ذه �جلم���ل يف �حلقيقة ه���ي تو�شيف حلال���ه، فغالحم�شني 

�أف�شردي ترّقى لي�شبح ح�شن باقري قائد �لعملّيات �لّناجح، من دون 

ا للعلوم و�لفنون  �أن ميتل���ك خرب�ت عمل ع�شكري �أو �أن يك���ون متعلماً

�حلربية:

ا نخبوًيا ممّيًزا باملعنى  » ج�ّسد ح�سن باقري يف العملّيات �سخ�سً

ة يف كل جمال وغدت مفيدة  الّتام للكلمة. كانت لديه قدراته اخلا�سّ

للجمي���ع. اأرغ���م تفك���ريه وت�سّرفات���ه واآراوؤه اجلمي���ع عل���ى قبول 

كالم���ه. كنت اأعمل مع ال�ّسي���د رحيم �سفوي من���ذ بداية الّثورة يف 

»احلر����ض الث���وري- اأ�سفهان« وح�س���رتجُ مع���ه يف كرد�ستان ويف 

مناط���ق خمتلفة، ومع ذلك كنت اأقتنع بوجه���ة نظر ح�سن ومتّر�سه 

اأك���رث م���ن ال�ّسيد رحيم. طبًعا لق���د كان ال�ّسيد رحي���م ممّيًزا يف تلك 

الآون���ة واكت�س���ب العدي���د من اخل���ربات يف كرد�ست���ان، لكني كنت 

1 - مجموعة خواطر حسن باقري، ج 2.
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1
اأ�سعر باأن متّيز ح�سن ون�سوجه هما من نوع اآخر«.

جري���ت �لتغي���ري�ت �ل�شرت�تيجي���ة �لتي �أر�دها ح�ش���ن باقري يف 
ُ
�أ

ا يف عملّيات »�لقائد �لعام للقو�ت«،  عمليات »�لإمام علي Q« ولحقاً

وتباهى �لإميان مع �لثقافة �لعا�شور�ئية بقّوته يف مقابل جميع د�شاتري 

�حلروب غربّية كانت �أو �ّشرقّية. يكتب ح�شن يف هذ� �ل�شدد:

»كانت ه���ذه العملية اأمنوذًجا  لالآية الكرمية: {كم من فئة قليلة 

. وقد نق�ست هذه العملّيات ما يدّر�سه 
غلبت فئة كثرية باإذن الله}22

امل�ست�س���ارون الأمريكي���ون يف الكلّي���ات احلربية بعن���وان د�ساتري 

احلرب والقواعد الإجرائية لها، وا�ستجُبِدَل كّل ذلك بروحّية الإميان 

والّت���وكل على الله، اإذ اأن املجاهدي���ن املوؤمنن عندما يحملون على 

الع���دو يتوكل���ون على الل���ه ويتاأهّبون للموت ويرحّب���ون به ع�سًقا 

لل�سه���ادة: فاإذا عزمَت فت���وكل، ويقدمون على ذل���ك وملوؤهم اليقن 

 
3
باأن »اإحدى احل�سنن« �ستكون من ن�سيبهم«.

يف �آخ���ر �لّتقري���ر، يب���دي ح�شن �شوق���ه لنقل تاري���خ �حلرب �إىل 

�لأجيال �لقادمة كالّتايل:

»ناأم���ل اأن نتمّكن من نقل هذه الّتج���ارب القّيمة التي دفعنا دماء 

اأطهر �سباب الإ�سالم ثمًنا لها، اإىل الأجيال القادمة، بعناية واهتمام 

خا����ض، بعد حتليله���ا الدقي���ق، واأن ن�ستعن به���ا يف تاأليف الكتب 

والكّرا�س���ات الّتعليمّية لتدري�سه���ا يف الكلّية احلربّية، فنكون بذلك 

ا من الدين امللقى على عاتقنا«. قد اأّدينا بع�سً

1 - السيد محمد حجازي.

2 - سورة البقرة )249(.

3- مجموعة ذكريات حسن باقري، ج2.





 عقد قران في الحرب!

�ل���ّزو�ج �أهمُّ حدث يف حياة كل �ش���اب، كذلك كان �لأمر بالن�شبة 

 وعقيب هروب 
1
حل�شن باق���ري. بعد عمليات )�لقائد �لعام للقو�ت(

بن���ي �شدر، خّيمت �أو�شاع خا�شة على �لبلد، ونتج عن تلك �لظروف 

جمود يف �جلبهات. يف تلك �لأيام طرح ح�شن باقري مو�شوع �لزو�ج 

مع �أمه و�أخته:

»�ساألن���ا ع���ن عدة فتي���ات من بيئتن���ا نف�سها ويحمل���ن معتقداتنا 

ة ب�سبب ظروف  نف�سه���ا، لكن قب���ول الأمر كان �سعًبا عليه���ن، خا�سّ

غالحم�س���ن يف احل���رب، وتوّقع تعّر�س���ه لأي حادث���ة. يف الّنهاية 

ذهبن���ا اإىل عائلة ثورية حمرتم���ة، وا�سطحبن���ا غالحم�سن معنا، 

كان ق���د كتب ما يري���د على ورقة �سغرية، ثم حت���ّدث مع الفتاة مّدة 

ع�سرين دقيقة بح�سوري وح�سور اأمها. كان اأ�سلوبه عند احلديث 

مع بنات عمه اأو خالته اأو خاله، باأن ينظر اإىل وجهي اأو وجه اأخته 

اأثن���اء احلديث بدل من التحديق يف وجه الفتاة، كذلك كان اأ�سلوبه 

يف لق���اء تلك الفتاة. اأجُعجبت العائلة به كثرًيا، ورّحبت باملو�سوع؛ 

اإّل اأن اأّمه���ا ات�سل���ت بي م�ساء ذل���ك اليوم، وقالت: كّنا ن���وّد اأن يتّم 

ه���ذا الأمر لكن ابنتي تقول اإّن ولَدكم �ساألها عّدة اأ�سئلة كّلما تعّمقت 

1- العمليات التي جرت باسم عمليات "الخمينى روح الله - فرمانده كل قوا ". 
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ب عليه���ا فهمها، وه���ي ل ت�ستطي���ع ا�ستيعاب منط  فيه���ا اأك���رث �سعجُ

1
�سخ�سّيته وتفكريه«. 

مل تتم هذه �لّزيجة، لقد كان �لإرتباط من ن�شيب �ل�شّيدة »د�عي 

بور« �ملولودة يف �لأهو�ز، وهي دزفولية �لأ�شل من �شاد�ت عائلة د�عي. 

و�لده���ا مدير �إحدى �شركات �لأدو�ت �ملنزلّية يف طهر�ن. �شكنت مع 

عائلته���ا هناك حتى �ل�شف �لثان �ملتو�ش���ط، لكن بعد وفاة و�لدها 

ع���ام 1972م، قّررت �أمها �لإنتق���ال لل�ّشكن يف خرم�شهر بالقرب من 

�أح���د �إخوتها. ويف عام 1978م ح�شلت على �شه���ادة �لّثانوية �لعاّمة 

يف خرم�شه���ر و�شارك���ت يف مبار�ة �لّدخ���ول �إىل �جلامعة، وُقبلت يف 

جامع���ة �لأهو�ز. بعد �نت�ش���ار �لثورة، �أ�شبح���ت نا�شطة يف �لحّتاد 

�لإ�شالمّي للّطالب �جلامعيني �لثوريني. 

يف �شيف عام 1980م، قّرر �حلر�ص يف �لأهو�ز بالّتعاون مع �لحّتاد 

�لإ�شالمّي للّطالب �جلامعي���ني �إعد�د ومدّربات، فُدعيت �شتون �أختاًا 

من نخب���ة �أع�شاء هذ� �لحّتاد للم�شاركة يف ه���ذه �لّدورة �لّتدريبّية. 

كانت �ل�ّشيدة د�عي بور �إحد�هن. بعد �نتهاء �لّدورة �لّتدريبّية، بد�أت 

بتعليم �لّتالميذ، وحتى �أيلول 1980، مت تدريب �ألف تلميذ وتلميذة.

يف �لّث���ان و�لع�شرين من �أيل���ول 1980، و�أثناء �لقي���ام بالّتمارين 

و�لّتدريبات �لأخرية يف ملعب »تختي« يف �لأهو�ز، �ندلعت �حلرب:

»كانت الأو�ساع م�سطرب���ة يف الأيام الأوىل للحرب، يف اليوم 

الثالث ذهبت اإىل )مقر( احلر�ض وقلت لهم: لقد خ�سعنا للتدريبات، 

وميكنن���ا تق���دمي امل�ساع���دة، فاأجابوا بغ�س���ب: وه���ل تتوقعن اأن 

ن�سّلمك���ن الأ�سلح���ة ونر�سلك���ن اإىل اخلطوط الأمامّي���ة؟ قلت: كال، 

1- والدة الشهيد.
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لكن باإمكانن���ا اإدارة م�ستودع الأ�سلحة اأو الّدع���م القتايل اأو القيام 

  
1
بال�سعافات الأولّية. وقبل اأن اأنهي كالمي اعرت�سوا بحّدة اأكرث«.

�نطلق���ت �لفتيات بعد زيارة مقّر �حلر����ص، وتوّجهن �إىل �لحّتاد 

�لإ�شالم���ّي للّطالب �جلامعيني، لك���ن �لنتيجة هناك مل تكن �أف�شل. 

ل���ذ�، بع���د �لياأ�ص م���ن �حلر�ص و�لحّت���اد، جتّمع���ن يف �شكن طالب 

�جلامعة حتى َيِجدن حالًّ �آخر:

»قل���ت: يظّن الأخوة اأنه���م يف غنًى عّنا. ل���ذا، علينا ت�سكيل جلنة 

ة بنا. اأ�سميناها »جلنة مقاومة الأخوات يف احلر�ض الّثوري«.  خا�سّ

مل اأكن اأ�سعى وراء رئا�سة اللجنة كما مل اأعّن من قبل ال�ّسلطات العليا 

كم�سوؤولة، كلُّ ما يف الأمر اأننا اّتفقنا فيما بيننا على ذلك؛ كنتجُ الأكرث 

جدية يف العمل بن �سائر الأخوات، كما كان كالمي م�سموًعا بينهن، 

 
2
لذا عند تق�سيم الأعمال واملهام، �سرتجُ م�سوؤولة اللجنة«.

ا  عِلَنت ر�شمياً
ُ
كان ح�شني علم �لهدى �أول من دعم هذه �للجنة، و�أ

، عملت »جلنة مقاومة �لأخو�ت« يف  ع���رب �لّر�ديو بتو�شية منه. بد�يةاً

�لّن�شاطات �لإعالمّية. بع���د �لهجوم �لعر�قي و�حتالل بع�ص مناطق 

���رت فئة كبرية م���ن �لّنا�ص �لذي���ن ��شطرو�  »د�ش���ت �آز�دكان«، ُهجِّ

ل���رتك منازلهم وقدمو� �إىل �لأهو�ز، فا�شتلم���ت �لّلجنة مهّمة تاأمني 

� للغاية. يف  ا وجمهداً �ملوؤن لهم و�حتياجاتهم �ل�شكنّية. كان عمالاً �شاقاً

تلك �لآونة، �متالأت �مل�شت�شفيات وحتى بع�ص �لفنادق باجلرحى، ما 

�أدى �إىل توّج���ه بع�ص ق���ّو�ت �ل�ّشيدة د�عي بور �إىل جمال �لإ�شعافات 

ا. يف تل���ك �لأو�شاع، رمبا كان �ل���زو�ج هو �ملو�شوع  و�لّتمري����ص �أي�شاً

1 - مقابلة أجراها الكاتب مع السيدة بروين داعي بور زوجة الشهيد حسن باقري.

2 - المصدر السابق.
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�لوحي���د �لذي مل يجروؤ �أحد طرحه على �ل�ّشيدة د�عي بور، لكن على 

هام����ص �إحدى جل�شات �لغول���ف، د�ر حديث �مت���دَّ نطاقه �إىل جلنة 

مقاومة �لأخو�ت و�ل�ّشيدة د�عي بور بالّتحديد:

»�ساد بن املقاومن جّو اأنه اإذا اأردمت نيل ال�سهادة واإمتام الدين 

. لذا، اإنخف�ض �سن الزواج عند الفتيات يف املدينة 
1
عليك���م بالّزواج

)الأه���واز( فت���زّوج بع�سهن يف عم���ر اخلام�سة ع�س���ر اأو ال�ساد�سة 

ع�س���ر من خرية ال�سباب املقاوم���ن، وكّن من حيث املعنويات ن�ساًء 

نا�سًجات ومن حيث العمر �سغريات. 

اأجُقفل���ت املدار����ض يف الأهواز، فكان���ت غالبية الفتي���ات اللواتي 

يعملن معنا م���ن الّتلميذات اللواتي اأقفلت مدار�سهن. كنت اأحر�ض 

عل���ى اأن ل ي�سيع مو�سوع ال���ّزواج واأن ل ت�سود مثل هذه الأجواء 

يف اللجن���ة، فلم اأ�سمح ب���اأن يح�سل اأحدهم عل���ى زوجة عن طريق 

اللجن���ة. تزوج���ت »كربى �س���ام اآرام« يف بدايات احل���رب وانتقلت 

للعي�ض م���ع زوجها، كما تزوجت »بروين �سريعتي« وهي من نخبة 

الأخوات يف اللجنة من �سخ�ض يدعى عبا�ض اأ�ستادان دون اإحداث 

اأي جلبة، حتى اأنني قلت لها حذاِر اأن ت�سيعي جو العر�ض والزواج 

يف اللجن���ة! كان ال�ّسي���د اأ�ستادان من مدينة ي���زد، طالًبا يف جامعة 

الأه���واز، كان ي�سارك يف جل�سات الغولف من ِقَبل مركز املحافظة. 

كان ح�س���ن باقري يلتقي���ه يف اجلل�سات، عندما عل���م اأنه تزوج من 

اإحدى فتيات ه���ذه املدينة، �ساأله عن فت���اة منا�سبة للزواج. اأخربه 

ال�سي���د اأ�ستادان باأن زوجت���ه تعمل يف تنظيم جلم���ٍع من الأخوات 

1-  عمال بالحديث النبوي: من تزوج فقد أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف 
الباقي. 
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املمي���زات. وطرح ال�سيد ا�ستادان املو�سوع م���ع ال�سيدة �سريعتي، 

عندما �سمعت عن موا�سفات ح�سن و�سماته ال�ّسخ�سّية، اقرتحتني 

1
اأنا لهذا املو�سوع«.

بعد �أّيام، وبعد �إ�شر�ر �ل�ّشيد �أ�شتاد�ن و�إحلاحه، فاحتت �ل�شّيدة 

�شريعتي �ل�شيدة د�عي بور باملو�شوع:

»ع�س���ر ذلك اليوم، بعد اأن خّف �سغط العمل، ذهبتجُ اإىل املطبخ 

لأ�س���رب امل���اء، فلحقتني ال�سي���دة �سريعتي، وحظي���ت بي لوحدي، 

فالفتي���ات كّن يحطن بي على الدوام، قالت: بروين، هناك مو�سوع 

ما ..

مل اأدعه���ا تكم���ل كالمها. فقلتجُ له���ا: ل تتحدثي عن الأم���ر بتاًتا، 

فاأنا ل اأن���وي الزواج. اأكملْت: اإ�سمعيني اأوًل ماذا اأريد اأن اأقول ثم 

ق���رري بعد ذل���ك، اأجبت: تكلم���ي اإًذا، قالت: هن���اك يف مقر الغولف 

من يري���د الزواج، فقلت: هناك العديد م���ن الفتيات، فلم يحن وقت 

زواج���ي، قالت: فّك���ري باملو�سوع، فاأجبته���ا: ل اأريد حتى الّتفكري 

بالأمر، اأحذفيني من خياراتك. 

انتهى هذا احلوار الذي مل يتعّد الّدقيقتن اأو الّثالث، حتى اأنني 

مل اأ�س���األ عن ا�سمه، خرج���تجُ من املطبخ، وطلب���ت مني عدة مرات: 

فك���ري قلياًل باملو�س���وع. يف النهاية، قلت لها بجدي���ة وحزم: اأنت 

2
تعلمن لكرثة ان�سغايل بالعمل فال مكان حلياتي اخلا�سة الآن «.

���ا �إىل حّد مل تفتح �ل�شي���دة �شريعتي �ملو�شوع  كان �جل���و�ب حازماً

ثانية. �إىل �أن وقعت حادثة حركت هذ� �ملو�شوع مرة �أخرى.

1- مقابلة السيدة بروين داعي بور.

2- المصدر السابق.
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يف �أح���د �لأيام، عندما كانت �ل�شيدة د�عي بور و�ل�شيدة �شريعتي 

� على �لأقد�م، ظهرت طائرة عر�قية،  ذ�هبتان �إىل مقّر �للجنة �شرياً

وتبعه���ا دوّي �نفجار، كان �ملكان �مل�شتهدف على مقربة منهما لذلك 

و�شلتا �إليه بعد دقائق عدة:

»اقتجُلع���ت بع�ض اأبواب املح���اّلت وتكّومت على بع�سها من �سّدة 

الإنفج���ار. �ساهدنا �سيارة جيب حترتق، وجّثة هامدة على الأر�ض 

���ي وجهه بقما�ض ب���اٍل، كم���ا وبانت قدماه م���ن اأ�سفل  طِّ ل�سخ����ض غجُ

القما�ض. اأذكر جّيًدا اأنه يرتدي �سرواًل كردًيا واأحد نعليه قد �سقط 

م���ن قدمه. ب���دا مواطًنا عادًيا، قلت يف قرارة نف�س���ي، ل بّد اأنه جاء 

لي�سرتي خبًزا اأو �سيًئا ما، وال�سيء الوحيد الذي مل يفكر به هو اأن 

تنتهي حياته يف حلظة واحدة. كم اأن هذه احلياة عدمية الأهمية! 

وبروؤي���ة هذا امل�سهد تداعى يف ذهني اأن ذل���ك ال�سخ�ض الذي يريد 

اأن ي���وؤدي تكليف���ه ويت���زوج، قد يح�س���ل له مك���روه يف اأي حلظة. 

اأثن���اء الع���ودة من حم���ل النفج���ار اإىل اللجنة، كانت ه���ذه الأفكار 

 �سريعتي« دون 
1
تتجاذبن���ي. قبل الو�س���ول اإىل املقّر �ساألت »ب���ري

اأي مقدم���ات: ما ا�سم ذلك ال�ساب؟ فقالت: اأي �ساب؟ قلت: ذلك الذي 

حدثِتن���ي عن���ه! تفاجاأْت ب���ري، واأجابتني بتعج���ب: ح�سن باقري. 

�ساألته���ا: وم���ا راأي ال�سي���د اأ�ستادان به؟ قالت: يق���ول اأنه �ساب جيد 

وهو اأحد امل�سوؤولن.

كنت حتى ذلك اليوم قد راأيت العديد من امل�سوؤولن فلم يكن هذا 

2
املو�سوع يعني يل �سيًئا. فقلت: ح�سًنا �ساأتعّرف اإليه«.

1- اختصار السم بروين.

2 - مقابلة السيدة بروين داعي بور.
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مّت تعي���ني موع���ٍد للق���اء ع�ش���ر �ل�شاب���ع ع�شر من �شه���ر رم�شان 

�ملب���ارك يف من���زل �ل�ّشيدة �شريعت���ي. كان �شهر رم�ش���ان قد تز�من 

�آن���ذ�ك مع �شهر �آب و�أّيام���ه �حلاّرة �لطويلة. �ق���رتب موعد �للقاء، 

يف تل���ك �لليلة، بعد يوم عم���ٍل �شاق، خرجت �ل�شي���دة د�عي بور �إىل 

�حلديق���ة �ملقامة يف �إحدى زو�ي���ا باحة �ملقّر لتفّكر للحظات يف لقاء 

ا، �أر�دت �أن تعّظم �لعمل �لذي  ر كالماً ي���وم �لغد. كان عليها �أن حت�شّ

تقوم به �أكرث مما هو، وقررت عدم �لّنظر يف وجه �ل�ّشاب طيلة فرتة 

�للقاء، لأنها مل تكن تهتّم بال�ّشكل و�لّظاهر، ومل ترد �أن يوؤّثر مظهره 

على قر�رها. �نطلقت �إىل منزل �ل�ّشيدة �شريعتي قبل �لوقت �ملقّرر، 

وقد �أعّدت غرفة �شغرية لهذ� �لأمر:

ل ال�ّسيد.  » قل���ت لربي �سريعتي �ساأجل�ض داخل الغرفة، وليتف�سّ

ح���ان املوعد ودخل الغرفة، اأحكم���ت الإم�ساك بعباءتي على وجهي 

فل���م ينب منه �سيء تقريًب���ا، واأغم�ست عيناي فل���م اأر �سيًئا، جل�سنا 

وبداأ بالك���الم، كنت اأ�سمع �سوته فقط، كانت نربة �سوته تدّل على 

ن�سجه، قال:  اأنا اأجُدعى غالحم�سن اأف�سردي واأجُعرف بح�سن باقري 

لأين من قوات املعلومات يف احلرب.

بعدها اأخرج ورقًة وكتب عليها �سيًئا، ثّم قال: اإذا اأردمت ال�ّسوؤال 

عّن���ي فه���ذا هو عن���وان منزيل، ث���م حّدثني ع���ن خربات���ه ال�ّسابقة، 

�سع���رت اأنن���ي اأجل�ض مقابل �سخ�ض �س���ادق و�سريح. كان ال�سدق 

وال�ّسفافي���ة ميوج���ان يف كالم���ه، واأّثر هذا الأم���ر يّف كثرًيا، ولكي 

اأج���د ذريع���ًة للّرف����ض، حتّدثت ع���ن م�سوؤوليت���ي واأن الأخوات يف 

اأم����ّض احلاج���ة اإيّل واأنن���ي نذرت حيات���ي للح���رب. اأردتجُ اأن اأ�سل 

مع���ه اإىل نتيجة اأنني ل�ست من ذلك النوع الذي يبحث عنه اأي »ربة 
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بي���ت«. كلم���ا حّدثته ع���ن براجم���ي وان�سغالت���ي كان يحدثني عن 

م�ست���وى اأعلى من ذل���ك ويقول: ما تتف�سّلون به ه���ّن وب�سيط، اإن 

نظرتكم حمدودة وعليكم الّتفكري مبجال اأو�سع. كان يواجه كالمي 

بالت�سجي���ع اأو بفتح اآفاق اأكرب اأمامي. تبادلن���ا الأحاديث مايقارب 

ال�ّساعت���ن وجّله حول العمل، عندما حان وقت الإفطار، كانت بري 

ق���د اأعّدت اإفطاًرا متوا�سًع���ا، اأفطر هو مع ال�ّسيد اأ�ستادان واأفطرت 

اأن���ا وبري مًعا. عندما غادر �ساألتن���ي بري: هل نظرت اإليه؟ قلت ل، 

قال���ت: اأمل تلقي عليه حتى نظرة واحدة؟! قلت: لقد اأغم�ست عينّي 

كي ل اأراه، قالت: ليتِك نظرت اإليه لو نظرة واحدة. 

ح�سًن���ا، ف���ربي كانت ق���د راأته. بالّرغ���م من اأين مل اأك���ن اأجتاوز 

الع�سري���ن �سن���ة حينه���ا، اإل اأين كنت اأبدو اأكرب �سًن���ا، خالًفا ملا هو 

علي���ه متاًما فكان يبدو اأ�سغ���ر من �سّنه، اأ�سّرت ب���ري اأّنه كان علّي 

الّنظ���ر يف وجهه. قلت، ل �ساأن يل ب�سكل���ه الّظاهري. واأعتقد اأنني 

ل���و كنت قد راأيت���ه تلك الليلة لرف�سته على الف���ور. مّرت تلك الليلة. 

الأم���ر اجلميل بالن�سب���ة يل اأنني عندما كنت اأفك���ر فيه، مل يكن يف 

ب���ايل اأّي فكرة ع���ن �سكله كنت فق���ط اأ�سرتجع �سوت���ه وكلماته يف 

ذهني. اأحببت ذلك لأن هّمي كان باطن هذا الإن�سان. كذلك هو مل يَر 

 
1
�سيًئا من �سكلي الظاهري، لقد �سمع �سوًتا وكالًما فح�سب«.

َد موعد �للقاء �لّث���ان، �أر�دت �ل�شيدة د�عي بور  بع���د �أ�شبوع، ُحِدّ

ه���ذه �ملرة �حلديث عن نف�شه���ا �أكرث؛ وبالّرغم من �إ�ش���ر�ر �ل�ّشيدة 

�شريعتي كانت ل تز�ل م�شّرة على عدم �لّنظر يف وجه �ل�ّشاب:

»بداأن���ا باحلديث مّرة ثانية، حتّدثت ع���ن ما�سّيي وعن انتمائي 

1- المصدر السابق.
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لعائلة منفتحة، مل اأكن يف ال�سابق على هذا النحو من الّتدّين كما اأنا 

الي���وم. اأجابني باأّن الّثورة هي من �سنعتنا جميًعا ونحن مدينون 

له���ا واأن املا�سي لي�ض ه���و املعيار. كما حّدثني ع���ن ما�سيه، فقال: 

ا، عائلتنا متو�ّسطة احلجم، ولدّي اأخت واأخوين. كما  مل اأك���ن ثوريًّ

ا اأّنه كان طالًبا يف كّلية احلقوق اأثناء عمله ك�سحفي يف  علمت اأي�سً

جريدة »جمه���وري اإ�سالمي« فقلت: ميكنكم ال�ّسوؤال عني، فرّد علّي 

ا ا�ساألوا عني. قائاًل: اأنتم اأي�سً

وج���دتجُ اأن ال�سوؤال عنه يف حمي���ط عمله غري متاح. لذا، اأخربت 

اأمي، ولأيّن كنت اأعلم اأنها تهتّم بالعلم والتعلم بداأت كالمي اأن طالًبا 

يف كلّي���ة احلقوق يف جامعة طهران يدعى غالحم�سن اأف�سردي، قد 

اأت���ى اإىل اجلبه���ة يف ماأموري���ة، وتكّلمنا �سوًيا ع���رب �سديقتي بري 

�سريعتي التي تزّوجت حديًثا. فاأر�سلت اأمي اأخي حممد لي�ساأل عنه 

يف حّيه���م ويف م�سجد �سدرية. يكربين اأخ���ي حممد بثمانية ع�سر 

�سهًرا. كان ظاهره يختلف عن ظاهر ال�ّسباب املوؤمن الّثورّي اآنذاك، 

كما اأن عمليات اغتيال املجاهدين كانت قد و�سلت اإىل ذروتها. لهذا 

ال�سبب; عندما راأى ال�سيد رحيم )بائع القما�ض يف حي غالحم�سن( 

اأخي حمم���د و�سكله املختلف مل يعطه اإجاب���ات وا�سحة و�سحيحة 

عن اأ�سئلته وكذلك فعل اآخرون. واأخربوا والدة غالحم�سن اأن �ساًبا 

1
غري متدّين يطلب معلومات عن ابنك«.

عندم���ا عاد حمم���د د�عي بور بخّفي حنني، مل يب���َق لدى �ل�شيدة 

د�ع���ي ب���ور و�شيلة لال�شتف�ش���ار عنه. �ش���اءت �لأق���د�ر �أن علمت من 

�ل�ّشي���دة »ب���اك جناد« زوجة حمي���د معينيان �أن زوجه���ا حميد يعمل 
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مع ح�شن باقري، كان���ت �ل�شيدة باك جناد تعمل يف جلنة �لأخو�ت، 

ْتها باملو�شوع:  َففاحَتَ

»اأخ���ربت ال�ّسي���دة باك ن���اد ال�سيد حمي���د معيني���ان اأن ح�سن 

باق���ري وال�سيدة داعي بور يتحّريان عن بع�سهما البع�ض من اأجل 

مو�س���وع الزواج، فاأجاب معينيان اأن ح�سن �ساب مميز ونخبوي، 

و�ستكون ال�ّسيدة داعي بور حمظوظة اإن متت هذه الزيجة! فرّدت 

ال�سي���دة باك ناد: اإّن احل���ّظ �سيكون حليف ح�سن باقري اإن قبلت 

ال�ّسي���دة داعي بور به زوًج���ا. كان الزوجان قد جت���ادل قلياًل حول 

املو�سوع؛ فوجدتجُ اأنه مل يعد بالإمكان طرحه مع �سخ�ض اآخر. ظّل 

غالحم�سن يتابع املو�سوع واأن والدته تريد القدوم اإىل بيتنا، اإىل 

اأن اّت�سل ذات مّرة واأخربين اأن املو�سوع قد مّت من جهته واأنه يف 

انتظ���ار رّدي. اّت�سلتجُ مبكتب اإم���ام اجلمعة وطلبت منه ا�ستخارة، 

كان جواب ال�ستخارة: »جيدة«. ثّم، ات�سلتجُ به واأبلغته مبوافقتي 

 
1
بعد التوكل على الله«.

بع���د مو�فق���ة �ل�ّشيدة د�ع���ي بور، �ق���رتح غالحم�ش���ني �لذهاب 

�إىل طه���ر�ن للّتن�شيق م���ع �لعائلة، و�تفقا على ه���ذ� �لأمر، فبالّرغم 

ا  � هاماً م���ن تو�فقهم���ا و�ن�شجامهما �إل �أن �ح���رت�م �لعائل���ة كان �أمراً

� من  بالن�شبة �إليهما، ورغب���ا يف �إظهار ذلك. فتقرر �أن يلتقيا جمدداً

�أج���ل �لّتن�شيق لل�شفر �إىل طه���ر�ن. يف ذلك �ليوم، ولأول مرة نظرت 

�ل�ّشيدة د�عي بور �إىل وجه غالحم�شني:

»�سمح���ت لنف�سي يف هذه املرة اأن اأنظر اإىل وجهه، يف احلقيقة 

�سدمن���ي ذل���ك، تذّك���رت اإ�سرار »ب���ري« على ه���ذا املو�س���وع. كان 

1- المصدر السابق.



185 13 عقد قران في الحرب!

يك���ربين بخم����ض �سنوات فه���و يبلغ من العم���ر 25 عاًم���ا، لكنه بدا 

فتًى بعم���ر 17 اأو 18 عاًما. كانت مالحمه بريئة وكان �ساحب وجه 

ا اأبي�َض اللون قد اأ�سدله على بنطاٍل بيجي  طفويل، ويرتدي قمي�سً

الل���ون. مل ي�ستغ���رق ذهويل اأك���رث من دقيقتن اأو ث���الث فعدت اإىل 

نف�س���ي �سريًعا وقلت لقد �ساهدِت يف باطن ه���ذا الإن�سان ما ميّكنك 

1
من العتماد عليه«.

، فتقرر �أن تذهب �لأخو�ت يف 
2
حّلت ذكرى �أربعني �ل�شهيد به�شتي

�للجن���ة �إىل طهر�ن للم�شاركة يف �لأربع���ني ولقاء زوجة �ل�شهيد. كان 

ا بر�أي كليهما، خا�شة �ل�ّشيدة د�عي بور، حيث مل ترغب  �لوقت منا�شباً

ا عن �ملو�شوع قبل �لوقت �ملنا�شب: �أن تعرف �لأخو�ت يف �للجنة �شيئاً

»بع���د انته���اء مرا�سم الأربع���ن، حينما كن���ا يف احلافلة نو�سل 

الأخ���وات اإىل مبنى الإ�سرتاحة، قلت لآمنة براتي: �ساأنف�سل عنكم 

لأين اأريد الذهاب اإىل املنزل. ظّنت اآمنة اأين اأريد لقاء اأمي. فقلت: 

ي���ا اآمنة، �ساأذه���ب لعقد قراين و�ساأع���ود. تعّجبت واأب���دت فرحها. 

قلت لها: تعّرف���ت اإىل �ساب واّتفقنا على الأمور، �ساأبقى يف طهران 

يوم���ن اأو ثالثة، و�ساأعود فور النتهاء من مرا�سم العقد، حذاِر اأن 

ي�سيع اخلرب بن الأخوات قبل عودتي. 

ذهبت اإىل املن���زل، اّت�سل غالحم�سن واأبلغن���ي باأّنه و�سل اإىل 

طه���ران، و�سي�سطحبن���ي لروؤي���ة اأّم���ه. كان الأمر �سعًب���ا علّي، فقد 

ع���دت لتّوي م���ن منطقة احلرب، وابتعدت قلياًل ع���ن اأجواء احلياة 

العادي���ة. عندما اأتى ذهبن���ا اإىل م�ستديرة خرا�س���ان، وو�سلنا اإىل 

1- السيدة داعي بور.

2- حادثة )7 تير( شهادة الشهيد بهشتي )رضوان الله تعالى عليه(. 
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هن���اك عن���د الغ���روب. كان���ت والدت���ه يف املن���زل لوحده���ا، جل�ست 

ب�س���كل ر�سمي وبدت جدي���ة كث���رًيا، تفح�ستن���ي بنظراتها، حاول 

غالحم�سن اأن يلّطف الأجواء باملزاح. مل يكن لدي ما اأقوله، كما مل 

ا. خّيم جو ثقيل على املكان، بقيتجُ هناك  يكن لدى احلاّجة كالم اأي�سً

قرابة ال�ساعت���ن، �ساألتني والدته ب�سعة اأ�سئلة وتبادلنا القليل من 

الأحادي���ث. كان لقاًء ثقي���اًل واأعطيها احلق يف ذلك، فاأن���ا اأعتقد اأّن 

اأّي اأم �ستب���دي انفعالها اإذا ما جاء ابنها م�سطحًبا فتاًة ما قائاًل اإّنه 

يري���د الزواج منه���ا، على اخل�سو�ض وال���دة غالحم�سن التي بدت 

بو�س���وح �سدي���دة الّتعّلق ب���ه ومتّيزه عن �سائر اإخوت���ه. فهو ابنها 

���ا يحبونه  املدل���ل وكذلك تقّب���ل اإخوته الأم���ر لأّنهم كان���وا هم اأي�سً

كث���رًيا. يف تل���ك الليلة، كان���ت ت�سّرفات الأم جت���اه القدوم املفاجئ 

لفت���اة غريبة مع ابنها ت�سرًف���ا نا�سًجا، حتى اأن���ا ت�سّرفت كاإن�سان 

ع���ت يف موق���ف �سعب وم���ّرت اللحظات  �سِ نا�س���ج وكب���ري لأين وجُ

بب���طء �سديد، كان���ت احلاجة قد اأعّدت للع�س���اء طعاًما ب�سيًطا كتلت 

 
1
والبطاطا املقلّية، لكّنه كان لذيًذا للغاية«.

لبة ب�شكل ّر�شمي، �أخربت  تقرر يف �ليوم �لتايل �إجر�ء مر��شم �لطُّ

�ل�ّشي���دة د�عي بور �أمها، فحّدثتها �لأم بحديث �أثار قلقها، وحّذرتها 

م���ن جّدية �لأم���ر وعدم ب�شاطت���ه و�أخربتها عن ع���دة �شروط ما مل 

حتقق لن تو�فق على هذ� �لزو�ج. حان موعد �لّطلبة:

»ج���اوؤوا اإىل بيتنا: والدته وهو واأخته بتول، حاملن باقَة ورد 

وعلبة حلوى، كان والده حينها يف تربيز، وح�سر من عائلتي اأمي 

وخالتي واأختي. مل تتكلم بتول ب�سيء طيلة اللقاء، اأّما اأمه فتحّدثت 
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باملعت���اد يف مثل هذه املرا�سم. ا�ستلم غالحم�سن دّفة الكالم، ورّكز 

في���ه على اأّمه واأّم���ي، وقال لهما اإننا نحرتم اأّي ق���رار يتخذانه واإن 

الأم���ر بيديهما. مل تقل اأم���ي �سيًئا، كنت اأنتظرها لتبدي راأيها لكنها 

مل تفع���ل بالرغم من اإ�سارات عينّي وحاجبّي. كذلك مل يتطّرقوا اإىل 

امله���ر، قال���ت والدته لنذه���ب اإىل ال�ّسوق ل�سراء حاجي���ات العر�ض. 

وّدعون���ا وان�سرفوا. عندما خرجوا �ساألت اأمي: ماذا ح�سل لك؟ مل 

مل تق���ويل �سيًئا؟! قالت: ل اأدري كان الأم���ر عجيًبا، ما اإن دخل هذا 

1
ال�ساب حتى اأحببته وانعقد ل�ساين«.

ذهبت �ل�ّشي���دة د�عي بور مع غالحم�شني برفق���ة و�لدتيهما �إىل 

�ل�ّش���وق، لك���ن حتى ه���ذه �لّزي���ارة �إىل �ل�ّش���وق مل تكن ت�شب���ه ت�شّوق 

حاجيات �لعر�ص يف �شيء:

»بحثن���ا عن حذاء يف عّدة متاج���ر، وانتهى الأمر بحذاء خمملي 

اأ�س���ود اللون. انطلقنا ل�س���راء باقي احلاجيات، اأحبب���تجُ اأن ينتهي 

الأم���ر ب�سرع���ة، مللنا اأن���ا وغالحم�س���ن بع�ض ال�س���يء، ولحظت 

اأن مزاج���ه لي�ض عل���ى ما يرام فقال: اأردنا اأن نق���وم ب�سيء ي�سعرنا 

بالراح���ة فتورطنا اأكرث، قلت: اأنا ل اأريد ه���ذه الأ�سياء، ظننت اأنك 

اأن���ت من اأ�سّر عل���ى املو�سوع، فق���ال: اأمي اأمرت بذل���ك واأنا نّفذت 

اأمرها. 

توّجهن���ا ل�سراء املراآة وال�ّسمعدان، فقل���ت لأّمه يا حاّجة ل نريد 

َرفوا عنها وَذَهبوا ل�سراء العباءة، فقلت  اأن ن�سع �سفرة عقد، فاْن�سَ

لها يكفيني هذه العباءة التي اأرتديها فما حاجتي يف هذه الأو�ساع 

اإىل عباءة جديدة! كذلك كان الأمر بالن�سبة اإىل الثياب. قالوا لن�سرِت 
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1
خامت الزواج على الأقل، فاخرتت خامًتا ب�سيًطا«.

كان ر�أي غالحم�شني �أن يعقد �لإمام قر�نهما، لكن مل يكن هناك 

���ا من �لوقت. فن�ّشق ليعقد �لق���ر�ن �ل�شيخ ها�شمي رف�شنجان  مّت�شعاً

)رئي����ص جمل�ص �ل�ّشورى �آن���ذ�ك(. يف �لثان ع�شر من �شهر �آب عام 

1981م توّجه���ت �ل�شيدة د�عي بور برفقة �أخيها حممد وغالحم�شني 

�إىل �ملجل�ص:

»انتظرن���ا حوايل ثالث �ساعات يف مكتب هيئة رئا�سة املجل�ض، 

كان هن���اك جل�سة هامة، كاد الليل يداهمنا، و�سار ال�سيخ ياأتي بن 

الفين���ة والأخ���رى من املكت���ب ويعتذر اإلين���ا، وعندم���ا راأى ال�سيخ 

رف�سنج���اين اأن اجلل�س���ة ق���د طال���ت، طل���ب م���ن ال�سي���د »مو�سوي 

خوئين���ي ها« وال�سيد »بيات« اأن يتوليا اأمر العقد. وّكلتجُ اأنا ال�ّسيد 

مو�س���وي، ووّكل غالحم�س���ن ال�سيد بي���ات واأجُج���ِرَي العقد. اإنتهت 

مرا�س���م عق���د القران بهذه الب�ساط���ة، ثّم فتحنا علب���ة احللوى التي 

2
كانت بحوزتنا ووزعناها«.

�إنطلق���ا بع���د �لإنته���اء م���ن مر��شم عقد �لق���ر�ن �إىل من���زل و�لد 

غالحم�شني، خالل �لطريق جرت حادثة مل تن�شها �ل�شيدة د�عي بور:

»كن���ا يف الّطريق باجّت���اه م�ستديرة خرا�سان، كان���ت ال�ّسوارع 

مكتّظة قلي���اًل، فجاأة اأوقف غالحم�سن ال�ّسي���ارة وترّجل منها دون 

���ا يجّر عربة،  اأن يتكّل���م ب�س���يء. راأي���ت اأّن �سيارة قد ده�ست �سخ�سً

ذهب غالحم�سن اإليه و�ساأله عن حاله، واإذا كان باإمكانه الّنهو�ض. 

عك�س���ت يل تلك احلادثة مدى راأفته جت���اه الّنا�ض، فهو مل يغفل عن 
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1
ة«. هذه الأمور حتى يف ظروف الّزواج اخلا�سّ

جريت يف منزل 
ُ
كانت مر��شم �لعر����ص عبارة عن ماأدبة ب�شيطة �أ

و�لد غالحم�شني:

»كان منزلن���ا �سغ���رًيا، لذل���ك ا�ستم���ّر العر����ض ليلت���ن. دعون���ا 

الأ�سدقاء والعائلة كّل على حدة. دعونا جميع الّن�ساء على الغداء، 

وتوّل���ت اأمي مهّمة تقدمي العرو�ض اإىل اجلمي���ع بعد و�سع الطعام 

عل���ى املائدة. يف اليوم الت���ايل، قال يل غالحم�سن: اأختي �سنذهب 

اإىل ال�ّسم���ال لي���وم واح���د، عّلقتجُ ممازح���ة: �سهر الع�س���ل؟ �سحك، 

فقل���ت: فلتذهب���وا رافقتك���م ال�سالم���ة، ق���ال يل: اأق�س���م بالل���ه اإن مل 

ترافقين���ا �ساأغرّي امل�سري باجتاه الأه���واز. قلت: ياعزيزي، تريد اأن 

تذه���ب برفقة عرو�ستك اإىل ال�ّسمال مدة 24 �ساعة، فاإىل اأين اأذهب؟ 

قال: عليِك املجيء.

خال�س���ة الأمر، ا�سطحبنا معه عنوة اأن���ا وزوجي وابني علي، 

واأخذنا اإىل مقر اأركان حر�ض منطقة »ت�سالو�ض«. بالرغم من اأنه كان 

قائ���ًدا، لكن ع�ساءنا نحن الأربعة احتوى اأربع حبات بطاطا واأربع 

بي�سات م�سلوقات ورغيف خبز. مل يرغب با�ستغالل مركزه. عندما 

خرجن���ا �سباًحا من مقر الأركان، ق���ال: اأنت حتبن املقادم وبروين 

حت���ب »ال�سوداء« امل�سوّية، فا�سرتى لن���ا فطوًرا مميًزا وعّو�ض عن 

الليلة الفائتة، بقينا حتى الع�سر، ثم عدنا اإىل طهران فاأو�سلنا اإىل 

املنزل، مل ينفع اإ�سرارنا عليهما للبقاء يف منزلنا كي يرتاحا قلياًل، 

  
2
قال علينا اأن ن�سرع يف العودة اإىل الأهواز«.

1 - المصدر السابق.

2 - أخته.



لقاء في فّكة190

 ذهبا �إىل �لأهو�ز ومل يكن لديهما منزل لبدء حياتهما �مل�شرتكة:

»عر����ض علينا عّدة اأ�سخا�ض م���ن اللجنة بيوتهم اأو بيوت اأقاربهم، 

ومنه���م ال�ّسي���دة )ركني( التي كان���ت تعمل يف اللجنة م���ع ابنتيها، 

كان ل���دى ال�ّسيدة ركني �سقة علي���ا منف�سلة عن الطابق ال�ّسفلي يف 

ب���ازار »كاوه« يجُ�سعد اإليها بدرج لي�سل اإىل باب منف�سل، موؤلفة من 

غرفت���ن ومطبخ �سغري ومرحا�ض. اأعجبني ه���ذا البيت لأنه يبعد 

1
عن مقر اللجنة م�سافة دقيقتن �سرًيا على الأقدام«.

 ، فر�ش���و� �لأر�ص باملوكي���ت، و��شرتو� فرن غ���از، وثالجةاً �شغريةاً

رورية  كان���ت �ل�شيدة �أف�ش���ردي قد هياأت لهما بع����ص �لأغر��ص �ل�شّ

و�أر�شلتها �إىل �لأهو�ز، وهكذ� تاأ�ش�شت حياتهما:

»كانت عالقة ابن���ي بزوجته ممتازة، وهي بدورها كانت زوجًة 

�ساحل���ة وهي كفوؤٌ ل���ه؛ فمن يرغب بتعّلم فن���ون الّتعامل مع الّزوج 

علي���ه اأن يذهب اإليه���ا ويتعّلم ذلك منها. كان ابن���ي ياأتي اإىل البيت 

م���ّرة كل ب�سع���ة اأي���ام وكان���ت زوجته تعي����ض وحده���ا. يف اإحدى 

الليايل، عادت من مقّر الّتعبئة و�ساهدت اأن املنزل م�ساٌء فعلمت اأن 

زوجه���ا عاد قبلها، انزعج���ت وحزنت كثرًيا من هذا الأمر حتى اأنها 

رت  روت يل ذل���ك كحادث���ة موؤ�سفة جًدا ح�سلت لها. قال���ت: لقد ق�سّ

2
كثرًيا اإذ اأتيت اإىل املنزل بعد عودته اإليه«.

كان مه���ر �لعرو����ص �شل�شل���ة كامل���ة من كت���اب و�شائ���ل �ل�شيعة، 

��شرت�ها غالحم�شني على �لفور و�شّلمها للعرو�ص:

»كان غالحم�سن مولًعا بالّن�سو����ض الإ�سالمية، واأذكر اأنه كان 

1 - السيدة داعي بور.

2 - والدة الشهيد.
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قد طال���ع مّدة من الّزمن كت���اب و�سائل ال�سيعة »ب���اب النكاح«، وقد 

دّون بع����ض املالحظات، منه���ا حديث عن النبي P مفاده اأن اإذا قال 

1
زوج لزوجته اأحبك لن يخرج حّبه من قلبها اأبًدا«.

ا من حلظة و�شولهما �إىل  ��شتغرق �لّتح�شري ملو�شوع �لّزو�ج �أ�شبوعاً

طهر�ن وحت���ى عودتهما �إىل �لأهو�ز. كانت ه���ذه �ملرة �لوحيدة �لتي 

ياأخ���ذ غالحم�شني فيها �إجازة ملو�شوع �شخ�ش���ي، وبعدها ذهب �إىل 

�شاحة �حلرب ومل يفارق تلك �ل�ّشاحة حتى �آخر حلظة من حياته.

1 - السيدة داعي بور.
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�أدى رحيل بني �ش���در �إىل تقارب �أكرث بني �حلر�ص و�جلي�ص. بعد 

�لّتجربة �لّناجحة لعمليتي »�هلل �أكرب« و»�لقائد �لعام للقو�ت« �مل�شرتكة 

عطَي قادة �حلرب 
ُ
�ش���ار بالإمكان تو�شيع نطاق �لعمليات �مل�شرتكة. �أ

�لأولوي���ة لك�ش���ر ح�شار مدينة �آب���اد�ن كربى �لعملي���ات. بعد �شقوط 

خرم�شه���ر، و��شل جي�ص �شد�م تقدمه حت���ى م�شارف �آباد�ن، لكنهم 

ج���ربو� عل���ى �لن�شحاب بفع���ل مقاومة �ل�شعب و�حلر����ص و�جلي�ص. 
ُ
�أ

و��شتق���رت قو�تهم حول �لطرقات �لتي ت�شل �آب���اد�ن باأهو�ز و�آباد�ن 

مباه�شه���ر، فحا�ش���رو� �آب���اد�ن بد�ئ���رة 270 درج���ة، لي�شبح �لبحر 

وم�شيق ماه�شهر �ملنفذ �لوحيد لتقدمي �لدعم للقو�ت �ملتو�جدة فيها.

كان���ت �آباد�ن �لهدف �لأه���م بعد خرم�شهر عل���ى �متد�د 12000 

كل���م من �حل���دود مع �لعر�ق. م���ن ناحية �أخرى، �عُت���رِب �أمر �لإمام 

ا  ا �شرعياً �خلميني لفّك �حل�ش���ار عن �آباد�ن يف 5\11\1980م، تكليفاً

ا  � لتاأخر تنفيذه حتى ذلك �ليوم; فقد بات �شرورياً على �لقادة ونظراً

�، �شّدت �آباد�ن �هتم���ام �جلميع بانتظار ح�شول  يف �أول فر�ش���ة. �إذاً

حت���ول على �مل�شتوى �لع�شكري بعد �لتحول �ل�شيا�شي �لذي ح�شل يف 

�لبل���د. كانت عمليات ك�شر ح�شار �آباد�ن �أو ما يعرف با�شم عمليات 

:� � بارزاً ثامن �لأئمة Q، �شاحة جديدة لعب فيها ح�شن باقري دوراً

14
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»اأدى ح�س���ن باقري يف عمليات ثام���ن الأئمة ثالثة اأدوار فعالة: 

الأول، اأنه در�ض بدقة منطقة العمليات وعرف اأماكن انت�سار العدو 

ونق���اط �سعف���ه. الدور الث���اين، يف التخطيط له���ذه العمليات؛ هل 

يك���ون املحور من ج�سر »م���ارد« اأو من ناحي���ة دارخوين؟ اأو نّتجه 

نح���و ماه�سه���ر ليكون عملن���ا الأ�سا�سي هناك؟ هن���ا لحظنا جمّدًدا 

اأن وجه���ة نظر ح�سن باق���ري غريت م�سار املعركة. اعتقد ح�سن اأنه 

اإذا تقدمن���ا م���ن حمور هذين اجل�سرين قرب نه���ر كارون ثم وّحدنا 

هجومن���ا، �سينه���زم العدو ب�سرعة. مل يوافقه بع����ض القادة الراأي، 

لك���ن ثبت بعد العمليات اأنه كان راأًي���ا �سائًبا. الدور الثالث اأنه نزل 

ا م�سوؤولية واحدة  من موقعه يف القيادة املركزي���ة ليتوىّل �سخ�سيًّ

م���ن اجلبه���ات الثالث���ة. اأي اأن���ه كان ل���ه دوٌر فّع���ال يف قي���ادة هذه 

���ا. هذه الأدوار جمتمع���ًة، جعلت من  العملي���ات ويف تنفيذه���ا اأي�سً

1
ح�سن عاماًل بارًزا يف العمليات«.

جمع ح�شن باقري باأ�شلوبه �خلا�ص، معلومات كاملة حول حماور 

�آبادن �ملختلفة، و�لوحد�ت �لعر�قي���ة �مل�شتقرة يف منطقة �لعمليات. 

كان ير�ف���ق جمموعات �ل�شتطالع �إىل خط �لأعد�ء �لأمامي؛ وحتت 

�إمرته ووفق تعليماته ير�شد عنا�شره حتركات �لعدو، وي�شجلون �أدق 

�لتفا�شي���ل، من قبيل عدد �ملتاري����ص و�لأ�شلحة �لثقيلة �ملتمو�شعة يف 

عمق خطوط �لعدو.

قيمت جل�شات �لتخطيط، و�لتن�شيق و�ملناور�ت �خلا�شة بعمليات 
ُ
�أ

ثام���ن �لأئمة مب�شاركة م�شوؤولني رفيعي �مل�شتوى من �ل�شف �لأول يف 

مق���ر قيادة »�لفرقة 77 خر��شان«. كان ح�شن باقري ي�شارك يف هذه 

1- اللواء محسن رضائي.
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�جلل�ش���ات بو�شفه م�شوؤول ��شتطالع �لعمليات وقائد �أحد حماورها، 

وق���د جل�ص �إىل جانب �أفر�د �شارك بع�شهم يف دور�ت عالية �مل�شتوى 

ويع���ادل تاريخه���م �لع�شكري ع���دد �شنني عم���ره. كان �للو�ء »عظيم 

�أزكم���ي« يف ف���رتة عملي���ات ثامن �لأئم���ة قائد �لفرق���ة 77، و�نتقلت 

�، يف �شباط 1981م.  فرقته �إىل جنوب �لبالد ومنطقة �آباد�ن حتديداً

ول���د �للو�ء �أزكمي عام 1932م يف قرية �أزك���م من �شو�حي »�شومعه 

�ش���ر�« و�لتحق بالكلية �حلربية ع���ام 1955م، �أي �لعام �لذي ولد فيه 

ح�شن باقري. تعّرف �أزكمي �إىل ح�شن باقري يف هذه �لعمليات:

»ب���داأ التخطي���ط لعملي���ات ثامن الأئم���ة. كنا نعق���د جل�سات مقر 

القيادة مب�ساركة ال�سهي���د ناجمو، ال�سهيد فالحي، واملرحوم ظهري 

ن���اد، وعدد من قادة احلر�ض. التقي���ت ح�سن باقري لأول مرة يف 

اجلل�س���ة التوجيهي���ة خلطة العملي���ات. بدا كع�سك���ري مثايل يقدم 

�ض قدرات العدو بدّقة.  التقارير يف اجلل�سة ب�سكل ممت���از، ويجُ�َسخِّ

من���ذ تلك اجلل�سة اأ�سبحت م���ن املعجبن به لأّن���ه ا�ستطاع اأن يقّدم  

للوح���دات العاملة كاف���ة التعليمات الالزم���ة، واأّدى دوًرا بارًزا يف 

حتقي���ق الن�سر يف العملّية. عرفت���ه دائًما ب�سو�ض الوجه، ل يحّدث 

1
اأحًدا مّنا اإل مبت�سًما، فجذب قلوب قّوات اجلي�ض اإليه«.

ح���ان وقت �لعمليات. توّج���ه �لقادة نحو مقّر �لقي���ادة للم�شاركة 

يف �جلل�ش���ة �لتن�شيقية �لنهائية لعملية ثام���ن �لأئمة -نقطة �لبد�ية 

ل�شل�شلة عملي���ات و��شعة-، وهي �لعملية �لت���ي متتعت باأهمية كبرية 

يف ظ���ل �لظروف �ل�شيا�شي���ة �ملتاأزمة للبالد �آن���ذ�ك. كان كبار قادة 

�حلر����ص و�جلي�ص ينتظرون �شم���اع ر�أي ح�شن باقري حول �لعمليات 

1- اللواء عظيم أزكمي.
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بعد �أن كانو� قد �آمنو� بقدر�ته �لذهنية و�لعملية:

»ق���ّدم ح�سن باق���ري يف تلك اجلل�سة تقري���ًرا مف�ساًل عن: و�سع 

الع���دو، الأر����ض، املعاب���ر، املنافذ، كم���ا اأذهل احل�س���ور حن اأملى 

عليه���م ال�سرتاتيجيات اخلا�سة بالعملية. لقد غري م�سار العمليات 

م���ن ناحي���ة التخطي���ط وال�سرتاتيجي���ات، وقلب اأج���واء اجلل�سة 

ِم���َدْت ا�سرتاتيجيات ح�سن باقري اأ�سا�ًسا  راأ�ًسا على عقب. وقد اعتجُ

 
1
لعمليات ثامن الأئمة«.

ّجلت 
ُ
كان ح�ش���ن باق���ري على معرف���ة تامة بق���ادة �لعدو، وق���د �أ

�لعملية �إىل ح���ني بناءاً على �قرت�حه. �أي حتى �ن�شر�ف �أحد �لقادة 

�لعر�قيني �ملعروف بال�شدة من حمور د�رخوين يف �إجازة: 

»معرفت���ه بقادة الألوي���ة والكتائب، والتجهي���زات والت�سكيالت 

الع�سكري���ة جلي�ض البع���ث؛ �ساعدته يف التخطي���ط للعمليات. اأقام 

العدو ثمانية خطوط دفاعية يف دارخوين اأخ�سعها ملراقبة دقيقة. 

عل���م ح�سن باق���ري الوقت الذي �سيك���ون فيه قائد الل���واء ال�ساد�ض 

2
املدرع يف اإجازة، واتخذه فر�سة منا�سبة لتنفيذ العمليات«.

بد�أت عملي���ات ثامن �لأئمة )ك�شر ح�شار �آب���اد�ن( يف 27 �يلول 

� للحر�ص  1981م مب�شارك���ة 11 �شرّي���ة موؤلف���ة م���ن ت�شع���ني عن�ش���راً

وكتيبتني من �جلي�ص ت�شّم���ان 300 عن�شر. �شملت منطقة �لعمليات 

ثالثة حماور: جبهة د�رخوين بقيادة ح�شن باقري، جبهة �لفيا�شية 

بقي���ادة رحيم �شف���وي، وجبهة »�ي�شت���كاه 7 �آبان« بقي���ادة غالمعلي 

1- أمير حيات مقدم، ممثل قيادة عمليات الجنوب في مقر أروند. ولد عام 1342 
في مقاطعة هنديجان في خوزستان. 

- فتح الله جعفرى.  2
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ر�شي���د. بع���د حتقيق���ه �لأه���د�ف يف حم���وره، توج���ه ح�ش���ن باقري 

للم�شاعدة يف حمورّي رحيم �شفوي ور�شيد:

»كان املح���ور ال�سمايل للهجوم يف دارخوي���ن هو الأهم والأكرث 

ح�سا�سي���ة، وقد توىّل الأخ باق���ري م�سوؤولية العملية فيه. ذهب اإىل 

هناك قبل ب���دء العمليات، وَدَر�َض كافة التفا�سي���ل. اعتجُِمَدت يف ذلك 

املح���ور اأف�س���ل ال�سرتاتيجيات بف�س���ل توجيه���ات الأخ ح�سن. مل 

يقت�سر الأمر على ح�سار وتدمري اللواء الثامن املوؤّلل التابع للفرقة 

الثالثة املدرعة وح�سب، بل قاد قواته مل�ساعدة املحورين اجلنوبّين 

)حم���ور اي�ستكاه 7 وحمور الفيا�سية( بعد النجاح الذي حققته يف 

حمور دارخوي���ن. كان التوفيق يف دارخوين وال�ستفادة ال�سريعة 

1
من هذا النجاح من ثمرة جهود الأخ ح�سن باقري«.

يف �شه���ر �أيلول/ت�شرين �لأول 1981م، حّلل ح�شن باقري عمليات 

 مق���ر �لغولف. ميكن من خالل هذ� 
2
ثام���ن �لأئمة يف حو�ر مع ر�وي

�حلو�ر مالحظة عمق معرفته بو�شع �لعدو و�إحاطته بتفا�شيل �شاحة 

�لعمليات:

»كان الع���دو مّطلًع���ا عل���ى الإجراءات الت���ي نقوم به���ا ويعلم اأن 

دارخوين هي املحور الأ�سا�ض يف الهجوم. لذا، ن�سر قّواته يف عّدة 

�سفوف دفاعي���ة. يف ال�سف الأول ا�ستقّرت الكتيب���ة املوؤّللة الأوىل 

بعد اأن �سّم اإليها عدًدا من دبابات اللواء املوؤّلل الّثامن، وزرع اأمامه 

1- اللواء غالمعلي رشيد.

واألحداث  العمليات  مجريات  وتثبيت  تدوين  إليه  الموكل  العناصر  أحد   -   2
العسكرية وحاالت الشباب وسائر تفاصيل حياة الجبهة العسكرية, وكانت هذه 
ومحاور  ومقرّات  مراكز  أغلب  في  العناصر  أحد  بها  ويقوم  موجودة  المهّمة 

الجبهات, وكان هذا العنصر يقوم بمهّمته حتّى أثناء المعارك واشتدادها...
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األغاًم���ا م�س���ادًة للّدبابات والأف���راد والأ�سالك ال�ّسائك���ة. يف ال�سف 

الثاين، ا�ستقّرت كتيبة ثانية موؤللة، اأّما يف ال�سف الثالث فا�ستقّرت 

لنا اإىل فكرة مهاجمة  كتيبة حممولة مدّرعة. خ���الل الّتخطيط تو�سّ

العدو من اخللف، لأّن التقدم من اجلبهة املقابلة على طول 6 كلم كان 

يعّد اأمًرا معّقًدا. بداأت عملية ال�ستطالع من نهر �سادكان الذي يعترب 

اأحد اأف�سل املعابر يف هذه ال�سحراء. عندما ا�ست�سعر العدو اخلطر،  

اأعاد تنظيم ما تبقى من الكتيبة الثالثة املوؤللة -التي ت�سع�سعت يف 

الهجوم ال�سابق- قبل الهجوم بثمانية ع�سر يوًما وثّبتها يف ال�ّساتر 

الرّتابي الّثالث لحتياطه الثالث الذي يعّد اأقوى احتياط. كما اأن�ساأ 

�ساتري���ن ترابين جديدين قبل ثالثة اأيام م���ن الهجوم وثّبت �سرّية 

دباب���ات من اللواء الّثامن املوؤل���ل يف �سّفن. رغم هذه التطورات مل 

نغ���رّي �سيًئا يف اخلّطة، ونّفذنا هجوًم���ا متزامًنا على حماور العدو 

الثالث���ة. اكت�س���ب الهج���وم من دارخوي���ن اأهميت���ه لأن طريف جبهة 

الحت���الل كانا مفتوح���ن يف هذه املنطقة ما يف�س���ح املجال لقواتنا 

بالتح���ّرك واملناورة. ح�سب تقديراتنا كان املح���ور العراقي الثالث 

اأكرث قوة. تقّرر اأن تهاجم قواتنا العدو عند الواحدة فجًرا، ومتّكن 

الأخ���وة بلطف الله م���ن التقدم نحو ال�ّساتر الرتاب���ي للعدّوالذي مل 

يتمّكن من ر�سدهم حتى و�سلوا اإىل نحو200 م اأو 300م من ال�ساتر 

)�س���الح الدين(. كما متك���ن الأخوة يف جمموع���ة الهند�سة الّتابعة 

للحر����ض بجهوده���م العظيمة من فت���ح �سبعة معاب���ر داخل احلقول 

املفخخة والو�سول اإىل �ساتر العدو...

قامت وحدات م�ساة العدو بالإ�سافة اإىل الوحدات املدرعة بالعديد 

من الهجمات امل�سادة يف منطقة »احلفار« وقجُوبلت جميعها مبقاومٍة 
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�سدي���دٍة حت���ى اأجربته على الرتاجع. كان الع���دو يعاود الهجوم بعد 

اإع���ادة تنظيم قواته. ا�ستّدت هذه الهجمات لدرجة اأن مقاتلينا كانوا 

ي�سطرون اأحياًنا اإىل الرتاجع ويتكبّدون خ�سائر جّمة.

تق���ّدم الأخ���وة قراب���ة )7 كل���م( وعربوا ت�سع���ة �سوات���ر ترابية. 

وب�سب���ب انت�سار عنا�سر الع���دو يف املنطقة و�سعوبة ال�سيطرة من 

قبله���م، فقد �سغط���ت دباباته لفت���ح معرب)منفذ( وحا�س���رت قواتنا 

م���رات عدة بن ج�س���ري احلفار والق�سبة. وراح ع���دٌد من الدبابات 

رب  يهاجم قّواتنا من حٍن لآخر لكن �سمود ومقاومة قواتنا كانت جتجُ

الع���دو على الن�سحاب ومن ثّم ياأتي ع���دد اآخر من الّدبابات ملعاودة 

الهج���وم، اإىل اأن ا�ست�سل���م قائد الكتيب���ة يف املنطقة، وا�ست�سلم معه 

ع���دد كب���ري من العنا�س���ر الذين كان���وا يف عداد طاقم موؤل���ٍف من 30 

زم العدو بع���د �سقوط خطوطه الواح���د تلو الآخر  دباب���ة. اأخ���رًيا هجُ

1
وتقّطعت اأو�سال جبهاته«.

يف ه���ذه �لعمليات، ق���ّدم ح�شن باق���ري فكرةاً �إبد�عي���ة. كان قد 

�تف���ق مع عّم���ال �شركة �لنفط قب���ل �لبدء بتنفيذ �لعملي���ات على �أن 

ي�شب���و� كمي���ة كبرية من �لنف���ط �لأ�شود يف نه���ر كارون. غطى هذ� 

�لنف���ط �شطح �لنهر وجرى من �شماله حتى جنوبه ب�شماكة )2�شم(، 

وعندما ��شتعلت �لنري�ن فيه، حجب �لدخان �لكثيف �ملت�شاعد منه 

�لروؤية �أمام �لعدو:

»لقد غّطى دخاٌن كثيٌف �سماَء املنطقة كّلها. بّث هذا الأمر الرعب 

يف قل���وب الأع���داء، و�ساعد عل���ى اإناح عن�س���ر املباغتة يف تنفيذ 

. يف ذل���ك اليوم ا�سرتق���تجُ ال�سمع،  العملي���ة. كان ذلك تدب���رًيا فعالًّ

1- مجموعة مذكرات حسن باقري، ج2.
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ف�سمع���ت قائد وحدة مدرع���ة عراقية يقول مل�سوؤول���ه: »اجلّو مظلٌم 

جًدا هنا لدرجة اأّنن���ي اأ�سعتجُ الطريق«. الأخ باقري هو الذي اأبدع 

1
هذه الفكرة. كان العقل املدّبر يف العمليات«.

كان �أ�شغر كاظمي م�شوؤول �إحدى �لكتائب �مل�شاركة يف �لعمليات، 

وه���و من �ملنت�شبني �إىل موؤ�ش�شة �حلر����ص منذ �إعالن ت�شكيلها. ولأنه 

كان ق���د خ�ش���ع لدورة عن���د �ل�شهيد �شي���اد �ش���ري�زي يف �أو�ئل عام 

1981م فقد توىّل م�شوؤولية �لرتباط و�لتن�شيق بني �حلر�ص و�جلي�ص 

يف عملّي���ة ثام���ن �لأئم���ة. وهو يذكر ح�ش���ن باقري ك�شخ����ص يبتكر 

�حللول للم�شاكل:

»كن���ا يف احلر����ض م���ن اأوائ���ل الأ�سخا����ض الذين تعّرف���وا على 

م�سطلح���ات خا�سة باجلي�ض من قبيل ق���راءة اخلرائط وال�سورة 

اجلوية. امتل���ك ح�سن باقري القدرة على ح���ّل امل�ساكل. على الأقل 

���ا اأن رجعت اإليه يف م�ساأل���ة اإدارية اأو  مل يح�س���ل معي اأنا �سخ�سيًّ

عملياتّي���ة اإّل ووج���د ح���الًّ لها. عل���ى �سبي���ل املث���ال؛ اأردت اأن اأكرّب 

ا التي تبدو ب�سيطة،  خارطة �سغ���رية احلجم، يف هذه امل�ساألة اأي�سً

كان ح�س���ن هو من اأر�سدن���ا اإىل الو�سيلة املنا�سبة. ق���ال: عليكم اأن 

 لتكبري اخلرائط.
2
ت�ستخدموا البنتوغراف

مل نك���ن ق���د �سمعن���ا ب�س���يء من ه���ذا القبي���ل حتى ذل���ك الوقت. 

در�سن���ا امل�ساأل���ة، فوجدنا اأنه���ا اأداة لها م�سطرت���ن تلت�سق بع�سها 

ة، تثبت طرفها على اخلريطة  ع يف طرفها اإبرة خا�سّ �سِ ببع�ض، ووجُ

وت�سح���ب الطرف الآخر على ورق ر�س���م اخلرائط، لتعيد ر�سم تلك 

1-عبد الحسن بنادري، مسؤول مقر العمليات حينها.

2 - المنساخ.
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اخلارطة باحلجم الذي تري���د. متّتع ح�سن باقري بذهن ن�سيط يف 

1
كل املجالت حتى يف املجالت الإدارية الب�سيطة«.

� من �لدباب���ات وناقالت  يف عملي���ات ثام���ن �لأئم���ة غنمنا ع���دداً

�جلند. نقل �لإخوة يف �حلر�ص هذه �لغنائم وغريها من �لتجهيز�ت 

�ملدرع���ة �إىل �خلط �خللف���ي مبا�شرة وجمعوه���ا يف د�رخوين، توىل 

فت���ح �هلل جعفري هذ� �لأمر، ذهب �إىل ح�ش���ن باقري لي�شت�شريه يف 

�مل�شاألة فكان ر�أيه �أن ل ُتخّزن هذه �لتجهيز�ت، بل �أن ت�شتخدم وفق 

خط���ة مدرو�شة بدق���ة. توّجه جعفري نحو غرف���ة �لغولف وهو يحمل 

� وخّطة حول �ملو�شوع: معه �أفكاراً

»ذهب���ت اإىل غرف���ة احل���رب للق���اء ح�سن. من���ذ دخ���ويل �سغفتجُ 

بتفا�سي���ل الغرفة وباخلرائط املوجودة فيها. اأدرك ح�سن اأّنني يف 

ع���امل اآخر، فوجد ذريعًة ملغادرة الغرفة تارًكا يل فر�سة الّتاأمل فيها 

ا. عاد بعد ع�سر دقائق وقال: ح�سًنا، ماذا تريد اأن تفعل؟ جيدًّ

اأراد اأن يعل���م اإن كان���ت لدّي خط���ة اأم ل، فلم ينطق ب�سيٍء وترك 

يل الك���الم، �سرح���ت ل���ه اأنه ينبغ���ي اأن نقوم بتنظي���م كتيبة مدرعة 

ًة بِه ول ن�ستند بعدها  ا كتيبة مدّرعة خا�سّ لك���ي يكون للحر�ض اأي�سً

عل���ى اجلي�ض. فيما بعد عرف���تجُ اأن مثل هذا الكالم يزعجه. ويرّحب 

بالأ�سخا�ض الذي���ن يعملون لوجه الله باإخال�ض. لذلك قال: اإذهب، 

فّكر اأكرث يف املو�سوع، و�سنناق�ض الأمر يف جل�سة اأخرى.

رت؟ اأين خطتك؟  �ساألن���ي يف اجلل�سة التالية: ح�سًنا، م���اذا ح�سّ

كربالء،  فتح،  مقرات  عمليات  مسؤول  كاظمي،  أصغر  مع  للكاتب  حوار  في   -1
خاتم األنبياءR، رمضان ونوحQ خالل سنوات الحرب. ولد عام 1338 

)1959( في طهران.
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اأجبت���ه: فكرت يف خطة. قال: يج���ب اأن تكتبها. اإن مل تكتب خطتك 

ل ميكن اأن نتحدث. 

ث���م قال: اأخ���ربين ماذا تري���د اأن تفع���ل؟ قلت: �س���وف ن�ستخدم 

ناقالت اجلند والدبابات يف العمليات القادمة.

اأراح���ه �سم���اع ه���ذا الكالم. ق���ال: اإذه���ب اإىل منطق���ة العمليات 

برفقة ال�سيد علي ح�سيني، ل تتحدث مع اأحد حول العملية، اإذهب 

وا�ستطلع املنطقة ب�سكل جيد، وانظر اأين ميكن اأن ن�ستفيد من هذه 

التجهي���زات. كن���ت اأعرف ال�سي���د علي ح�سيني، وه���و �ساب خلوق 

وح�سن الرتبي���ة واملع�سر، يعرف املنطقة جيًدا، وميتلك املعلومات 

الالزم���ة والداف���ع القوي. كان مع���ه ثالثة اأ�سخا�ض م���ن خرا�سان. 

ذهبنا مًع���ا اإىل املنطقة الرملية �سرًيا على الأق���دام. خلعنا اأحذيتنا 

بع���د اأن امتالأت بالرمال. م�سين���ا م�سافات كبرية حتى كادت الرمال 

تربي بواطن اأقدامنا. ا�ستطلعنا اأبراج املراقبة خالل يومن. كانت 

جتربة قيمة بالن�سبة اإيّل. اعتقدت با�ستحالة تنفيذ عمليات يف تلك 

ا يعتقد بالفك���رة ذاتها ولذا فقد  املنطق���ة، فعّلق ح�سن: الع���دو اأي�سً

1
غفل عن هذه املنطقة«.

كانت �لت���الل �لرملية يف �شمال مدينة ب�شت���ان هي �لتي ق�شدها 

فت���ح �هلل جعفري، وظهرت �أهميتها بعد �شهرين حني ُنّفذت عمليات 

بيت �ملقد�ص.

- فتح الله جعفري.  1
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 � يف ت�شرين �لأول من �لعام 1981م، �أحدث �لإمام �خلميني تغيرياً

ا  � عامًّ ا عل���ى م�شتوى قيادة �حلرب. عنّي حم�ش���ن ر�شائي قائداً هامًّ

� للقو�ت �لرّبي���ة. كان حم�شن  للحر����ص، وعلي �شياد �ش���ري�زي قائداً

ا،  ���ا، و�شياد �شري�زي 36 عاماً ر�شائ���ي يبلغ من �لعمر �آنذ�ك 27 عاماً

���ا من كبار ق���ادة �لقو�ت �لربي���ة يف �جلي�ص  وهك���ذ� كان �أك���رث �شباباً

ا. ثقة �لإم���ام باجليل �ل�شاب و�عتم���اده عليه، توّجٌه  و�أ�شغره���م �شناً

ظه���رت �آثاره �مل�شرق���ة بعد �شهرين م���ن تلك �لتعيين���ات، وذلك يف 

عمليات �أكرب و�أو�شع من عمليات ثامن �لأئمة.

ا  يف �لأي���ام �لأوىل لتوّلي���ه �لقيادة، قّدم حم�ش���ن ر�شائي �قرت�حاً

ا م���ن �شياد �ش���ري�زي. ت�شمن �لقرت�ح  للق���و�ت �لربية لقى ترحيباً

ت�شكيل جلنت���ني؛ و�حدة من �حلر�ص و�أخرى م���ن �جلي�ص؛ مهمتهما 

�لتخطي���ط �لع���ام للعمليات، ث���م ُتناَق����صْ در��شات هات���ني �للجنتني 

بح�ش���ور �لقائ���د �لع���ام للحر�ص وقائ���د �لقو�ت �لربي���ة يف �جلي�ص، 

ويتم �ّتخاذ �لق���ر�ر�ت �ملنا�شبة. ت�شّكلت �للجن���ة �خلا�شة باحلر�ص 

م���ن ح�شن باقري، رحيم �شف���وي وغالمعلي ر�شيد، �أما على م�شتوى 

�جلي�ص، فق���د �شّمت �للجن���ة �لعقيد مو�شوي قوي���دل و�لعقيد مفيد 

ومعه ثالثة من �أ�شاتذة كلية �لقيادة و�أركان �جلي�ص.

�أحد �مل�ش���ار�ت �لتي �شلكها �جلي�ص �لعر�ق���ي عند بد�ية هجومه 

15
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و��ش���ع �لنطاق عل���ى خوز�شتان ه���و �مل�شار �ملمتد م���ن خمفر �ل�شيب 

�حلدودي حت���ى ت�شز�به. بعد عبوره ت�شز�ب���ه، تابع �جلي�ص �لعر�قي 

�؛ ه���دف  تقّدم���ه حت���ى مدين���ة ب�شت���ان ومتّك���ن م���ن �حتالله���ا. �إذاً

ا كامالاً  ا، ه���و �إنهاء �حتالل ��شتم���ّر عاماً �ملخطط���ني للعمليات حالياً

لب�شتان وت�شز�ب���ه و�لقرى �ملحيطة و�لو�ش���ول �إىل �حلدود. وبتحقق 

هذ� �لأم���ر، تتقطع �أو�شال خط���وط �لعدو، وينتف���ي بالكامل تهديد 

طلق على هذه �لعمليات ��شم »ويل �هلل«:
ُ
�لأهو�ز. يف �لبد�ية، �أ

»كان ا�سم اخلطة »ويل الله«. يف اللقاء الت�ساوري امل�سرتك بن 

احلر�ض واجلي�ض، قال ح�سن باقري اأنه من الأف�سل ت�سمية اخلطة 

»كرب���الء«. اأّي���د قائد الق���وات الربية يف اجلي�ض )�سي���اد �سريازي( 

ه���ذا القرتاح مبا�س���رة، واأ�س���اف: لأننا نخّطط لعملّي���ات عّدة يف 

اجلبه���ات املختلف���ة يف اجلنوب والغرب، �سنطلق ه���ذا ال�سم على 

1
ا لكل منها بح�سب ترتيبها«. كّل العمليات ونعطي رقًما خا�سًّ

بعد تلك �جلل�شة، ُعرفت �لعمليات �لتالية بني �لقادة و�ملخططني 

ا. لأنها �لعمليات  با�ش���م »كربالء و�حد«، لكن هذ� �ل�شم تغ���ري �أي�شاً

�لأوىل �لت���ي �شيتمك���ن �ملقاتل���ون -يف ح���ال جناحها- م���ن �لو�شول 

�إىل �حل���دود ويحتم���ل �أن يق���وم �لعدو بح���رب دعائي���ة ونف�شية �شد 

�جلمهوري���ة �لإ�شالمي���ة �إذ� متّكن���ت قو�تن���ا م���ن مالحقت���ه د�خ���ل 

�لأر��شي �لعر�قية، لذلك �أطلق عليها ��شم »طريق �لقد�ص« بناء على 

�قرت�ح علي �شمخان وغالمعلي ر�شيد.

قب���ل تنفي���ذ �لعملي���ات ب�شت���ة �أ�شه���ر، ب���د�أ ح�شن باق���ري عملية 

��شتط���الع مكّثفة يف منطقة ب�شتان وغ���رب �شو�شنكرد. ذهب مر�ت 

1- العميد سيروس لطفي.
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ع���دة �إىل �لتالل �لرملية يف �شمال ب�شت���ان و�ملعروفة با�شم »�لنبعة«. 

ت���الل �لنبعة ه���ي ثالث تالل �أ�شا�شية ترتف���ع قر�بة 60م ومتتد حتى 

�شمال ت�شز�به. كان ح�شن يبحث عن طريق ميكن من خالله �إغالق 

ا مع تنفيذ �لعمليات، وخل�ص  خطوط �لعدو �خللفية يف ت�شز�به تز�مناً

� لتنفيذ هذ�  � جيداً �إىل نتيج���ة مفادها: �أّن هذه �لتالل ت�شكل م�ش���اراً

�لتكتي���ك. ف���اأوكل �إىل �ل�شيد عل���ي ح�شيني وعنا�ش���ره مهمة �لقيام 

بعملي���ة ��شتطالع دقيق���ة لها. و�ظب �ل�شيد عل���ي ح�شيني وعنا�شره 

� على تنفيذ مهمتهم يف تلك �لتالل؛ وذلك حتت �إ�شر�ف  لي���الاً ونهاراً

ح�شن باقري. يقول جميد توكلي وهو �أحد عنا�شر �ل�شتطالع:

»كن���ت اأعمل مع ال�سهيد ال�سيد علي ح�سيني. يف عمليات طريق 

القد����ض، اأم�سين���ا ثالثة اأ�سه���ر يف �سمال منطقة ب�ست���ان بن رمال 

ب�ست���ان ومي�سداغ، ننف���ذ عمليات ال�ستطالع حت���ت اإ�سراف ح�سن 

باقري، داخل منطق���ة العدو مب�سافة 25 كلم. مل نرتاجع خالل هذه 

الفرتة ولو مرة واحدة. �سيئا ف�سيئا بداأنا نحيط بظروف العمليات 

بتمامها. كانت معلوماتنا كاملة بحيث قال ح�سن باقري اإنها دقيقة 

1
لدرجة اأنها تتطابق مع ال�سور اجلوية«.

لق���د متّكن���و� بف�شل توجيه���ات ح�شن باقري من �إيج���اد مر��شد 

 يف �ملنطقة �لرملية �ملمتدة على م�شافة )25كلم(، ومر�قبة 
2
خمفي���ة

عم���ق منطقة �لع���دو. ت�شرف �ملر��شد هذه عل���ى حتركات �لعدو من 

ت�شز�ب���ه حت���ى ب�شتان. ط���رح ح�شن باق���ري هذه �خلط���ة مع رحيم 

�شفوي وغالمعلي ر�شيد. حان موعد تقدمي �خلطط �لنهائية يف مقر 

1 - مجيد توكلي، معاون مسؤول معلومات العمليات في مقر قيادة خراسان في 
عمليات طريق المقدس. اللواء توكلي ولد عام 1961 في مشهد.

2 - نقاط مراقبة سريّة.
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�لقيادة �مل�شرتك بني �حلر�ص و�جلي�ص. طرح �حلر�ص خطة �للتفاف 

ا  عل���ى �لعدو بال�شتفادة من �ملنطقة �لرملي���ة. بد� هذ� �لطرح غريباً

ومل ي���ُرق لبع�ص �أع�شاء جلنة �لتخطيط يف �جلي�ص ورف�شه �آخرون. 

�أ�شّر ح�شن باقري على طرح���ه، لكن عار�شه �أغلب �أع�شاء �للجنة. 

عن���د ذلك، �قرتح ح�شن �أن ي�شطح���ب �لعقيد م�شعود منفرد نياكي 

قائ���د »�لفرقة 92« �ملدرع���ة يف �جلي�ص ل�شتط���الع �ملنطقة �لرملية 

و�ملر��ش���د �ملخفّي���ة �لتي ت�ش���رف على حتركات �لعدو. ف���اإذ� �طماأن 

ه���و، �أقرت خطة �لعمليات. �أّيد �لعقيد �شياد �شري�زي هذ� �لقرت�ح 

مبا�ش���رة، وكّلف �لعقيد نياكي باملبا�ش���رة بتنفيذ �ملهمة، ر�فقهما يف 

ا: ذلك غالمعلي ر�شيد �أي�شاً

»حتركنا مًعا يف �سيارة جيب. كان ال�ّسائق ح�سن باقري. اأحياًنا 

كان اجلي���ب يتوقف عن احلركة يف الرمال فن�سط���ر لدفعه. اأخرًيا 

و�سلن���ا اإىل نق���اط املراقب���ة املق�س���ودة. كان ال�سيد عل���ي ح�سيني 

ي�س���رح عل���ى الأر����ض وح�س���ن باق���ري عل���ى الأر����ض واخلريطة، 

والعقيد نياكي يف املر�سد يراقب باملنظار قوات العدو وجتهيزاته 

واأن���واع ت�سكيالت���ه. عندم���ا و�سلن���ا اإىل املر�سد الثال���ث املوجود 

يف عم���ق منطقة الع���دو وامل�سرف عل���ى املنطق���ة املحيطة مب�سيق 

ت�سزاب���ه، األق���ى العقي���د نياكي نظرة عل���ى املنطقة ث���م تدحرج على 

الأر�ض والت���ّف نحونا وهو ن�سف جال�ض يدي���ر ظهره للرمال: اأخ 

ر�سيد، قبلت!

عن���د امل�ساء، ذهبنا اإىل مقّر القيادة وقّدمنا تقريرنا حول نتيجة 

ال�ستط���الع. توّجه العقيد نياكي اإىل العقي���د �سياد �سريازي قائاًل 
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1
له: �سيدي! �ستنجح العمليات بال�سكل الذي يقرتحه احلر�ض«.

بع���د اأن �سمع اجلميع تقري���ر عملية ال�ستطالع ه���ذه، اطماأنوا 

واأق���ّروا خطة العملي���ات. يقول العميد لطفي وه���و اأحد امل�ساركن 

يف اجلل�سة:

»غ���رّي ح�س���ن باق���ري خط���ة العملية م���ن اخل���رق اإىل اللتفاف. 

عندم���ا ح�سر نياكي لتقدمي التقرير كانت احلرية بادية على وجهه 

لدرجة اأن اّت�سعت حدقتا عينيه، راح يكّرر »اأنا واثق اننا �سننجح«. 

�ساألت���ه: ح�سًن���ا، م���اذا ح�سل؟ م���ا الق�سية؟ م���اذا راأيت؟ ق���ال: »لقد 

ا�سطحبني الأخوة اإىل نقطة تقع خلف العدو متاًما. حتى لو نفذنا 

الهجوم بالقليل م���ن العنا�سر �سنتمكن من الق�ساء عليه«. مّت هذا 

2
ال�ستطالع عالقة احلر�ض باجلي�ض وجعلها اأكرث متا�سًكا«.

كانت �مل�شاأل���ة �لهامة يف هذه �خلطة هي جناح �لدبابات وناقالت 

�جلن���د يف عبور �لت���الل �لرملية. بعد عمليات ثام���ن �لأئمة، نقل فتح 

� من ناقالت �جلند �إىل �ملنطقة �لرملية ليختربها.  �هلل جعف���ري عدداً

حتّرك���ت ناقالت �جلن���د بني �لتالل بنجاح، لك���ن عندما كانت تتنقل 

يف د�خله���ا كان���ت �إطار�تها ت�شاب بالعطب، فق���ام م�شوؤولو �لهند�شة 

�جلهادية: �ل�شيد تقي ر�شوي، �ل�شيد حممد لله ز�ر و�أبو �لف�شل ح�شن 

بيكي، باإن�شاء طريق تر�بية ما بني �مل�شاحات �لرملية بطول 20 كلم. 

�أح���د متطلبات �لعملية �لهام���ة كان �إن�شاء ت�شكيالت قتالية و�آلية 

منا�شبة لتنظيم �ملتطوعني و�لق���و�ت �ل�شعبية للم�شاركة يف �حلرب. 

ا. يف �لبد�ية  �أوكل حم�شن ر�شائي هذه �ملهمة �إىل ح�شن باقري �أي�شاً

1 - مسؤول الفرقة غالمعلي رشيد.

2 - العميد سيروس لطفي
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خّطط ح�شن لإن�شاء خم�شة �ألوية، لكن ت�شكل منها عمليًّا ثالثة. فكر 

يف �إن�ش���اء �ألوية �أخرى وبد�أ بتقييم بع�ص �لأفر�د لت�شليمهم قيادتها. 

ا ��ش���م �ألوية �حلر�ص �لأوىل، لق���د �شمع علري�شا  �رجت���ل ح�شن �أي�شاً

رزم ح�شيني-م�ش���وؤول �لإ�ش���ارة حين���ذ�ك يف �لفيا�شي���ة- ذلك من 

ح�شن باقري:

»ن���اداين ح�سن قبل تنفيذ العمليات بفرتة وقال: علري�سا، نريد 

ت�سكيل لواء وكتيبة للحر����ض، اأريد منك التخطيط ل�سالح الإ�سارة 

يف هذا امل�سروع. 

بداأت و�سديقاي حممدعلي ايران من�ض وعلري�سا قد�سي ماآبي 

بالتخطي���ط لت�سالت الكتائب التي و�س���ع ح�سن ت�سكيالتها. ذات 

رح يف  ي���وم كّن���ا يف طريق اإىل �سو�سنك���رد. واإذ بح�سن يخربنا: طجُ

اجلل�س���ة يف مقر القيادة مو�سوع الدمج. ق���ال الأخوة يف اجلي�ض 

نح���ن لدينا ل���واء، اأنتم ماذا لديك���م؟ وما الذي تري���دون دجمه؟ يف 

ا، ولأنها  تل���ك اللحظة تبادر اإىل ذهني اأنه ينبغي  ت�سكيل لواء اأي�سً

اأ لدينا ثالثة األوية:  كان���ت اأيام عا�سوراء اأجبت مبا�سرة: نحن اأي�سً

1
.»Q كربالء، عا�سوراء و الإمام احل�سن

قب���ل تنفيذ �لعملي���ة بيوم و�حد، توج���ه ح�شن باق���ري �إىل �ل�شيد 

ا. كان �ل�شيد �شعدون فتىاً  �شع���دون مو�شوي وذهبا �إىل تالل �لنبعة معاً

���ا. عندما بد�أت �حلرب، كان  ل يتج���اوز �ل�شاد�شة ع�شرة ويعمل ر�عياً

ي�شطح���ب جماع���ات �ملقاتلني م�شاءاً �إىل �أماك���ن متو�شع �لعر�قيني، 

فيوجهون بع�ص �ل�شربات �إليه���م ثم يعودون �أدر�جهم. تعرف ح�شن 

باق���ري �إىل �ل�شي���د �شعدون منذ تلك �لأي���ام. كان يعي�ص مع جدته يف 

1- عليرضا رزم حسيني، مسؤول اإلشارة في عمليات ثامن األئمة وطريق القدس. 
ولد عام 1961 في مدينة كرمان.
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مدينة ب�شتان وير�قب �لعدو فيها ويف �شو�شنكرد ويقدم حل�شن باقري 

� ل�شغر �شنه. �ملعلومات �لتي يجمعها. مل ي�شّك �لعر�قيون به نظراً

قبي���ل تنفي���ذ �لعمليات، ��شطح���ب ح�شن باق���ري �ل�شيد �شعدون 

حل�شم م�شارها:

»كان الطق����ض ب���ارًدا وحبيب���ات املط���ر تت�ساقط به���دوء. ركبنا 

الدراج���ة الناري���ة التي كنتجُ اأقوده���ا، مبهارة على الت���الل. و�سلنا 

اإىل نقط���ة ركنتجُ الدراجة اأ�سفل تل���ة »دار ال�سياع«، واأكملنا طريقنا 

�س���رًيا على الأق���دام. كنت اأحمل �سالح كال�سنك���وف وثالثة خمازن 

ر�سا����ض، اأما ح�س���ن باقري فلم يك���ن بيده �س���وى اخلارطة. متّدد 

ا يف اأعلى التلة؛ تناول املنظار وراح يراقب العراقين. مل اآبه  اأر�سً

به، كن���ت اأراقب املحيط. فج���اأة، التفت اإليه؛ راأي���ت الدموع تنهمر 

م���ن عينيه. تعجبت. مل اأَر �سيًئا ي�ستدع���ي البكاء. قلت: اأخ باقري، 

مَل تبكي؟

اأعطاين املنظار وقال: اأنظر.

ا  مل تك���ن امل�ساف���ة بيننا وب���ن العراقين كبرية. �ساه���دت عراقيًّ

ذا �سارب���ن كثييف���ن ياأمر عنا�سره باأن ميدوا ف���وق الد�سمة قطعة 

بال�ستيكي���ة. �سحكتجُ وقلت: اأخ باقري، ل �سيء يدعو للبكاء. قال: 

دع���ك من ه���ذا، ل �سيء مهم. قل���ت: اأخ باقري، اأري���د اأن اأعرف ملاذا 

بكيت؟ قال: دعك من هذا الآن.

ا ل اأعرف اأي قائد كبري هو ح�سن باقري. قلت:  كنت حينها �سبيًّ

يج���ب اأن تخربين حتًما. اأنا م�سلح اأما اأنت فال. قال: هذا مو�سوع 

اآخر. اأنت على حق، اأنا اأ�ست�سلم!

راح ميازحن���ي. قلت: اأخ���ربين �سبب بكائك؟ قال: ي���ا �سيد، لقد 
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بكي���ت لأج���ل العراقين الذي���ن راأيَتهم باملنظ���ار. الليل���ة �سيقتلون 

جميعه���م حتًما، اإذ �ستعرب قواتن���ا من هنا يف بداية الهجوم، والآن 

هم ي�سعون حلماية اأنف�سهم من املطر.

تفّطر قلبي فعاًل. قمت من مكاين. قّبلت ح�سن وقلت له: اإن كنت 

اأنت قائ���د العمليات �ستنت�سر حتًما، و�ستتح���ّرر ب�ستان هذه. قال: 

اإن �ساء الله �ستتحرر يا �سيد، على الله التكال.

عندم���ا عدن���ا، ا�سطحبني ح�س���ن اإىل مق���ر القي���ادة. كانت ليلة 

العملي���ات، واجلل�سة خا�سة و�سّري���ة. كل القادة كانوا هناك. قالوا 

اإّن اجلل�سة خا�س���ة ول ينبغي لهذا الفتى الدخول. قال ح�سن: هذا 

ال�سي���د يعرف املنطق���ة، ا�سمح���وا اأن ن�ستفيد من اأف���كاره. �ساألني: 

�سيد، ماذا نفعل كي ل يتيه العنا�سر يف الطريق؟ هل ن�سع اإ�سارات؟ 

ا غري ممكن. قال: اإًذا  قال: الإ�سارة ل تنفع، �سوف تقع. احلبل اأي�سً

ما العمل؟ قلت: نحن ن�ستخدم الفانو�ض، ا�ستخدموا الفانو�ض اأنتم 

1
ا. قال: �سلوات! اأي�سً

كن���ا ن�ستخدم الفانو����ض لتتبع اآثار قطيع الأغن���ام. وا�ستخدمنا 

اأ يف العمليات. لقد و�سعنا عند كل 500م فانو�ًسا يف  الفانو�ض اأي�سً

ال�سجريات املزروعة على ط���ول م�سافة الّطريق املمتدة من جنوب 

2
جبل مي�سداغ حتى ب�ستان«.

عن���د منت�شف لي���ل 1981/11/29، �رتف���ع �شوت �لق���ادة بند�ء 

ا بب���دء عمليات طريق �لقد�ص. بد�أ  »ي���ا ح�شني« عرب �لال�شلكي �إيذ�ناً

�ملقاتل���ون هجومه���م يف ثالثة حم���اور هي �هلل �أك���رب، �ل�شيد جا�شم 

1 - أي البّت في الموضوع واتّخاذ القرار النهائي وإعالن خاتمة الجلسة.

عام  سعدون  السيد  ولد  الموسوي.  سعدون  السيد  مع  الكاتب  أجراه  حوار   -  2
1969 في منطقة بستان.
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وم�شي���ق ت�شز�به. �أم���ا �ملكان �لذي متت مباغتة �لع���دو فيه بالكامل 

فه���و �ملحور �ل�شمايل، �أي م�شيق ت�شز�به. حيث متكن �شباب �لوحدة 

�ملدرع���ة يف �حلر�ص مع ع���دد من �مل�شاة من جت���اوز م�شيق ت�شز�به 

يف �لدقائ���ق �لأوىل و�للتف���اف على �لعدو. قب���ل �أ�شبوعني من تنفيذ 

�لعمليات، كان ح�شن باقري قد �جتمع مع فتح �هلل جعفري، م�شوؤول 

ا  ا، و�أعطاه �لتعليمات �لالزمة وفقاً �لوحدة �ملدّرعة �لتي ت�شّكلت حديثاً

لآخر خارطة �أعّدها:

»يف 1981/11/13، ق���ال يل ح�س���ن باقري: مبجرد البدء بتنفيذ 

العمليات، عليك اإي�سال ناقالت جندك من التالل الرملية يف النبعة 

اإىل م�سيق ت�سزابه، واأغلق امل�سيق بنريان القذائف والر�سا�سات. 

وم���ن ثّم �سيطر عل���ى كتيبة الدبابات العراقي���ة )كتيبة الإمام علي( 

يف ج�سر )اأبوجال�ض( و�سّمها اإىل قّواتك املدّرعة.

�س���رح له ق���درات تلك الكتيب���ة عرب تتّب���ع اخلارطة وق���ال: قائد 

»الل���واء 26 املدرع« هو طارق فيزي اله���زاع. طارق فيزي لي�ض من 

اأولئ���ك الذين ي�سم���دون يف وجهك ويقاوم���ون، وباإمكانك التوجه 

اإىل مق���ر قيادت���ه. لك���ن، مبا اأن املع���رب الوحيد للعدو ه���و ت�سزابه، 

1
�سيواجهك هناك. يجب اأن تقوم بالتخطيط لنتمكن من مواجهته«.

� مل مت�ّشها يد �لإن�شان  ا بكراً كان���ت �لتالل �لرملية يف �لنبعة �أر�شاً

بع���د. �عتقد �لعدو با�شتحالة �ملرور فيها. ل���ذ�، كان يت�شّور �أن نبد�أ 

�لهجوم من طريق �شو�شنك���رد- �شابله للو�شول �إىل ب�شتان، ثم نعرب 

م���ن تالل »�هلل �أك���رب«، »�ل�شي���د خلف« �أو »تب���ه �شب���ز« للو�شول �إىل 

ت�شز�به. كانت هذه �خلطة هي �لأكرث �حتمالاً من �لّناحية �لع�شكرية 

1 - فتح الله جعفري.
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���ا. مل يتوقع �لع���دو دخول �ملقاتلني �لإير�ني���ني �إىل ت�شز�به عرب  �أي�شاً

�ملنطقة �لرملية و�للتفاف حوله:

»دخلن���ا امل�سيق بع�سرين عن�س���ًرا، اأي �سريتن، والهدوء يخيم 

عل���ى املنطق���ة. كنت يف اإح���دى ناقالت اجلن���د. قل���ت لل�سائق الأخ 

كربا�سي: تقّدم لن�ستبك معهم.

ا. كانت الّناق���الت عراقية،  تبعتن���ا ناقالت اجلن���د املتبقّي���ة اأي�سً

فل���م يت�سور العراقيون اأّنها تجُقّل اإيرانين. لذا، عندما و�سلنا اإليهم 

اعتقدوا اأننا من عنا�سرهم فهّبوا ل�ستقبالنا. بيد اأّن قّوات م�ساتنا 

هاجمتهم بنداء الله اأكرب فالذوا بالفرار.

ْعَن���ا يف امل�سيق عن���د اأول ال�سب���ح، واإذا ب�سيارة  كن���ا قد متْو�سَ

جي���ب نظيفة تقرتب من���ا. ظّن �سائق اجلي���ب اأن ناقالت اجلند هذه 

تابعة له���م. عندما اقرتب منا اأكرث ووقع نظ���ره على �سارة احلر�ض 

قال متعّجًبا: اإيرانيون! ح���اول الهرب لكن ال�ّسباب اأم�سكوا به. لقد 

كان امل�سوؤول املايل لّلواء 26 املدّرع ويحمل حمفظة مليئة بالنقود. 

1
ا ل علم لطاقمهما مبا يحدث فتّم اأ�سرهم جميًعا«. اقرتبت اآليتان اأي�سً

حّقق���ت �لعملي���ات �أهد�فه���ا �لتمهيدي���ة بنج���اح وف���ق �خلّط���ة 

�ملر�شومة. دخل �ملقاتلون ب�شتان بعد �شاعات قليلة على بدء �لعمليات 

وب���د�أو� بالإعد�د للمر�حل �لتالية من �لعملية وهي حترير �ملزيد من 

�ملناط���ق. كان غالمعلي ر�شي���د قائد �لعمليات وح�ش���ن باقري نائبه 

ا مهّمة توجيه �لوحد�ت: �لذي توىّل عملياً

»كن���ت قائد عمليات طريق القد�ض وح�س���ن نائبي. لكن مع هذا، 

كان اّلال�سلكي بيده هو، لأنني كنت اأراه اأكرث قدرة على الإقناع اأما 

1 - المصدر السابق.
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1
ا و�سارًما«. اأنا فكنت جديًّ

حم�ش���ن ر�شائي �ل���ذي كان يتاب���ع �لعمليات خط���وة بخطوة من 

د�شم���ة �لقي���ادة; ها ه���و �لآن، ي�شهد �شلوكيات ح�ش���ن باقري عن 

قرب، وقد �أثلجت كفاءته قلبه:

»�سع���رت حينه���ا اأّن ح�س���ن هو لي����ض ح�سن ال���ذي كان يقّدم يل 

املعلوم���ات قبل �سنة وير�سل يل التقارير ب�سكل دوري. ح�سن هذا، 

ا.  اإ�سافة اإىل م�ساألة ال�ستطالع، يتمتع با�ستعداد عملياتي كبري جدًّ

عندم���ا يتحدث عرب الاّل�سلكي ل يتحدث كمعاون. اأ�سا�ًسا هو يتكلم 

كقائد. اأحد الأمور التي اأ�سعدتني كثرًيا يف تلك العمليات هي روؤية 

تطور ح�سن. بح�سب ما يقول العوام، جعلني اأ�سعر بالن�سوة حًقا! 

اإذا لدين���ا رجال اأقوي���اء واحلمد لله. كنت قد ا�ستلم���ت القيادة قبل 

2
�سهرين اأو ثالثة واأبحث عن مثل هوؤلء الأ�سخا�ض«.

يف �لليل���ة �لثالث���ة للعملي���ات، �أخربن���ا »�لتن�ش���ت« �أن �لعر�قيني 

يقول���ون يف تقاريره���م �أنهم ي���كادون ي�شيطرون على ج�ش���ر �شابله. 

يقع هذ� �جل�ش���ر يف �ملحور �جلنوبي غرب ب�شتان على بعد )7 كلم( 

� لالأهمي���ة �لتي يوليها  ���ا. نظراً ا �أمامياً م���ن مقر �لقي���ادة ويعترب خطًّ

ح�ش���ن جل�شر �شابل���ه، حترك مبا�ش���رة �إىل تلك �جلبه���ة يف �شيارة 

جيب. كان���ت �لآليات تتح���رك يف �خلط �لأمامي مطف���اأة �لأ�شو�ء. 

بع���د تفقده �ملنطقة و�إعطائه �لتو�شي���ات �لالزمة، و�أثناء عودته من 

�شابل���ه، ��شطدم���ت �شيارت���ه ب�شاحنة حتم���ل �شهريج م���اء و�أ�شيب 

بجروح. عندما و�شل �خلرب �إىل �ملقر، توجه �أخوه حممد لزيارته يف 

1 - اللواء غالمعلي رشيد.

2 - اللواء محسن رضائي.
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م�شت�شفى �لأهو�ز:

»كان جرح���ه بليًغ���ا، واأرادوا نقله اإىل طه���ران. يف حن مل يكن 

ا اأم ل، ا�ستع���اد وعيه للحظات؛ فحاول  معلوًم���ا اإن كان �سيبقى حيًّ

ب�سعوب���ة اأن يقول �سيًئا ما. اقرتب���ت منه اأكرث. اأول كالم نطق به: 

ماذا ح�سل جل�سر �سابل���ه؟ كيف انتهت الأمور هناك؟ قلت: ا�سرتح 

اأنت الآن، حالك لي�ست جيدة.

كان امل�س���ل يف ي���ده، يغيب عن الوعي حيًنا، ويع���ود اإليه حيًنا 

اآخ���ر، ف���ريّدد: يجب اأن يجُحك���م ال�سباب �سيطرتهم عل���ى ذلك املثلث. 

اإذا �سيط���ر العراقي���ون على تل���ك املنطقة �سيتمكنون م���ن ا�ستعادة 

اجل�س���ر. واأكد ثالث مرات: اإذه���ب اإىل الأخ ر�سيد وقل له اأن ينتبه 

1
جيًدا لتلك املنطقة«.

قب���ل يوم على �إ�شابته، �ت�شل ح�ش���ن باقري بزوجته، ومن جملة 

م���ا حّدثها ب���ه �أن �ملقاتلني بحاجة للدعاء �أكرث م���ن �أي وقت م�شى. 

َن دعاء 
ْ
جمع���ت �ل�شيدة د�ع���ي بور �ل�شيد�ت يف جلنة �لأخ���و�ت وَقَر�أ

�لتو�شل. يف تلك �لأثناء، �شاق �شدرها ب�شكل غريب، كانت ت�شعر �أّن 

ا �شيح�شل: � �شيئاً �أمراً

الة. وبينما  »ذهبتجُ اإىل املنزل. �سعرتجُ با�سطراب ف�سرعتجُ بال�سّ

اأن���ا اأت�سرع اإىل ربي يف خلوتي تلك، طلبت منه اأمًرا غريًبا. اإلهي! 

ّدر ذلك، اأريد منه ولًدا،  لن اأكون حائاًل بينه وبن ال�ّسهادة، لكن اإن قجُ

واأن يَر ولده، ومن ثم ي�ست�سهد.

2
بعد هذا الدعاء، خلدتجُ اإىل النوم بعد منت�سف الليل«.

1 - اللواء محمد باقري.

2 - السيدة داعي بور.
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تب���نّي فيم���ا بعد �أّن تل���ك �للحظة ق���د تز�منت مع حلظ���ة �إ�شابة 

يق �لذي  ح�شن. كانت �ل�شيدة د�عي بور قد �أو�شت �لأخو�ت بعد �ل�شّ

�شع���رت به �أّنه �إذ� �أح�ش���رو� ح�شن فليعلموها بذل���ك على �لفور. مل 

مي�ِص وقت طويل حتى و�شل خرب �حلادث:

»بعد �سالة ال�سبح، ات�سلت ال�سيدة زهرة �سهابي من امل�ست�سفى، 

وه���ي ع�سو يف جلنة الأخوات. قالت: تعايل، لقد اأح�سروه. قلت: 

ه���ل حاله جيدة؟ قالت: اإ�سابة يف الدماغ، ل يعلمون اإن كان دماغه 

�سليًما اأم ل.

مل اأك���ن اأملك �سي���ارة. ذهبت اإىل امل�ست�سفى �س���رًيا على الأقدام. 

كان الأخ حمم���د هناك. عندما راآين، اأف�س���ح يل املجال لأتقدم اإليه. 

وقف���ت ناحية راأ�سه، �سلمت عليه. ناداين با�سمي ورّد علّي ال�ّسالم، 

1
فتيّقنت اأن دماغه �سليًما وارتاح قلبي«.

لق���د �أ�شيب جبني ح�شن بجرح عميق، ونق���ل �إىل �أ�شفهان ثم �إىل 

م�شت�شفى �شريعتي يف طهر�ن بناء على تو�شية �لأطباء. �أما يف �جلبهة، 

وبالتز�م���ن م���ع هذ� �حلادث، فق���د قام �لعر�قي���ون بهجوم عنيف يف 

جنوب ب�شتان، حيث عربو� من نهر �شابله، وقطعو� �لطريق �ملمتد من 

ناحية �لنهر حتى م�شيق ت�شز�به �لأمر �لذي �أقلق حم�شن ر�شائي:

»�سع���ى الع���دو لل�سيطرة عل���ى املنطقة املمتدة م���ن اجلنوب اإىل 

ال�سم���ال، التي تقع حتت اإ�سراف ح�سن. هنا، ويف هذه احلالة كان 

ح�سن باقري ال�ّسخ�ض الوحيد الذي ي�ستطيع اأن يجد خمرًجا. قلت 

لالأ�سدقاء: اأنظروا كيف حاله؟! هل ميكنه اخلروج من امل�ست�سفى؟! 

���روه اإىل املق���ّر حتى ل���و لزم الأم���ر اأن يرافق���ه الطبيب؛ فهو  اأح�سِ

1 - المصدر نفسه.



لقاء في فّكة216

م���ن خالل متابعت���ه الو�سع عن قرب وتقدمي���ه الّتوجيهات الالزمة 

1
�سيتمكن من امل�ساعدة يف حّل هذه امل�سكلة«.

�أم���ا هناك، يف �مل�شت�شفى، فلم يه���د�أ بال ح�شن ومل يقّر له قر�ر. 

�. �أو�شى �لأطباء باأن  عندم���ا �شمع ر�شالة حم�شن ر�شائي، قام ف���وراً

� على �لأقل لتلحم جمجمت���ه، و�إل ف�شيبقى يعان من  ي�شرتي���ح �شهراً

�أوج���اع د�ئمة يف �لر�أ�ص. لكن���ه �أقنعهم �أنه �شي�شرتيح يف �ملقر ويتابع 

عالجه هناك:

»كان يتاب���ع الق�ساي���ا املختلف���ة يف املقر. بذلك اجل�س���م النحيل 

واملج���روح، ق���ّدم ح�س���ن من اجله���د ما ل ميك���ن لعقل الإن�س���ان اأن 

يت�س���ّوره. كان م�ستوى ال�سكر يف ال���دم ينخف�ض عنده ول يقوى 

على الوقوف ب�سبب ال�ّسهر الطويل والعمل الكثري، كانوا يو�سلون 

ل���ه امل�س���ل يف يده لتنع�ض روحه بعد دقائ���ق، وبينما هو كذلك كان 

2
يوّجه ويقول افعلوا هذا ول تفعلوا ذاك«.

تر�جع �لعدو من �أمام �شابله و�نتهت عمليات بيت �ملقد�ص بن�شر 

م���وؤّزر يف �لن�شف �لأول م���ن �شهر كانون �لث���ان 1981. �إ�شافة لكل 

�لإجناز�ت �لأخرى، �أثبتت ه���ذه �لعمليات �أنه ميكن بالإبد�ع جتاوز 

�جلدر�ن �حلديدية:

»كان���ت منطق���ة طري���ق القد�ض ه���ي اأول نقط���ة حدودي���ة دولية 

ن�سله���ا. لقد بذل العدو غاية جه���ده يف حت�سن تلك املنطقة بجدار 

األغ���ام حديدي، وخن���دق، واأ�س���الك �سائكة واآلي���ات مدرعة ما جعل 

الو�س���ول اإليه���ا اأم���ًرا معّق���ًدا. هنا، كان ل ب���د من فتح ه���ذه القلعة 

1 - مسؤول الفرقة محسن رضائي.

2 - مسؤول الفرقة محمد باقري.
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بابت���كار ما. اأطلقنا على هذا البتكار ا�سم ابتكار علي بن اأبي طالب 

يف فت���ح خي���رب. يف تل���ك احلادثة -حادث���ة خيرب- ف�س���ل كل القادة 

الذين اأر�سلهم النبي P يف فتح قلعة خيرب، عندما و�سل الدور اإىل 

الإم���ام علي Q �ساألوه ما الذي �ستفعل���ه ومل يتمكن الآخرون من 

فعله؟ قال: �ساأذهب من طريق. بداأ اأغلبهم بال�سحك من كالمه، وقال 

اأحده���م اإنه يريد الق�ساء على بقية جي�ض الإ�سالم، اإذ ل ميكن لأحد 

من جنود امل�سلمن الو�سول اإىل قلعة خيرب من خالل هذه الطريق، 

ففيه���ا اأودية عميقة ي�ستلزم عبوره���ا �ساعات عديدة. ومزح اأحدهم 

اأّن العق���ارب املوج���ودة هناك تكفي للق�ساء عل���ى جي�ض علّي. لكن، 

اأم���ري املوؤمن���ن Q كان حا�سًما، ومتكن بح�س���ن تدبريه من فتح 

قلع���ة خيرب من م���كان ما دون اأن يعلم العدو م���ا الذي ح�سل اأ�ساًل. 

وبوغ���ت املوج���ودون يف القلعة بالكامل ح���ن راأوا جي�ض الإ�سالم 

ا. لو  داخل القلع���ة. نجُّفَذت عمليات طريق القد�ض باملب���داأ نف�سه اأي�سً

اأراد جنودنا الهجوم من ب�ستان يف اجلبهة اجلنوبية، اأو من ناحية 

�سو�سنكرد، ملا متكن���وا من فتح حتى معرب واحد، وقد تبن لنا هذا 

الأم���ر بعد العمليات. لق���د اختار ح�سن باقري منطق���ة رملية تغرق 

الأقدام عند ال�سري فيها حتى الركب. اخرتع الأخوة يف جهاد البناء 

�سجادة من الرم���ال، اإذ اأح�سروا طيًنا وخلط���وه بالرمال واأن�ساأوا 

طريًق���ا ممّوهة ل ت���رى بالّت�سوير اجلوي. كان م���ن ال�سروري اأن 

يهند����ض هذا الطريق على نحو ي�س���ل اإىل الهدف مبا�سرة. لقد وقع 

1
الثقل الأكرب يف هذه املهام على عاتق ح�سن باقري«.

بعد عمليات طريق �ملقد����ص، �أدرك �جلميع �أّن �خلطو�ت �لتالية 

1 - مسؤول الفرقة محسن رضائي.
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�شتك���ون �أكرب بكث���ري. فموؤ�ش�شة �حلر�ص تتو�ش���ع و�لعمل جار لختيار 

قادة للوحد�ت �جلديدة. ويف ه���ذه �لّنقطة بد�أو� مبو�جهة �مل�شاكل، 

فلم يقبل هوؤلء �لأفر�د �لّت�شّدي للقيادة وكانو� يقولون: »�شي�شت�شهد 

�أولد �لنا����ص حتت �إمرتنا، ل���ذ� ل ن�شتطيع حتّمل �مل�شوؤولية. �إختارو� 

���ا �آخر للقي���ادة ونحن ن�شاعده يف �أمر �لقي���ادة«. طرح ح�شن  �شخ�شاً

باق���ري هذه �لق�شية مع حم�شن ر�شائي، يف �لنهاية قّررو� عقد لقاء 

للقادة مع �لإمام �خلميني. توجه ح�شن باقري وعدد من �لقادة �إىل 

طهر�ن يف 1982/1/16 وو�شلو� يف �ل�شباح �لباكر �إىل مقر �لقيادة 

�ملركزية للحر�ص:

»اأراد احلر�ض اإجراء بع�ض الرتتيبات. قلنا لهم اإّن ح�سن باقري 

ور�سي���د هما م���ن قادة احلر�ض. قال احلار�ض: قائ���د اأم غري قائد، ل 

فرق بينهما عندنا!

يف تل���ك اللحظ���ات، دخلت قطة من حتت الب���اب اإىل املركز. قال 

ح�سن: ها قد دخلت القطة اإىل املركز بدون اإجراءات!

�سحكن���ا جميًعا. اأخرًيا انتهت اإج���راءات الدخول ، مكثنا �ساعة 

لال�سرتاحة يف مكتب العمليات. عندما ح�سر ح�سن كنعاين مقدم، 

نائ���ب م�سوؤول عملي���ات املرك���ز، الأخ رحيم والأخ حم�س���ن، ذهبنا 

ا نا�سر كاظمي من  اإىل جم���اران. عند و�سولنا، وجدت هن���اك اأي�سً

1
كرد�ستان، كما ح�سر اأع�ساء املجل�ض الأعلى ل�سورى احلر�ض«.

� يف غرفة �لإمام، كانت لدي���ة معلومات كافية حول  كّن���ا 20 ف���رداً

� عن هذه  عملي���ات طري���ق �ملقد�ص، لذ� تقرر �أن يقدم �أحدن���ا تقريراً

ا  �لعملي���ة. مت �إيكال ه���ذه �ملهمة حل�شن باقري. ر�ش���م لالإمام �شريعاً

1  - اللواء فتح الله جعفري.
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خارط���ة �لعملي���ات على ورقة بي�شاء، وقدم له �ل�ش���رح �لالزم. �شاأل 

�لإم���ام �أ�شئل���ة ع���دة �أجاب عليه���ا ح�شن. ث���م بد�أ حم�ش���ن ر�شائي 

بالكالم:

»ق���ال الأخ حم�س���ن لالإم���ام اإّن و�س���ع العملي���ات تط���ور بحيث 

�س���ار باإمكانن���ا تنفيذ عمليات اأو�سع. اأف���راد ال�سعب يرّحبون بذلك 

واملوؤ�س�س���ة تنت���ج اأكرث فاأكرث، لك���ن القادة قلقون م���ن اأن ي�ست�سهد 

اأبن���اء النا�ض حتت اإمرته���م، ويطلبون اأن يكون���وا عنا�سر عادين 

ب���دل اأن يكون���وا ق���ادة اأو اأن يتابع���وا درا�ستهم. اأج���اب الإمام مبا 

م�سمونه اأنه يجب اأن ت�سكروا الله باأّن هذا العمل يتم على اأيديكم، 

لق���د اختاركم الله اأنت���م، وال�سهداء اأ�سماوؤه���م يف اللوح املحفوظ. 

لي�ض من �ساأنكم من يجُقتل ومن ل يجُقتل. غاية الأمر اأن تعملوا بتعّقل 

1
وروّية. ل تقتلوا اأنف�سكم عبًثا. هناك فرق بن ال�سجاعة والتهّور.

1  - النص الحرفي لكالم اإلمام في جمع من قادة الحرس: يجب أن تشكروا الله 
ألن هذه العمليات اإلسالمية تتم على أيديكم. ال يوفّق أي شخص لهذا العمل. 
بعد لقاء مع عدد من أفراد الحرس صباح هذا اليوم، فكرت في مسألة وهي 
ليتني كنت واحدا من الحرس؛ ماذا يفعلون هم، وماذا أفعل أنا. هم يذهبون 
ويقاتلون أعداء اإلسالم، وأنا هنا ال أستطيع. إعرفوا قدر أنفسكم. لقد شملكم 
الله بعنايته إذ جعلكم أهاًل لتحموا القرآن الكريم واإلسالم العزيز وأرض اإلسالم. 
لقد ثبُت في النظام اإللهي اختياركم أنتم لخدمة اإلسالم وهذا محفوظ عند 
الله، والله ومالئكته معكم، ويجب أن يكون قلبكم قويًّا. كل خطوة تقومون بها 
ألجل اإلسالم هي خطوة إلهية مّكنكم الله منها. إعملوا أنتم بتدبير وتفكر، وال 
تخافوا من أن تَقتلوا أو تُقتلوا. األصل هو أن تُخلصوا النية، واألمر كذلك بحمد 
الله. الروحية القوية التي يتمتع بها شباب العشرينيات هؤالء هي من األمور 
التي تثير الّدهشة. هدفنا اليوم هو أن نعيد هذا البلد المبتلى بالفساد والملكية 

والتبعية للغرب إلى اإلسالم، وال هدف آخر لنا.
        من المسائل التي أريد التذكير بها هي أن تراعوا النظم بالكامل. الشجاعة هي 
غير التهور. الشجاعة في الحرب هي عمل بطولي قائم على التخطيط والنظام 
والتدبر، والتهور هو الهجوم على العدو دون تدبر وتنظيم. يجب أن يتم العمل 
النظام والقانون ويكون  العمل على  النظام والقانون. أكرر، عندما يقوم  وفق 
خالصا لله فلن يكون هناك خوف من يُقتل ومن يَقتل...)صحيفة االمام، المجلد 

15، ص 497(.
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وقف���ت اأمام الإم���ام كما كنت اأفع���ل عندما كنت اأعم���ل يف فريق 

احلماية، قّبل ال�سباب يده الواحد تلو الآخر. قال له ح�سن، ادعجُ يل 

بال�سهادة. اأجاب الإمام: اأدعو اأن تنت�سروا.

كنت اآخر من قّبل يد الإمام. قال الأخ حم�سن: اإنه قائد لوائنا املدرع.

تب�س���م الإم���ام. عندما خرج���ت، قال يل ح�سن باق���ري: اأنت قائد 

اللواء الوحيد الذي عّرفناه اإىل الإمام، اإعرف قدر ذلك.

ل به الإمام، رفع من معنويات القادة، واأزال  هذا اللقاء وما تف�سّ

1
الريبة من قلوبهم«.

���ا. يف نهاية  ا ثورياً يف ه���ذ� �للقاء ق���ال �لإمام ليتني كن���ت حار�شاً

�للقاء، �لتقط ح�شن باقري �شورة للذكرى:

»اآل���ة الّت�سوي���ر تراف���ق ح�س���ن باق���ري دائًم���ا. قال لالإم���ام: هل 

ت�سمحون بالتقاط �سورة معكم؟ اأجاب الإمام: ل م�سكلة.

اندف���ع ال�سباب ناحية الإمام للوق���وف بجانبة. قال الأخ حم�سن: 

2
ملاذا هذا ال�سغب! ل تثريوا الفو�سى. قال الإمام: ل م�سكلة يف ذلك«.

1 - فتح الله جعفري.

2 - حسين كنعاني مقدم، قائد أحد المحاور في عمليات طريق القدس.



 معركة »تشزابة«

بع���د لق���اء �لإم���ام، ع���اد �لق���ادة �إىل �ملنطق���ة ُبغي���ة �ل�شتع���د�د 

ئةاً و�شلت  � �شيِّ و�لتح�ش���ري للعملّي���ات �لتالية و�لأ�شخ���م. لكّن �أخب���اراً

وقتذ�ك م���ن »ت�شز�بة«. فالعدو �لو�ثق م���ن �أن �ملجاهدين �شينفّذون 

 كبرٍي يف »ت�شّز�بة«، 
ٍ
ا عمليات و��شعة �أخرى، �شارع �إىل �شّن هجوم �شريعاً

ا على ��شتعادة مدينة »ب�شتان«، وعلى ردِّ �عتباره، بعبارة �أخرى.  عازماً

��و� عربها  ولتحقيق هدفهم، �ختار �لعر�قّيون �لطريق �لتي �شبق وتلقَّ

ا  �ل�شربة �لأ�شا�شّية. لذ�، �شارت تالل »نبعة« يف �شمال »ت�شّز�بة« هدفاً

لهجومهم، بعد �أن كانت ل حتظى باأي �أهمّية.  

»ط���ارق فيزي الهزاع قائد »اللواء 26« العراقي املدّرع كان قد فّر 

خ���الل عملّيات »طريق القد�ض«. وملّا اأرادوا اإعدامه، وعد با�ستعادة 

»ب�ستان« قائاًل: اأنا اأعلم كيف اأ�ستعيدها. وكان هدفه اأوًل ال�سيطرة 

 .
1
على »ت�سّزابة« و«نبعة«، لي�سل اإىل »ب�ستان«

  يف 1982/2/6م، �َشَرع �لبعثّيون هجومهم على »ت�شز�به«، و�حتّلو� 

�أج���ز�ءاً من تالل »نبع���ة«، فت�شّدى له���م �ملجاه���دون �خلر��شانّيون 

بقي���ادة »مهدي خادم �ل�شريع���ة«. يف �ليوم �لت���ايل، وُبغية �ل�شيطرة 

�لكامل���ة على �ملرتفع���ات و�لتقدم نح���و »ب�شتان«، �أغ���رق �لعر�قّيون 

1 -  فتح الله جعفري.
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منطقة »نبعة« بو�بل من قذ�ئف �ملدفعية و�ل�شو�ريخ:  

»مل ي�سم���ح حج���م الق�س���ف والن���ريان لأح���ٍد بال���رتّدد والتنّقل، 

وب�سعوب���ة كان���ت الق���ّوات املقاتلة تتح���رك من د�سم���ة اإىل اأخرى. 

ا�ست�سه���د م�س���وؤول املح���ور »ح�سن علي م���رداين« بعد ظه���ر اليوم 

الأول، وزاد الع���دّو من �سغطه و�سّيق علينا العمل. مل تعد الكتيبة 

ت�سم���د لأكرث من يوم واحد، فحجم ن���ريان العدو وق�سفه ل �سابق 

له من���ذ بداية احلرب، فا�ستحالت، رمال »نبع���ة« امل�سّعة تّلًة رمادّية 

و�سوداء ب�سبب البارود والنفجارات، واأم�ست الأ�سجار اخل�سراء 

الغّناء التي منت عليها ياب�سة حمروقة. التّلة التي كّنا من�سي عليها 

حف���اة الأق���دام، امتالأت بال�سظاي���ا احلارقة احل���اّدة. مل يكن لنا يف 

ال�سفح من د�سمٍة، فد�سمنا فوق التالل التي �سيطر العدو عليها كّلها. 

1
يف 7 �سباط، ا�ست�سهد وجرح يف »نبعة« قرابة الثالثمئة جماهد«.

مل يكن باملقدور �إي�شال �لإم���د�د�ت و�إخالء �ل�شهد�ء و�جلرحى 

ا من  ب�شّي���ار�ت �لإ�شع���اف وناق���الت �جلن���د، لأن �لع���دو كان م�شرفاً

� بنري�نه عليها. وحل�شن �حلظ، مل  �ملرتفعات على �ملعاب���ر وم�شيطراً

ي�شمح �لطق�ص �لغائم للقّو�ت �لعر�قّية �أن تق�شفنا ب�شالحها �جلوي. 

كان �جلميع ينتظ���رون حلول �لليل لي�شترتو� حتت جناحه ويح�شرو� 

ناقالت �جلن���د و�لغذ�ء و�لذخائر، ولينقل���و� �ل�شهد�ء و�ملجروحني. 

لكن �لعدو ما كان ليكفَّ وير�شى باأقل من ��شرتجاع »ب�شتان«. 

ئة �إىل مقر �لقيادة، �إىل �أن �شقطت »نبعة«  تو�ف���دت �لأخبار �ل�شيِّ

�. �شّم���م « ح�شن باقري « على  ِبَي���د �لعدو. ف���ازد�دت �لأو�شاع تعقيداً

�حل�شور يف موقع �ل�شتباك، وتقييم �لو�شع عن َكَثب:

1-المصدر السابق نفسه.
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رب ول التاأمت جراحهجُ بعد.  »مل يكن الك�سر يف جمجمة اأخي قد ججُ

منعه الأطباء من احل�س���ور املبا�سر والعمل يف اجلبهة، كما حاول 

الق���ادة ثنيه ع���ن ذلك، لكّنه مل يحتم���ل، وذهب غري اآب���ٍه بالعواقب. 

ث���م ع���اد بعد �ساعات ليحّل���ل الو�سع يف املنطقة، ق���ال: اإن بقاء هذا 

املرتفع بي���د العراقّين، يعني ان�سحابنا من ه���ذه اجلبهة متكبِّدين 

1
خ�سائر فادحة، و�ستذهب جهود عملّيات طريق القد�ض �سدًى«.

ة لهجوم  كان »ح�ش���ن باق���ري« يعلم باأن �لنظام �لبعثي �أع���ّد �لُعدَّ

ا مدفعيًّا  ���ا، و�أّن �لعدو يومها ��شتخدم 18 مرب�شاً �أكرث فظاعة وترويعاً

ل���كّل منها 6 مد�فع، �أي �أّن مئة وثمانية مد�فع كانت ت�شّوب قذ�ئفها 

���ا نحو قّو�تن���ا. لهذ�، ذّك���ر »ح�شن باق���ري« ب�شرورة بن���اء َمالٍذ  معاً

حتتم���ي به �لق���ّو�ت، فاأمر باإر�ش���ال �أكيا�ص �خلي����ص �إىل �خلط، كي 

ا حتتمي بها. كما طلب من  تبني �لقّو�ت �لبديلة باأكيا�ص �لرمل ُد�شماً

مهند�ش���ي جهاد �لبن���اء، �إن�شاء �شاتٍر تر�بيٍّ ق���رب �لطريق. وفجر8 

�شب���اط، تقدمت قّو�ت �حلر�ص �لبديل���ة �إىل �خلط، وغادرته �لقّو�ت 

ا لت�شرتيح.  �ل�شابقة �إىل �خللف م�شياً

ن مو�قعه وع���ّزز قوّ�ته  مل يه���د�أ �لع���دو يف �لليلة �ملا�شي���ة، وح�شَّ

ومر�ب����ص مدفعّيت���ه. وم���ا �إن �نق�ش���ع �لظ���الم، حتى ب���د�أت �أمطار 

ر�شا�ش���ه تهطل بغز�رة �شدي���دة لت�شلَّ قدرة �جلمي���ع على �حلركة. 

كان���ت �ل�شظايا ترتط���م باأكيا�ص �لرم���ل وتخرقها، فتنه���ار �لرمال 

ر �لد�شم، ما دفع �ملجاهدين للتقهقر حو�يل 200 مرت:         وُتدمَّ

»حتت الّنريان والق�س���ف ال�سديدين، اأطّلت فجاأًة �سيارة جيب، 

وتقّدم���ت باجتاه اخل���ط. تعّجبنا لذلك، فحتى ن���ريان مدافع العدو 

 1- اللواء محمد باقري. 
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انقطعت للحظة! كما اأّن هذا امل�سهد كان عجيًبا بالن�سبة لهم. عندما 

اقرتب، راأينا »ح�سن باقري« يقود ال�سيارة. ترّجل م�سرًعا، وانطلق 

مبا�سرة من غري اأن يحني قامته اأو يقفز نحو ال�ساتر الرتابي. كان 

»م�سع���ود بي�ض بهار« و »عل���ي ر�سا رزم ح�سيني« برفقته، وقد بقيا 

يف ال�سات���ر الرتاب���ي الثاين من اأجل تاأمن ما يل���زم لغرفة القيادة. 

ق�سد »ح�سن باق���ري« ال�سهداء، ومكث عند �سهيٍد كان يف اخلام�سة 

ع�س���رة اأو ال�ساد�س���ة ع�سرة من عم���ره، اغرورقت عين���اه بالدموع 

ومتت���م بع�ض الذك���ر. ح�سوره يف خ���ط املواجهة اأث���ار قلقنا، كما 

اعرت����ض ق���ادة الكتائ���ب عل���ى جميئ���ه اإىل هن���اك، لكّن���ه جل�ض يف 

الد�سم���ة بربودة اأع�ساب، ليوّجه القادة  هناك للت�سّدي للعدو. قال 

له اأحد ق���ادة ال�سرايا: اأخي »باقري«، باأي قّوات �ساأواجه؟ فلم يبق 

ًما: لقد اأ�سي���ف ثالثة اأ�سخا�ض اإىل �سرّيتكم!  يل اأح���د. اأجابه متب�سِّ

ف جيًدا منطق���ة »نبعه«، وّجه نريان  متركز »ح�س���ن« يف مكان يك�سِ

الدعم عل���ى د�سم العدو الت���ي كان يتوقَّع اأنها للمراقب���ة واملدفعّية. 

بالفع���ل، كان للن���ريان تاأثريه���ا، حي���ث اأدَّت اإىل انخفا����ض وترية 

الق�س���ف. فبعث ح�سوره يف خط املواجه���ة احلما�سة واملعنوّيات 

بن القّوات.  

ا�ستدع���ى »ح�سن باقري« ال�سّيد »بروي���ز �سريف«، قائد الكتيبة، 

وق���ال ل���ه: اإّن العدو يه���ّدد جاِنَبَنا ال�ّسمايل عرب التّل���ة التي احتّلها، 

واإن اأف�س���ل الدفاع الهجوم. علين���ا ا�ستعادة هذه التّلة حتى ي�سبح 

باإمكاننا على الأقل الرتدد من �سمال »نبعة« و�سحب جرحانا. 

و�س���ع خطة من���اورة. وا�ستع���ان بالرم���ل لتج�سيد تّل���ة »نبعة« 

ا، وقال لقائد  والت���الل الأ�سغر على الأر�ض، ثم ر�س���م عليه منخف�سً
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الكتيبة: كّلف ف�سيلن بتطويق التّلة عرب هذا املنخف�ض، والتمركز 

داخل���ه به���دوء. ومبج���رد اأن تبا�سروا ب�س���رب العدو م���ن الأمام، 

وتتنبه قواته لبدء ال�ستباك، يهجم الف�سيالن عليه من اخللف. 

كان���ت خّط���ًة رائع���ة حتّم�ض له���ا قائد الكتيب���ة، فاأم�س���ك »ح�سن 

باق���ري« بكتف���ه قائاًل ل���ه: اإحر�ض عل���ى اختي���ار اأ�سج���ع العنا�سر 

ليعربوا هذا املنخف�ض اإىل �سم���ال التّلة وينّفذوا الهجوم. وليعمل 

الف�سي���ل الث���اين عل���ى اإ�سغال ق���ّوات الع���دو. فاإن مل تقوم���وا بهذا 

العمل، وا�ستمررمت على هذه احلال خلف ال�ساتر الرتابي، لن يحلَّ 

ٍد على جهازه  امل�س���اء اإل وقد خ�سرمت كلَّ قّواتك���م. �سبط موجة تردُّ

الال�سلك���ي واأجهزة الكتيبة والف�سائ���ل، وقال: �ستتحركون بنداء: 

يا علّي بن احل�سنQ، توّكلوا على الله واطلبوا املدد منه. رمّبا 

اختار »ح�سن باقري« نداء: يا علي بن احل�سنQ لبدء العملّيات، 

لكون جميع القّوات امل�ساركة فيها من فئة ال�سباب.

اأّث���رت معنوّي���ات »ح�س���ن باق���ري« يف الق���ّوات، فق���د وج���د لهم 

به  خمرًجا منا�سًبا من �سم���ال التّلة، بينما رّكز اجلانب العراقي تاأهُّ

وا�ستعدادات���ه الدفاعّي���ة نحو اجله���ة ال�سرقّية، وبذل���ك متكنوا من 

مباغت���ة الع���دو. من ب���ن 22 عن�س���ًرا لكل ف�سي���ل، مّت اختي���ار عدٍد 

حمدد. وتوىّل ف�سيٌل مهّمة الدف���اع واملواجهة من اجلهة ال�سرقّية، 

وف�سي���ٌل اآخر الهجوم من اجلهة ال�سمالّية. ق���ال »ح�سن«: اختاروا 

ثالثة عنا�سر م���ن رماة ال»اآر بي جي« الأقوياء، حتى ي�ستهدفوا - 

بالتزامن مع تقدم قّوات الف�سيل من اأ�سفل تّلة »نبعة«- د�سم العدو 

الأقرب التي ت�سل قذائفهم اإليها. 

ا�ستمر اللتحام �ساعًة، وعلمنا من الال�سلكي ومن حديث »ح�سن 
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باقري« اأن قّواتنا اأحكمت �سيطرتها على التّلة التي كانت قد احتجُّلت 

�سباًحا. مالأ التكبري اأجواء املنطقة. وقد خّففت خ�سارة العدو هناك 

م���ن �سغطه علينا. كان »ح�سن باقري« يجُراق���ب بدّقة، ويجُح�سن اإدارة 

1
النار. لقد فعلت �سليات نريان رماة الهاون التي وجّهها فعلها«.

م�ش���ت ثالثة �أي���ام، ��شتقدم �لعر�ق قّو�ت جدي���دة �إىل �ملنطقة. 

ل ليالاً بكتيبة �أخرى.  كانت �لكتيبة تاأتي يف �ل�شباح �إىل �ملحور، وُتبدَّ

مل يك���ن �لعر�قّيون ب�ش���دد �إيق���اف �لعملّيات. ق���ّرر »ح�شن باقري« 

�لذه���اب بنف�شه لال�شتط���الع بحثاًا عن منفٍذ له���ذه �لأزمة. فر�فقه 

يف هذ� �ل�شتطالع  �مله���ّم »فتح �هلل جعفري«، �لذي حتّمل م�شوؤولية 

حمور »نبعة« بعد ��شت�شهاد ح�شن علي مرد�ن:

»�سباح يوم 12�سباط، ح�سر »ح�سن« اإىل املنطقة ب�سّيارة اجليب 

رتها جهاًزا  التي ل �سقف ول زجاج ول باب لها. وكان قد ثبَّت يف موؤخِّ

ا، واأغلق اإ�سبع هوائيَّه الق�سري وثبت مكانه �سريط الهوائي  ل�سلكيًّ

الطوي���ل ]النت���ن[. فتح الكر�س���ي، وكان عليه �س���الح كال�سينكوف 

ق�سري املقب�ض. بعد اأن جّربه، و�سع عدًدا من املخازن بقربه، اإ�سافًة 

لوع���اء م���اء بحجم اأربع لي���رتات وعلبتن من معلب���ات الفا�سولياء 

ًة للمنطقة و  ومق���داًرا من اخلبز الياب�ض. كم���ا اأخذ معه �سورًة جويَّ

خمّطًط���ا. حترّيت باأمره ومبا ينوي فعله. ولأنني اأعلم اأن هذه هي 

ع���ّدة ال�ستطالع، ركبت ال�سّيارة قبل اأن ينط���ق بحرف اأو يدعَوين 

لذل���ك. مل يعّلق ب�سيء وانطلق. كنت اأظّنه �سيذهب اإىل ممر)وادي( 

»�سع���دة« و»العقبة«، لكّنه اجّته نحو ممر وم�سيق »ت�سزابه«. غا�ض 

يف الرم���ال و�سلك الطريق الذي فتحناه �سابًق���ا، وهو ميّر يف حقل 

األغام م�س���ادة للدّبابات وحقل األغام نّطاط���ة واأ�سالك �سائكة. ويقع 

1- القائد فتح الله جعفري.
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على بع���د �سّتة كيلومرتات من تالل »نبع���ة«. �سرنا يف �سرق »نبعة« 

بالت���وازي مع تاللها. قطعنا »نبعة« وو�سلن���ا اإىل �سهل. ثم انعطف 

»ح�سن باقري« نحو �سمال »نبعة«، وكان اجليب متعاوًنا معه، ف�سار 

ب���ه يف الطريق الوع���رة والتالل الرملّية، واأدخل���ه يف املنخف�ض ثم 

ا�ست���دار. كّلم���ا �سرنا �سمال تالل »نبعه«، ابتعدن���ا عنها اأكرث. مل نعد 

ن���رى اأي م���كان، ب�سبب الت���الل املحيطة بنا عن الطرف���ن. لكّنه كان 

يع���رف الطريق جّي���ًدا، ل اأدري من اأين عرفه حت���ى يقود باطمئنان 

وهدوء ويرّدد الأذكار. 

و�سلن���ا اإىل �سج���رة، واإىل حينه���ا مل يكلِّمن���ي اأب���ًدا، ومل اأنطق 

بكلم���ة. لكّنني كنت م�سروًرا برفقت���ه. وهو بدوره مل ي�ستاأ ملجيئي 

مع���ه. كان لإط���ارات �سّي���ارة اجليب ف���وق الرم���ال املتحّركة �سوٌت 

خا����ض. بلغنا مكاًنا يجُ�سم���ع فيه من بعيد �سوت اإط���الق الر�سا�ض 

يف »نبع���ة«. ركن ال�سّيارة فيه، وحمل ال�س���ورة اجلوّية، املخّطط، 

املنظ���ار ال�س���الح والبو�سل���ة، وحمل���تجُ �سالحي وم�سين���ا. م�سينا 

كيلوم���رًتا واحًدا تقريًبا. مل اأكن اأعرف املنطقة، وكلُّ �سيٍء غام�ٌض 

بالن�سب���ة يل. كان مي�س���ي بخط���واٍت طويلة و�سريع���ة. جل�ض فوق 

تّل���ٍة رملي���ة، مل يجد �سيًئا يف الأفق البعي���د، اأعطاين املنظار وقال: 

انظ���ر، هل ت���رى �سيًئا؟ ثّم فتح ال�سورة اجلوّي���ة واخلريطة، وبداأ 

م املنخف�سات والطريق الذي �سلكناه.  بو�سع العالمات عليها. فر�سَّ

وب���دا وا�سًحا اأنه زار املكان �سابًقا وعم���ل فيه. نظرت يف املنظار، 

فراأيت املدفعّية العراقيَّة تق�سف باجتاه »نبعة«، وال�سّيارات ترتدد 

و �ساتر الع���دّو الرتابي وا�سٌح متاًما. ف�ساألن���ي: ماذا ترى؟ فقلت: 

العراقّين، فاأجاب ممازًحا: عجًبا!

���ر اأكمامه ومّد يديه اإىل الرمل  و�س���ع العالمات والإ�سارات، �سمَّ
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عن النظر عربه نح���و �ساعة، ومل تتعب  والتق���ط املنظ���ار، وراح ميجُ

ي���ده. كان يج���ول بب�س���ره ب���ن خمفر »�سوبل���ه« و»نبع���ة« مبنتهى 

قة. وبع���د )عودتنا( من هذا املنخف����ض، توّغلنا قرابة  اله���دوء والدِّ

800 م���رت يف طريٍق اآخر يق���ع مقابل العراقّين. كان »ح�سن باقري« 
ا،  ي�س���ري بحذٍر. و�سلنا بعده���ا اإىل تّلة رمليَّة اأخ���رى، وهناك اأي�سً

تفّح����ض املكان باملنظ���ار وو�سع العالمات. ث���مَّ اأكملنا م�سرينا اإىل 

���ا جديًدا. حلَّ الظهر، وق���د م�ست �ساعتان  اخلل���ف ودخلنا منخف�سً

ون�سف عل���ى تواجدنا يف املنطقة. اأقام »ح�س���ن« ال�سالة و�سّليت 

ا ب���ه. �سجدنا على تلك الرمال، و�سّلينا �سالتنا ق�سًرا، وطال  موؤمتًّ

فيه���ا الركوع وال�سجود والقنوت. �سمعته يدعو يف قنوته مبقاطع 

م���ن دعاء كميل. ثم تناولنا بعدها اخلب���ز واملعلَّبات قرب ال�سّيارة. 

راآين اأ�سك���ب كاأ�ض م���اء، فقال يل: ل ت�سربه عل���ى الطعام، فاأجبته: 

ل�سّدة عط�سي ن�سيت املكروهات. 

���ا، و�سع بع�ض  ا�ستاأنفن���ا ال�س���ري يف طريٍق جدي���د. هناك اأي�سً

ة، كان وجهه- العالم���ات ودّون بع�ض الأمور عل���ى ال�سورة اجلويَّ

رغم جرح جبهته الذي مل يرباأ بعد- مفعًما بالقّوة والن�ساط. 

�سلكنا بعدها طريقن اآخري���ن، ينتهي اأحدهما اإىل »نبعة«. كّلما 

مررن���ا بطريق، �سّجل عالماته ومالحظات���ه على ال�سورة اجلوّية. 

لنا بع���د ال�سالة نحو ثالث �ساعات. ومن هناك اجتهنا  ا�ستمر جتوُّ

�سرًق���ا، تقّدمنا كيلومرًتا تقريًبا، وتوّقفن���ا �ساعة. جمع الِعّدة قبيل 

الغروب وق���ال: لنذهب. فقلت: اإىل منخف�ض اآخ���ر؟ قال: كاّل. عدنا 

عرب الطريق نف�سه و�س���وًل اإىل مقر »املهدي«. �سكرته ل�سطحابي 

1
معه، فاأجابني: اأنت من تطّوع بالذهاب«.

1-المصدر السابق.
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يف 16 �شب���اط، ذه���ب �ل�شي���خ ها�شم���ي رف�شنج���ان �إىل مدين���ة 

»ب�شت���ان«. وكان �شف���ره مبثابة حمل���ة �إعالميٍة هدفه���ا دح�ص بع�ص 

ا  �دع���اء�ت �شّد�م حول �حتالل »ب�شتان«. وكان حل�شوره هناك �شهماً

���ا يف رفع معنوّيات �ملجاهدين. لك���ّن هجمات �لعر�قّيني �لعنيفة  طّيباً

ا  و�ملباغت���ة ما ز�ل���ت م�شتمرة. عقد قادة �حلر����ص و�جلي�ص �جتماعاً

مع���ه، وتو�ف���ق �جلمي���ع على �أن حم���الت �لعدو م���ا ه���ي �إل ��شتباٌق 

لالأمور للحوؤول دون ��شتمر�ر عملّياتنا وملنع �إدخال جميع قّو�تنا �لتي 

ح�شدناها مب�شّقة بالغة من �أجل عملّيات »�لفتح �ملبني«، و��شتنز�فها 

هن���اك. �ق���رتح »ح�شن باقري« �أن يت���وىّل حترير »ت�شز�ب���ة« بنف�شه، 

ويعمل باقي �لقادة يف منطقة غرب »دزفول«. 

ليل 1982/2/18م، جمع »ح�شن باقري« �لقادة يف مقر »�ملهدي |« 

ا. قّدمت له قّو�ت ��شتطالع �لعملّيات �أحدث تقاريرها.  وعقد �جتماعاً

���م م�شرح  يف �شب���اح 19�شب���اط، ق�ش���د »ح�شن باق���ري« »نبعة« لُيقيِّ

� على هذه  �لعملّي���ات للمّرة �لأخرية. كان »فت���ح �هلل جعفري« �شاهداً

حلة �ملحفوفة باملخاطر: �لرِّ

»توجهن���ا اإىل اخل���ط الأمام���ي. وو�سلن���ا مكاًن���ا اأ�سبحن���ا فيه 

مك�سوف���ن للعدو. ب���داأت ر�سا�ساته متطر �سّيارتن���ا بر�سا�سها من 

رت اأن »ح�سن« �سيرتاجع ب�سبب حجم الق�سف،  على تّلة »نبعة«. فكَّ

فما كان منه اإل اأن قال يل: اأخرج راأ�سك من اجليب، وراِقب الطريق 

ع���ن طرفينا ك���ي ل اأ�سطدم بالت���الل. وكذلك، اأخَرج ه���و راأ�سه من 

ال�سّيارة وا�ستمرَّ بالقيادة. واجليب، ل �سقف ول زجاج ول باب له. 

ق���اد ال�سّيارة نحو 200 مرت حت���ت وابل الّر�سا�ض املت�ساقط حولنا 

وهو مطل براأ�سه من جهة الباب لريى الطريق. ما اإن و�سلنا اأ�سفل 
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»نبع���ة«، حّتى َرَكن اجليب خلف اخلط الث���اين، وتابعنا اإىل اخلط 

الأول �سرًيا على الأقدام، حيث يوجد ال�سّيد »برويز �سريف« و»نور 

عل���ي �سو�س���رتي«  وقّوات »خرا�س���ان«. حتّدث معهم قائ���ال: اأعّدوا 

كتيب���ًة دفاعّي���ة، وا�سحب���وا كتيبًة للخلف ك���ي ت�سرتي���ح ا�ستعداًدا 

1
لعملّية الليلة«.

عاد »ح�شن باقري« �إىل مقر »�ملهدي|«. جل�ص يف ز�ويٍة و�نهمك 

ا باخلارطة و�ل�ش���ورة �جلوّية، و�أ�شبحت  يف �إعد�د �خلّط���ة م�شتعيناً

م �أربع  �خلّط���ة جاهزة. ع�ش���ر ذ�ك �ليوم، ُعقد �لجتم���اع، وقد نظَّ

ته���ا �لعملّي���ات �ملبا�شرة يف  كتائ���ب لتنفي���ذ �لعملّي���ات. و�ح���دٌة مهمَّ

»نبعة«، وو�حدة يف �شف���ح »نبعة«، وكتيبٌة يف »ت�شّز�بة«. وتوىّل بنف�شه 

قيادة �لكتيبة �لر�بعة: 

»حينه���ا، كان تو�سي���ف »ح�س���ن باق���ري« ل يقّل ع���ن »قائد فرقة 

العملّي���ات«، وتعم���ل باأمرت���ه اأك���رث من خم����ض ع�سرة كتيب���ًة اأو ما 

يزي���د. لكّن اأخ���ي كان يحمل روحّية اأداء الواج���ب، ويعتربه اأعظم 

امل�سوؤولّي���ات، ول يعنيه املن�سب والرتبة. �سّكل ثالث كتائب، وقال 

اإّن���ه �سيقود اإحداها. ا�ستغرب اجلميع وقالوا: اأّي قراٍر هذا!  فاأنت 

ل قدرة لك على امل�سري!؟ بيد اأّنه اأ�سر، وتوىّل بنف�سه قيادة الكتيبة 

ا،  املجُ�سَن���د اإليها فتح اأ�سع���ب منطقة يف »نبعة«، وجد ح���ذاًء ريا�سيًّ

.
2
فانتعله وم�سى«

 .� تق���ّرر �إجر�ء �لعملّيات بثالث كتائب، ت�شمُّ كلٌّ منها 282 عن�شراً

لك���ن َعَر�شت هنا م�شكلة جديدة. ففي تلك �لليلة، كّل من َعِلم بقيادة 

1- المصدر السابق.

2- اللواء محمد باقري. 
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»ح�شن باق���ري« لإحدى �لكتائب، �شارع بالذهاب �إلي���ه. و�إذ بعدٍد من 

قادة ومقاتلي لو�ء »�لإمام �لر�شاQ« �لذين غادرو� �خلط �لأمامي 

، �رتفع  لال�شرت�ح���ة، يعودون �إليه ُبغي���ة �مل�شاركة يف �لعملّي���ات. فجاأةاً

ع���دد �لعنا�شر يف �لكتيبة �إىل 400! فذّكره���م »ح�شن باقري« �أن عدد 

عنا�ش���ر �لكتيبة حمّدد ول ينبغي �أن يزيد عن ذل���ك، غري �أّنهم كانو� 

فني خلو�ص �حلرب معه. كان عليه �أن يقول ما ُيثنيهم عن ذلك،  متلهِّ

 ،Q ره���م باأبي �لف�شل �لعّبا�ص �، فذكَّ فل���م يجد غري كربالء �شاهداً

�ل���ذي كان �أ�شج���ع �أ�شحاب �لإمام �حل�شني Q وم���ع ذلك، مل يعط 

ا لهذ� �لقائد، بل �أعطاه قربة �ملاء ليمالأها. فاقتنع  �لإمام �حل�شني �شيفاً

�جلميع بكالمه و تر�جعو� عن قر�رهم. 

حتّدث »ح�شن باقري« �إىل �لقّو�ت �لعاِزمة على خو�ص �لعملّيات: 

�إّن �شّد�م يريد �حل�شول على »ب�شتان«، وقد �أخربنا �ل�شيخ رف�شنجان 

خ���الل حديثه عن »ب�شتان« �أّن ماء وجه �لنظام على �ملحك. ثّم ذكر 

� على �شرورة �لعمل بروحّي���اٍت عا�شور�ئّية،  و�قعة عا�ش���ور�ء، موؤّكداً

د �لليلة.  في���وم عا�شور�ء �لذي لطاملا متّنيتم �حل�شور في���ه، �شيتج�شَّ

طلق ��شم »موىل �ملّتقنيQ« على هذه �لعملّيات:
ُ
وهكذ�، �أ

»كان لقادة الكتائب عامل اإ�س���ارة، يحمل اجلهاز الال�سلكي على 

ظهره، ويتحّدثون هم عرب ال�سّماعة. لكّن »ح�سن« حمل اجلهاز على 

ظه���ره بنف�سه، واأعطى موجة الرتّدد لقادة الكتائب. ثم �سبط ترّدد 

جهازه. كان يخاطب العنا�سر يف العمليات برمز44. 

مّرت دقائق على بداية يوم 20 �سباط، عال �سوت »ح�سن باقري« 

من الأجهزة الال�سلكية منادًيا قادة الكتائب والف�سائل ومعلًنا نداء 

العملّي���ة: يا عليQ اأدركني. كان ال�سكون يعّم املنطقة، وميّر بها 
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ن�سيم غربيٌّ هادئ. فجاأًة، ت�ساعدت نرياٌن من �سفوح تالل »نبعة«. 

وبينم���ا كان توّجه العدو ين�سبُّ نحو »ب�ستان«، اأغارت عليه قّوات 

»ح�س���ن باق���ري« من اخللف، وهو اأم���ٌر مل يك���ن يف ح�سبانهم. فكّل 

جتهيزاته���م وقّواته���م رّكزت نح���و ال�سرق و »ب�ست���ان«. يف الوقت 

ال���ذي باغتتهم قّواتن���ا من الغرب، و�س���ّدت طريق الع���دو اخللفي، 

ك���م ب�سرعة خالل ن�س���ف �ساعة اأو 45 دقيق���ة قب�ستها على تّلة  وحتجُ

»نبع���ة«، حيث كانت توجد كتيبٌة من ق���ّوات الكوماندو من لواء 31 

العراق���ي. مل تق����ضِ خّطة »ح�س���ن باقري« باأن تهج���م بقّية الكتائب 

الثالث على خ���ط »نبعة«، بل اإّنه اأوجد خرًقا من الزاوية اجلنوبّية 

للتّل���ة واأر�سلهم خلف �ساتر العدو الرتاب���ي، وبدًل من اأن يهاجموا 

من ال�سرق، انق�سوا عليه من ال�سمال. اأي اأّنه مل يهجم وجًها لوجه، 

ب���ل التفَّ عليهم. ا�ستمّر اللتحام حت���ى حلول وقت �سالة ال�سبح، 

1
وفتحت قّواتنا التّلة قبل انبالج ال�سبح«.

تكّلل���ت �لعملّيات بالن�ش���ر. »ح�شن باقري« �لذي مل ينه بعد فرتة 

��شرت�حته من �جلر�ح، تنّف�ص �ل�شعد�ء فوق تّلة »نبعة«، فّك عنا�شر 

��شتطالع �لعملّيات جهاز �لال�شلكي عن ظهره، و�أخذو� بيده و�أنزلوه 

من �شفوح �لتالل �لرملّية: 

»اأح�س���روه يف ال�سب���اح الباكر منهك القوى يلتق���ط اأنفا�سه، ل 

طاق���ة له على الوقوف. لقد اأنز هذه املهّم���ة، لتجُحّل عقدة »�سّزابة« 

2
بالألطاف الإلهية، ونتهّياأ بعدها خلو�ض عملّيات »الفتح املبن«.

ا م���ن »طريق �لقد�ص«،  مل تك���ن عملّيات »م���وىل �ملّتقني« �أقل �شاأناً

1- فتح الله جعفري

2- اللواء محمد باقري
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�لت���ي نال فيه���ا �لعمي���د ه�شام �شب���اح فخري قائ���د �لفيل���ق �لر�بع 

�لعر�ق���ي و�شام »ُعقاب �لفخر وو�شام �لر�فدين« من �شد�م، مكافاأةاً  

نه من ك�شر �خل���ط �لإير�ن و��شتعادة  لهجوم���ه على »ت�شز�بة« ومتكُّ

»نبعة«. كما �أن طارق فيزي، �آمر �للو�ء 26 �ملدّرع، �ملحكوم بالإعد�م 

ب�شبب فر�ره من �شاحة �حلرب يف عملّيات »طريق �لقد�ص«، و�لو�عد 

�شيب يف عملّي���ات »موىل 
ُ
� م���ن �مل���وت، �أ با�شتع���ادة »ب�شت���ان « ف���ر�راً

ة �لعر�قّية  �ملّتق���ني« Q. كما ح�ش���ر �لّلو�ء 33 من �لق���ّو�ت �خلا�شّ

بقّوة يف هذه �لعملّيات، ومت تدمري �إحدى كتائبه. 
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�نق�شت عملّيات »موىل �ملّتقني Q« يف »نبعة« و»م�شيق ت�شّز�بة« 

ا  �لتي ُنّفذت ل�شدِّ هجوم �لعر�قّيني �مل�شاد، تقّرر بعدها �مل�شّي قدماً

لو� �إىل  يف عملّي���ات »طريق �لقد�ص« خ���الل �جتماعات �لقادة. وتو�شَّ

�أّن �أن�شب منطقة للعملّيات هي غرب »دزفول« و»�شو�ص«. 

، �أي ما يو�زي 
2
تتَّ�ش���ع �ملنطقة �مل�شتهدف���ة لت�شل �إىل 3400 كل���م

ا. مل يغفل »ح�شن باقري« �أثناء  عفي منطقة »طريق �لقد�ص« تقريباً �شِ

تنفيذ عملّيات »طريق �لقد�ص« و»ت�شّز�بة« عن �لعملّيات �لتالية. فاأمّت 

خالل فرتة �أقل من �شهر، جمع معلوماته عن منطقة عملّيات »�لفتح 

ّناع قر�ر �حلرب  م خّطة �لعملّيات �لنهائّية للق���ادة و�شُ �ملبني«. وق���دَّ

� �إىل جمع تقارير �ل�شتطالعات �لدقيقة و �آر�ء قادة �جلي�ص  ��شتناداً

دد:   و�حلر�ص. قال »ح�شن باقري« يف هذ� �ل�شّ

 »اإّن احلّجة الأ�سا�سّية يف العملّيات هي اأّن الفرقتن العراقّيتن 

الأوىل والثاني���ة املتمركزت���ن يف املح���ور، ل عمق لهم���ا. اأي اأّنهما 

رت���ا جمي���ع األويتهم���ا يف منطق���ة »�سو����ض« وغ���رب »دزفول«،  َح�سَ

واإذا م���ا دّمرنا خّطهم���ا الأمامي، نكون قد ق�سين���ا على العدو. كان 

التخطي���ط يتقدم �سيًئا ف�سيًئا. اأعدَّ احلر�ض الثوري خّطًة مّت بحثها 

�سعت  ودرا�سته���ا م���ع الإخ���وة يف اجلي�ض، وميك���ن القول اإّنه���ا وجُ

17
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بالت�ساور فيم���ا بن احلر�ض واجلي�ض، لكن الأف���كار الأولّية قجُّدمت 

يف الغالب من قبل الإخوة يف احلر�ض. 

�ض احلر����ض لغرب »دزف���ول« -منطقة تواجد  ب�سكل ع���ام، خ�سّ

الفرق���ة العراقّي���ة العا�س���رة- خم�س���ة األوي���ة تقريًبا: ل���واء »الإمام 

احل�س���نQ« يف منطقة »عن خو�ض«، لواء »ثار الله« يف املنطقة 

املحيطة ب�»امام زاده عبا�ض«، لواء »الر�سول P« يف منطقة »كره زد« 

ول���واء »دزفول7 ويل الع�سر« وبت�سكيالٍت ت�سل اإىل حجم لواءين 

يف حميط البقع التالية: »�سهدا«، »ج�سر نادري«، وحمور »كرخة«. 

دت ثالثة األوية ل»رادار« ولواءين ملنطقة  �سِ ويف املنطقة ال�سفلى، رجُ

»رقابّي���ة« و»دو�سل���ك«، اإ�سافًة للواء احتياط. م���ا يعني اأن احلر�ض 

1
دخل هذه العملّيات بت�سكيل ي�سّم 11 لواًء«.

�إّن دخ���ول �حلر����ص باأحد ع�شر ل���و�ءاً يف عملّي���ات »�لفتح �ملبني« 

يعن���ي �أنه، يف فرتة �شهٍر و�حد، ز�د بنيت���ه وت�شكيالته �لقتالّية ثالثة 

 � �أ�شع���اف. وق���د �أّدى »ح�شن باق���ري« بطلب من قائ���د �حلر�ص دوراً

حموريًّا يف ت�شكيل وتنظيم هذه �لألوية:

»اإ�ساف���ًة اإىل تط���ّوره يف جم���ال »معلومات العملّي���ات«، اأ�سبح 

���ا يف العملّي���ات وت�سكي���ل القوات. وق���د َطَلبت منه يف  بارًع���ا اأي�سً

عملّي���ات »الفت���ح املب���ن« اأن يع���ّد يل توزي���ع وت�سكي���الت الكتائب 

وال�سرايا، ففعل. وقد عملت كل الألوية والفرق وفًقا لذاك املخطط. 

كّن���ا ن�ستفيد من اآرائه يف العملّيات، مهّمته الأ�سا�سّية التي وكلناها 

2
اإليه م�سوؤولية املعلومات وتنظيم الألوية«.

1- مذكّرات حسن باقري، ج2.

2- اللواء محسن رضايي.
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لت على �أبو�ب  ل���و�ء »27 حمّمد ر�شول �هلل«، �أحد �لألوّي���ة �لتي �ُشكِّ

عملّيات »�لفتح �ملبني"؛ بقيادة قائدين ذوي باأ�ص و�قتد�ر، وقد مَلَع من 

بد�ية تاأ�شي�شه ومن �أّول عملّياٍت خا�شها. قبل ت�شكيلهما هذ� �للو�ء، كان 

�حلاج »�أحمد متو�ّشليان« و�حلاج »حممد �إبر�هيم هّمت« موجوَدين يف 

»كرد�شت���ان«. وقد و�شلت �إليهما من بعيد �أ�ش���د�ء بطولت و�إجناز�ت 

»ح�شن باقري«، و�شاء �لقدر �أن ي�شعا يديهما بيده:

ل ل���واء »الر�س���ولP« يف7 �سب���اط. كّن���ا  »كان مق���ّرًرا اأن نجُ�س���كِّ

نل����ض يف ذاك الجتماع، واإذ بخريط���ٍة تجُعّلق على احلائط، وقف 

الأخ »ح�س���ن باقري« قربها و�سرع باحلدي���ث. لفتني احلاج »اأحمد 

متو�سلي���ان« باإ�س���ارٍة م���ن يده قائ���اًل: ح���اج، اأيحارب ه���وؤلء على 

اخلريط���ة اأم على الأر����ض؟ لعّلهم يحاربون هن���ا يف اجلنوب على 

اخلريطة؟!

ب�سب���ب قّل���ة ا�ستعمالن���ا اخلرائ���ط يف اخل���ط القت���ايل، مل يكن 

ماألوًفا عندن���ا اجللو�ض قبل العملّيات والعم���ل عليها. قبل عملّيات 

»الفت���ح املبن«، �سهدنا مّراٍت كيف كان ياأتي ويتفّقد الأمور ويدّون 

التقاري���ر، ث���ّم يقول: هكذا ي�س���ح اأو كذلك ي�س���ح. كان وا�سًحا من 

�سالبته وفكره اأّن بو�سعه خلق خطٍّ جّيٍد يف حتّركات احلرب. 

ر. القائد ال���ذي يكون اإىل  ���ر والتفكُّ من خ�سائ����ض القائد، التدبُّ

ًطا،  جان���ب الأمور العتقادي���ة والإن�سانّية، اإن�ساًن���ا متمّر�ًسا، خمطِّ

ز قدراته الذهنّية وتفكريه يف احلرب، وي�سع نف�سه مكان كلِّ  ويركِّ

���ا يف اجلي�ض، يريد اأن  ا اأو جنديًّ عن�س���ٍر، �سواء كان حار�ًس���ا ثوريًّ

يقاتل الأعداء على الأر����ض، وتتوافق خّطته مع الواقع، ويتخّطى 

���ل يف عمله.  ���ر والتعقُّ ���ة، ويحّك���م التدبُّ النظرّي���ات والبريوقراطيَّ
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وي�سه���د الله، اأن تعقُّل الأخ ال�سهي���د »باقري« وتدّبره وتخطيطه مل 

    
1
يكن لها مثيل بن قادتنا«.

لت من   »�لل���و�ء 30« �مل���دّرع �لتابع للحر�ص، هو وح���دٌة �أخرى �ُشكِّ

�لدّبابات وناقالت �جلند �ملُغتنمة من �جلي�ص �لعر�قي. وكّلف ح�شن 

باق���ري »فتح �هلل جعف���ري« بت�شكيله. كان ينبغي جتهي���ز 150 دّبابة 

وناقل���ة جند يف غ�شون �شهرين كحد �أق�ش���ى، للم�شاركة يف عملّيات 

»�لفت���ح �ملب���ني«. غالبّي���ة �لدّبابات وناق���الت �جلند، كان���ت رو�شّية 

 يف �جلي�ص �لإير�ن تعرف 
2
وفرن�شّية �ل�شنع، ومل تكن �لقّو�ت �لفنّية

ا يف هذه �ملّدة  ا، ومل يك���ن �لتدريب �لفنّي �ملطل���وب ممكناً عنه���ا �شيئاً

�لق�ش���رية. �إّل �أن »ح�شن باقري« وجد ح���الًّ لهذه �مل�شكلة. فبحوزته 

�أر�شي���ف �أع���ّده يف مق���ر »�لغولف«، �حتف���ظ فيه ببيان���ات �لالجئني 

و�لأ�ش���رى �لعر�قّي���ني، حيث كان من خ���الل �لتحّدث معه���م، يكّون 

معرف���ةاً بهم، فُيبقي على �ملفيدين منهم يف �لأهو�ز، ول ير�شلهم �إىل 

معتق���ل �لأ�شرى �لع���ام. وقد عّرف »ح�شن«  ل»فت���ح �هلل جعفري« 80 

���ا من �لأ�ش���رى �لعر�قّيني �لذين كان���و� يف �لوحد�ت �ملدّرعة  �شخ�شاً

�لعر�قّي���ة. �لأ�شري �ل���ذي كان بالأم�ص �لقريب يجل����ص خلف �لدّبابة 

�لعر�قّية، ها هو ين�شمُّ �إىل �لقّو�ت �ملجاهدة �مل�شلمة �لإير�نّية:

»اأعط���اين لئحة باأ�سماء لجئن واأ�س���رى عراقّين من اأ�سحاب 

الخت�سا�س���ات يف: ت�سليح الدّبابات، نظام الب�سرّيات، الكهرباء، 

كات، املعّدات الع�سكرّية والت�سلُّح.  الإلكرتونيك والت�سالت، املحرِّ

اأخ���ذ الأ�س���رى يرّحبون بالعمل معن���ا متطّوع���ن. ويلب�سون ثياب 

1- الشهيد محمد إبراهيم هّمت

2- قوات الصيانة.
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لُّهم م���ن ال�ّسيعة،  احلر����ض ويتعّلم���ون الفار�سّية �سيًئ���ا ف�سيًئا، وججُ

وبع�سه���م من ال�سّن���ة. كان معظ���م الأ�سرى من الب�س���رة، العمارة، 

الكوف���ة، النج���ف، النا�سرّية، بعقوب���ة والكاظمن. ت���زّوج العديد 

منهم خالل احلرب يف اإيران، و�ساعدناهم على ذلك. وكان لبع�سهم 

اأج���داد اإيرانّي���ون وعائالٌت يف اإيران. م�س���ى بع�سهم 30 كيلومرًتا 

ا من رمى اآخر طلقاته ثّم وقع  قا�سًدا الّلجوء اإىل اإيران، ومنهم اأي�سً

اأ�سرًيا. قال اأحدهم: »عندما اأجُ�سرت ظننت اأنكم قاتليَّ ل حمالة«. فقد 

كان���وا يخّوفونهم من احلر�ض. ولكن عندم���ا راأوا تعاملنا، اأحّبونا 

كث���رًيا. وّزعناه���م عل���ى اأق�سام خمتلف���ة، واّطلعنا م���ن خاللهم على 

كل م���ا يخ�ّض الدّبابات العراقّي���ة وا�ستخداماتها يف �ساحة القتال. 

حّت���ى اأنني اقرتحت عل���ى »ح�سن باقري« اأن نعنِّ ع���دًدا منهم قادًة 

  
1
للف�سائل اأو ال�سرايا، لكّنه عار�ض الأمر«.

عل���ى �أعت���اب عملّي���ات »�لفت���ح �ملب���ني«، مت جتهيز �أك���رث من 35 

كتيبة جدي���دة يف �إطار 12 لو�ء. و�جته �إىل �جلبهة �أكرث من 40 �ألف 

تعب���ويٍّ من �أنح���اء �لبالد. وبهدف بناء تنظي���ٍم جديٍد للحر�ص، كان 

ل �لألوية  »ح�شن باقري« يعقد �لجتماع���ات مع �لقادة �جلدد، وي�شكِّ

�ملُ�شتحدثة. مثل لو�ء »عا�شور�ء« �ملوؤّلف من �أبناء »�آذربيجان«، ولو�ء 

»�لإمام �ل�شّج���ادQ« من �أبناء »�شري�ز«، ولو�ء »ثار �هلل« من �أبناء 

»كرم���ان«، ل���و�ء »�لإمام �لر�شاQ« م���ن �أبناء »خر��ش���ان«، ولو�ء 

»ويل �لع�ش���ر |« �ملوؤّلف من �أبناء »دزفول« و»�أندمي�شك« و»�شو�شرت« 

وجزء من �أبناء حمافظ���ة »لر�شتان«. كان »ح�شن« يوؤّكد على ت�شكيل 

�لكتائ���ب، وي���رى �أن قائد �لكتيب���ة هو �ملحور �لأ�شا����ص، فقد �أر�د �أن 

1- القائد فتح الله جعفري.
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يوج���د �شاح���ةاً حل�شور �أبناء �ل�شع���ب، لكي يلتحق���و� بوحد�تهم عند 

موعد �لبعثة �جلديدة �إىل �جلبهات: 

»قال »ح�سن باقري« يف اإح���دى اجلل�سات: اإن املقاتلن يحملون 

ا كب���رًيا لالإمام احل�سنQ، لأبي الف�س���ل، لعلّي الأكرب، وعلي  حبًّ

 ،»Q الأ�سغ���ر. وعندم���ا نجُ�سّم���ي الل���واء با�س���م »الإم���ام احل�سن

علين���ا اأن نجُطلق على كتائبه اأ�سماء اأ�سح���اب احل�سن Q. وكذلك 

ي اللواء »خامت الأنبياء« اأو »النبي الأكرمP«، فلتكن  مِّ احل���ال اإذا �سجُ

كتائبه باأ�سم���اء اأ�سحاب النبي حممد P. عنده���ا، �سيتعرف اأهايل 

املنطقة عل���ى الكتيبة من اإ�سمها. فمثاًل كتيب���ة »فجر بهبات« يعرفها 

 ،»Qجمي���ع اأهايل مدينة »بهبات«. كذلك كتيبة »مو�سى ابن جعفر

يعرفونه���ا يف »اأ�سفهان«، وكتيبة عا�سوراء يعرفونها يف »كا�سان«. 

و�ستجُ�سته���ر ه���ذه الأ�سماء �سيًئ���ا ف�سيًئا، فيعلم اجلمي���ع اأن ملدينتهم 

كتيبًة حمّددة. ويتعرف اإم���ام اجلمعة على عنا�سر الكتيبة، وبهذا، 

 
1
ي�سل الدعم ال�سعبي اإىل الكتيبة«.

�َشمل���ت منطقة عملّيات »�لفت���ح �ملبني« مناطَق يف غرب »كرخة«، 

ب���ني م���دن »دزف���ول« و»�أندمي�ش���ك« و»�شو����ص«. وتنته���ي �إىل �شه���ل 

»�آز�دكان«. يف �لبد�ي���ة، تاأّلف مقّر »كربالء« �ملركزي من �أجل �إد�رة 

عملّيات »�لفتح �ملبني« من ثالثة مقّر�ت هي: »فجر«، »فتح« و»ن�شر«. 

كانت �جلبهة �جلنوبّية تابعةاً ملقر »�لفتح«، وجبهة »�شو�ص« تابعةاً ملقر 

»�لفجر«، و�جلبهة �ل�شمالّية تابعة ملقّر »ن�شر«. توىّل »ح�شن باقري« 

قي���ادة مق���ر »ن�شر«، و�ل�شّي���د »ر�شيد« قي���ادة مقر »فج���ر«، و�ل�شّيد 

»رحي���م« قيادة مقّر »فتح«. �شّكل هوؤلء �لقادة �لثالثة فريق تخطيط 

1- المصدر السابق.
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� لت�شاع رقعة �ملنطقة �ل�شمالّية، مت ��شتحد�ث مقّر  �لعملّي���ات. ونظراً

جديد باإيع���اٍز من »ح�شن باقري« �ُشّمي مق���ر »قد�ص«، وتوىّل قيادته 

ا ل���ه. قال »ح�شن  »عزي���ز جعف���ري«، وكان م�شيق »ع���ني خو�ص« تابعاً

باقري« فيما يخ�ّص ُبنية وت�شكيالت قو�ت مقر »ن�شر«: 

ل���ت القّوات يف كتائب من 282 عن�سًرا. �سّمت الألوية عّدة  كِّ » �سجُ

كتائب. اإ�سافًة اإىل الت�سكيالت املركزّية لالألوية، وهي: اإدارة النار، 

امل���دّرع، ا�ستطالع العملّي���ات، العملّيات وغريه���ا. كانت قّواتنا يف 

مقّر الن�سر يف ه���ذه احلملة عبارة عن: لواء7 من »حر�ض دزفول«، 

ويتاأّل���ف م���ن 8 كتائب، ولواء »حمم���د ر�سول الل���هP« موؤلف من 9 

كتائ���ب م���ن احلر�ض الث���وري ، اإ�سافًة اإىل لواء1 التاب���ع للفرقة 21 

باأرب���ع كتائ���ب، ولواء2 التاب���ع للفرق���ة 21 بثالث كتائ���ب، ولواء3  

التاب���ع للفرقة 21 بث���الث كتائب، ولواء »ذو الفق���ار« باأربع كتائب، 

مل تك���ن بالكفاءة املطلوبة، اإ�سافة لل���واء 4 املدّرع التابع للفرقة 21 

املدّرع الذي اأتى ليقود الهجوم يف »د�ست عبا�ض«، وكان  ول���واء 37 

 
1
ي�سم كتيبتي دّبابات، وواحدة موؤّللة«.

� لتنفيذ �لعملّيات.  ، موعداً
2
حّدد مقرُّ كربالء لي���ل 1982/3/20م

ا يف مناطق مقّري »فتح«  غ���ري �أّن �جلي�ص �لعر�قي يومها نّف���ذ هجوماً

و»فج���ر« و��شت���وىل على عّدة �شو�ت���ر تر�بّية. وبالطب���ع تكّبد خ�شائر 

كب���رية، لكّن���ه متّكن م���ن تخريب �ملم���ّر�ت، ما دفع مبق���ّر »كربالء« 

د يف تنفي���ذ �لعملّي���ات. يف 1982/3/22م، توّجه »حم�شن  �إىل �ل���رتدُّ

ر�شايي« �إىل طهر�ن بطائرٍة ع�شكرّيٍة بقيادة �لطّيار �لعميد »حممد 

1- مجموعة مذكّرات حسن باقري،ج2

2- آخر ليلة في السنة الهجرية الشمسية 1360.
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حق �شنا�ص« م�شوؤول �لقّو�ت �جلوّية يف مقر »كربالء«. وق�شد برفقة 

ا عليه ما  �آي���ة �هلل ها�شمي رف�شنج���ان �لإماَم �خلمين���ي}، ليُق�شّ

 � ح�ش���ل. كما طلبا من �لإمام ��شتخ���ارة، فكان جو�به لهما: �إن جزءاً

م���ن �ل�شتخارة يعني �أّنكم تطلبون �خل���ري من �هلل، و�أنا �شاأدعو لكم 

كذل���ك. عاد »حم�ش���ن ر�شايي« مبا�ش���رة �إىل مقّر »كرب���الء« و�أعاد 

ق���ر�ءة تقرير �لّلقاء على م�شامع ق���ادة �ملقر. فاتُّخذ �لقر�ر �حلتمّي 

بتنفي���ذ �لعملّيات يف مقر »كربالء«، فبعد ن�شف �شاعة من منت�شف 

ليل 1982/3/22م، بد�أت �لعملّيات با�شم »�لفتح« -�ملقتب�ص من �لآية 

.»O لكرمية: {�إّنا فتحنا لك فتًحا مبينا} - بند�ء: »يا زهر�ء�

َدح »ح�سن باقري« من مقّر »الن�سر« بنداء  »عند الوقت املقرر، �سَ

»ي���ا زهراء« معلًنا انطالق العمليات، ثم ذهب ونام ن�سف �ساعة، ما 

ب اجلميع! قال عن���ه قائد اأركان فرقة »21 حمزة«  اأث���ار حرية وتعجُّ

ا متمّر�ًسا: عجًبا ل�سكينة هذا الإن�سان!   الذي كان ع�سكريًّ

واإر�س���اد  لإدارة  الال�سلك���ي  اجله���از  عن���د  وجل����ض  ا�ستيق���ظ   

العملّي���ات؛ لأّن���ه كان قد اأنز م�سبًق���ا كل اأعماله باإتق���ان، ومل يبق 

علي���ه عم���ل اآخر. قب���ل العملّي���ات، كان ق���ادة الكتائ���ب وال�سرايا قد 

عر�س���وا عل���ى »ح�س���ن باق���ري« خّط���ة مناوراته���م يف »دوكوهة«، 

اأ�س���رف عليها جميعها و�سوًل اإىل م�ستوى الف�سائل، كنتجُ م�سارًكا 

يف تل���ك الجتماعات. �سّكل اإ�سراف���ه ذاك �سماًنا للّنجاح. كان يعّلق 

فوا مناوراتهم.  ال�سورة اجلوّية ويطلب من قادة الف�سائل اأن يو�سّ

و�سرع���ان م���ا ترّقى ق���ادة الف�سائل ه���وؤلء اإىل ق���ادة كتائب. كانت 

حّجت���ه يف عمله ه���ذا، اأن قائد الف�سيل يقود 22 عن�سًرا، بينما قائد 
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. لذا ينبغ���ي توجيه واإر�ساد قائد الف�سيل 
ال�ّسري���ة يقود 3 عنا�سر11

جيًدا، وتقوية الهي���كل التنظيمي تبداأ من هنا. كان اأ�سلوب »ح�سن 

باق���ري« يف العمل يجُ�سع���ر قادة الكتائب اأّنهم ق���ادة املقر باأكمله. اأي 

رهم. قبل ذلك،  اأّن���ه كان يرفع م�ستواهم اإىل م�ستوى القي���ادة ويقدِّ

مل ن�سمع بوجود اأ�سلوٍب كهذا يف اجلي�ض العراقي ول يف جي�سنا. 

ومل يكن اأحٌد ليوّجه قادة ال�ّسرايا والف�سائل فيما يخ�ض العملّيات 

اإىل ه���ذا احلد والق���در. كان »ح�سن باقري« يق���ول: حتى لو اأّن اأمر 

العملّيات �سينك�سف، علينا اأن نوّجه قائد ال�ّسرية. 

 كان���ت نظرّي���ًة جدي���دة، تتيح لق���ادة الكتائ���ب وال�سرايا وحتى 

الف�سائ���ل اإبداء اآراءه���م بكل �سجاعة، فيخالفون���ه اأحياًنا، فيجُعَجب 

مب���ن خالفه بال���راأي، وي�ساأله: كم م�سى عل���ى وجودك يف احلرب؟ 

ومنذ متى اأ�سبحت قائد ف�سيل؟     

وبن���اًء ملا تقّدم، يحّق ل�»ح�سن باقري« بعد اإطالق نداء العملّيات 

اأن ي�سرتي���ح وين���ام مطمئّن الب���ال. لأنه كان قد اأع���دَّ ووّجه اأركانه 

كّله���ا، من قادة الألوية اإىل قادة الكتائب وال�سرايا والف�سائل، وكلٌّ 

 
2
يجُتقن مهّمته «.

متّك���ن »ح�شن باقري« بعد ظهر �لي���وم �لأول للعملّيات، من حترير 

كاّف���ة �أه���د�ف مق���ر »�لن�ش���ر«. ويعود ه���ذ� لدر�يت���ه �لتاّمة مبنطقة 

�لعملّي���ات، و�ّطالع���ه على قدر�ت �لعدو وجهوزيت���ه وتكتيكه �لقتايل. 

وميكن مالحظة م�شتوى در�يته من ن�ص حو�ره مع ر�وي مقر »كربالء«، 

1- المقصود أن السرية تضم 3 فصائل وأكثر أحيانًا، وعالقة مسؤول السرية تكون 
مباشرة مع مسؤولي الفصائل الثالثة.

2- القائد فتح الله جعفري.
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عندما حتّدث »ح�شن باقري« عن �ملرحلة �لأوىل من �لعملّيات: 

ني���ة الع���دو وت�سكيالت���ه وقدرت���ه يف اجلبه���ة ت�سم���ل  »كان���ت بجُ

الفرقت���ن املتما�سكت���ن )العا�س���رة والأوىل(، اإ�ساف���ًة اإىل الألوي���ة 

الت���ي و�سعت حتت ت�سرفهم���ا. يف منطقة الفرقة 10 العراقّية، كان 

يتبعه���ا اللواء42 املدّرع، اللواء 60، اللواء 505 واللواء423 م�ساة؛ 

اإ�ساف���ة اإىل لواء 93 من احلر�ض اجلمه���وري. وقد نجُّفذت العمليات 

ي »قد�ض« و«ن�سر«. وبلطف الله، واإ�سرارنا  فق���ط �سمن نطاق مقرَّ

عل���ى مواجهة العدو من اخلا�س���رة، بالرغم من اأن ت�سكيلنا القتايل 

���ا، لك���ن »الفرق���ة العا�س���رة« العراقية قّدمت لن���ا جناًحا  كان جبهويًّ

طويال  با�ستقرارها على امتداد اأكرث من )60 كلم( ومل يكن لقّواتها 

اأي عم���ق. ولهذا ال�سبب نحت قّواتنا يف املرحلة الأوىل لعملّيات 

»الفت���ح املبن« بلطف من الله، وق�ست على الوجود الأ�سا�سي لهذه 

الفرقة يف اجلبهة واملنطقة.  

اأجُن���زت العملّي���ات يف حم���ور ل���واء »الر�س���ولP« يف منطق���ة 

»�ساوري���ة« و»بلتا« و»جفينة« املنتهية اإىل تالل »كره زد« ويف حمور 

لواء »7 دزفول«، يف منطقة »تبه ت�س�سمه« وال�ساتر الرتابي »هندىل« 

و»كوت كابون« وقرى »�سرخه فليح« و»�سرخه داوود«.

يف املرحلة الأوىل، لأن العراق بادر بالهجوم يف املنطقة، اأجُجربنا 

على بدء هجومنا. وب�سبب ان�سغاله بجبهة »�سو�ض« ورقابّية«، وقع 

يف �سعف اتخاذ قرار يف املنطقة العاّمة »دهلران«، اأي اأّنه حفر قربه 

بيده. ورمّبا لو اأّننا اأردنا العمل يف نطاق مقر »الفتح«، لكان العراق 

متّكن من الدفاع ب�سكل جيد. لكّنه وّرط نف�سه يف منطقة »الفرقة 1«. 

عندم���ا هجمنا على منطق���ة الفرقة 10، مل  ي�ستط���ع اأن يبدي مقاومة 
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ا.  ا قويًّ ذ هجوًما م�سادًّ كبرية. حّتى اأنه مل ينفِّ

وفيم���ا يتعّلق مبقر »الن�سر«، هناك اأم���ران يف املنطقة كان لهما 

اأهّمية كبرية. اأحدهما »كره زد« والآخر »مفرق قهوه خانه«. وبراأيي 

اأن »دو�سل���ك« و»ك���ره زد« هما مفتاحا املنطق���ة بالن�سبة  للعراقّين، 

بينم���ا �سّكلت مفرتق طرق »قهوه خانه« مفتاح املنطقة بالن�سبة لنا. 

فعندم���ا �سيطرنا على قلب املنطقة اأي »كره زد«، مل يتمّكن العدو اأن 

1
مي�سي ب�سهولة اإىل »عن خو�ض«.

تق���ع منطقة »عني خو�ص« يف نطاق مق���ر »�لقد�ص«. وتوىّل »عزيز 

 للعملّيات. 
ٍ
جعفري« �أمر هذ� �ملقر �لذي �حتّل »عني خو�ص« يف �أول يوم

 � ا يف تلك �ملنطق���ة، و�حتّل جمدداً لك���ّن �لعدو نّفذ على �لف���ور هجوماً

ت���الل 202  ث���م »د�شت عبا�ص«. مّما عقد �لو�ش���ع يف مقر »�لقد�ص«. 

فاأعل���ن �ملقّر �ملركزي »كربالء« �ملوجود يف »�شو�ص« عن عقد �جتماٍع 

طارئ. وقد ح�شر جميع �لقادة �إىل �ملقر للبحث عن �شبيل للحل:

»اقرتح اأحد القادة الرتاج���ع اإىل �سمال الطريق العامة املعّبدة. 

ق���ال »ح�س���ن باقري«: علين���ا م�ساعدة مق���ر »القد����ض«، حتى نحفظ 

مم���ر »عن خو�ض« وحمور مقر »القد�ض«. ل ينبغي اأن نوؤّمن للعدو 

املهزوم �ساحًة للهجوم امل�ساد والإغارة علينا. بل يجب اأن ن�سغط 

عليه من »د�ست عبا�ض« و »كمر �سرخ« واملحاور الأخرى. 

دار النقا����ض والبح���ث، واقرتح »ح�سن« اأن ندع���م مقر »القد�ض« 

بكتيبتن، لتقاوما حتى امل�ساء. فياأتي »روؤويف« اإىل »علي كره زد« 

و يذه���ب »اأحم���د متو�سليان« اإىل »د�ست عبا����ض« لرفع ال�سغط عن 

مق���ر »القد����ض«. ومّت التوافق عل���ى هذا الق���رتاح وتنفيذه، لتكون 

1-  مجموعة مذكّرات حسن باقري،ج2.
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1
نتيجته ف�سل العدو يف احتالل »عن خو�ض«.

»د�شت عبا�ص« هو �شهل و��شع يقع بني مرتفعات »تينة« و»�شاورّية«. 

جِريت �ملرحلة �لثانية من عملّيات �لفتح �ملبني بتاريخ 1982/3/24م 
ُ
�أ

يف ه���ذ� �ل�شهل. كان �لهدف منها منع �شقوط »عني خو�ص«. و�شارك 

يف �لهج���وم ل���و�ء »�لر�ش���ولP« ول���و�ء »58 ذو �لفقار«. ق���ال »ح�شن 

باقري« حول �ملرحلة �لثانية للعملّيات ملر��شل مقر »كربالء«:

���ذ الهجوم قجُبيل ال�سب���ح بعد اأن تاأّخر البدء ب���ه، فتزامن مع  فِّ »نجُ

هج���وم العدو متام���ا. اأي اأّن���ه اأثن���اء تقّدمنا عرب طري���ق »دهلران« 

باجتاه »عن خو����ض«، كانت وحدات العدو املدّرعة تتقّدم مبوازاة 

مرتفع���ات »تين���ة«، لتقوم باآخ���ر اأعمالها عند نهاية ه���ذه املرتفعات 

والطري���ق املوؤدي���ة اإليه���ا. ل���و  مل ننف���ذ الهجوم ل���كان م�سري »عن 

خو����ض« ال�سق���وط حتًم���ا. يف الواق���ع، كان لطًفا من الل���ه اأّنه نّبهنا 

لِّف لواء  لإج���راء الهج���وم مهما كان الّثم���ن. بعد ظهر ذاك الي���وم، كجُ

»27 ر�س���ول الل���هP« و ل���واء »58 ذو الفقار« باإخ���راج »عن خو�ض« 

�س���دت لتنفيذ هذه العملّية  يف الليل���ة نف�سها من حتت احل�سار. ورجُ

 .»Pكتيبت���ان من لواء »ذو الفقار« وثالث كتائب من لواء »الر�سول

���َدت كتيبتان م���ن حر�ض دزف���ول لالحتي���اط. ولأن البالغ  �سِ كم���ا رجُ

ا، فال وقت لال�ستطالع، وغدت حركتنا يف  )بالعملّي���ات( كان متاأخرًّ

ي، ول  جانب منها خبط ع�سواء. التهديد ب�سقوط »عن خو�ض« جدِّ

جم���ال للرتاجع. اإّما اأن نن�سحب من »ع���ن خو�ض«، اأو اأن ننّفذ هذا 

الهجوم حّتى نحتفظ بها، وهذا ما ح�سل. عندما ذهبنا �سباًحا اإىل 

املحور، راأينا الدّبابات والوح���دات العراقّية املدّرعة تزحف متاًما 

1- القائد فتح الله جعفري.
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يف مقاب���ل قّواتنا التي تتقّدم باجتاه »ع���ن خو�ض«، وهذا ما خلق 

م�سكل���ة يف هذا امل���كان. القّوة التي تجُقّدر بث���الث كتائب على الأقل، 

ت اإىل ا�سطداٍم مع  كان���ت ت�سري بروّية نحو »عن خو����ض«، وانرَّ

الق���وة املوج���ودة يف »اإمام زاده عبا����ض«، حتى اإن اإح���دى كتائبها 

تراجع���ت. اأي اأن الق���ّوة التي اأرادت اأن تذه���ب لك�سر ح�سار »عن 

خو����ض«، ا�ستبكت عملّيا مع القّوة الآتية م���ن »علي كره زد«. وكان 

1
لهذه العملّيات دور رئي�سي يف احلفاظ على »عن خو�ض««.

بعد تنفيذ �ملرحلة �لثانية م���ن �لعملّيات يف »�شهل عبا�ص« و»عني 

خو����ص«، دعا »حم�شن ر�شائ���ي« و»علي �شّياد �ش���ري�زي« �لقادة �إىل 

مق���ر »كربالء« للت�شاور و�لبحث حول �ل�شتم���ر�ر يف �لعملّيات. ومن 

جمل���ة �حلا�شري���ن يومه���ا يف �جتماع �لق���ادة »فت���ح �هلل جعفري«، 

� على  قائد »لو�ء30« �ملدّرع �ملت�ش���ّكل حديثا يف �حلر�ص. وكان �شاهداً

مناق�شاٍت �أف�شت �إىل قر�ر مهم: 

»كان البح���ث ي���دور حول م�سائ���ل: ما هو مق�سدن���ا يف اخلطوة 

التالية للعملّيات؟ وماذا علينا اأن نفعل؟ اأدىل اجلميع باآرائهم واأجُقفل 

املو�سوع. اتُّخذ القرار بالهجوم على مرحلتن: املرحلة الأوىل على 

 .
2
مرتفعات »الواوي« و»تينة«، واملرحلة الّثانية على »املوقع والرادار«

وبينما كانوا يقّدرون القّوات وعدد الكتائب التي يحتاجونها، فجاأة 

التف���ت ال�سّيد »حم�سن« اإىل »ح�سن« وقال له: ح�سن، مَل مل تقجُل راأيك؟ 

قال »ح�سن باقري«: ما تقومون به جّيد، �سوف نقوم بالعمل اإن �ساء 

الله. لكن من الأف�سل اأن نتن���ب الذهاب اإىل »واوي« و»تينة«، واأن 

1- مجموعة مذكّرات حسن باقري، ج2.

2- ورد تعبير )الموقع والرادار( في النص وهو موقع مرتفع ومشرف، وأحيانًا يمر  

عبّر بـ)الرادار(. 
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نرّك���ز جهودنا على »املوق���ع والرادار« ونكمل تقّدمن���ا حتى الطريق 

العام املجُعّبد. 

كان »حم�س���ن« و»�سّياد �سريازي« قلقن حيال منطقتي »واوي« 

و»تينة«. ق���ال »ح�سن باقري«: اإذا �سيطرنا عل���ى الرادار، �ست�سقط 

ا »واوي« و»تينة«.  تلقائيًّ

م���ع اأن النقا�ض ا�ستمر �ساعة والقرار اتُّخذ، كان »ح�سن باقري« 

يتكّل���م بثقة وقّوة ب���ّدد معهما ال�سك���وك. فوافقه »�سّي���اد �سريازي« 

  
1
الراأي مبا�سرة«.

مرتفع �لر�د�ر هو �أعلى نقطة يف منطقة غرب »دزفول« و»�شو�ص«. 

ا �أكرث من مئة مرت عن م�شتوى �ملنطقة ككل. كان  ترتفع قّمت���ه تقريباً

�جلي�ص �لعر�ق���ي ير�شد من على قّمة موقع �ل����»ر�د�ر« حتّركاتنا يف 

�ل�شفح �ل�شهلي �إىل عمق )15 كلم( وعر�ص )20 كلم(. كان يتمركز 

عند �شفح هذ� �ملوقع، لو�ٌء مدّرع و لو�ء موؤّلل ولو�ء� م�شاة من �لقّو�ت 

�لعر�قّي���ة، وهوؤلء مل يتوقعو� �شقوط �مل���كان. �أوكلت مهّمة �ل�شيطرة 

على »�ملوقع و�ل���ر�د�ر« �إىل مقر »�لفتح«. لكن، وب�شبب �لعمق �لكبري 

ولأ�شب���اب �أخرى، مل ينجحو� يف حتقيق �له���دف مهما حاولو�. طلب 

»حم�شن ر�شائي« و»علي �شياد �شري�زي« من »ح�شن باقري« �أن يتوىّل 

مقر »ن�شر« هذ� �لعمل. قبل �شهر على �لأقل من بدء �لعملّيات، كان 

ح�شن باقري قد ��شتطلع �ملحاور �لتابعة ملقر »ن�شر«. لكن ُطلب منه 

يف و�ش���ط �لعملّيات، �ل�شيط���رة على هدٍف خالل وق���ت قيا�شي وهو 

ميل���ك مهلة كافي���ة ل�شتطالع �ملعاب���ر �لآمنة فيه. يف �لي���وم �لثامن 

للعملّي���ات، ق�شد »حم�شن ر�شايى« و»�شّياد �ش���ري�زي« مقر »ن�شر« 

1- القائد فتح الله جعفري
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ليتابعو� مو�شوع »�ملوقع و�لر�د�ر«:

���ّم العمليات، اأجُ�سيفت مهّمة جدي���دة. العملّية اجلديدة  »يف ِخ�سَ

تتطّل���ب مهلة، تتطلب ا�ستطالًعا وعدًدا كافًيا من القّوات. كان يبدو 

اأن���ه من �سبه امل�ستحيل اأن تهجم فرقت���ان مًعا على العدو، ثم تجُخِفق 

اإحداهم���ا، فيق���ع على عات���ق الفرقة الأخ���رى -اإ�ساف���ة اإىل حتقيق 

ا. توّجهت اأنا و»�سّياد  اأهدافها- حتقيق اأهداف الفرقة املجُخِفقة اأي�سً

لعنا  �سرياي« وال�سيد »ر�سيد« من مقر »كربالء« اإىل مقر »ن�سر«، واطَّ

على تقاريرهم. كان لدى الأخ »�سّياد« بع�ض الغمو�ض. قلت: علينا 

اأن ننّفذ هجومنا الليلة حتًما. 

اعرت����ض »ح�س���ن« عل���ى الأم���ر وق���ال: معلوماتن���ا غ���ري كافية. 

اأجبته: هذه املعلوم���ات التي جمعها الإخوة يف ال�ستطالع جّيدة. 

فاأجابن���ي: يجب اأن يذهب قادة الكتائب وي�ستطلعوا باأنف�سهم، ول 

ّلت امل�سكلة.  ا ما ذهب وحجُ ي�سّح اأن نقول لقائد الكتيبة اأن �سخ�سً

احت���دم النقا����ض بينن���ا اإىل اأن �سع���رت بال�ستياء. ق���ال ال�سهيد 

»�سّي���اد«: والنتيج���ة م���اذا؟ فقل���ت: النتيجة ه���ي اأن عليه���م القيام 

بالهج���وم ه���ذه الليلة، فقال »ح�س���ن« مبا�سرة: �س���وف نهجم الليلة 

 
1
حتًما ونحّل امل�سكالت«.

�أدخ���ل مقر »ن�شر« 9 كتائب م���ن �حلر�ص، و7 كتائب من �جلي�ص 

�إىل �حلملة �لثالثة �مل�شريّية من عملّيات »�لفتح �ملبني«. عند غروب 

ذ�ك �لي���وم، حتّرك���ت �لكتاِئب باجت���اه »�ملوقع و�ل���ّر�د�ر«. كان على 

���ا لكي ت�شل �إىل �لهدف.  �لق���ّو�ت �ملقاتلة �أن ت�شري )10 كلم( تقريباً

حتّدث »ح�شن باقري« مع قادة �لكتائب و�ل�شر�يا و�لف�شائل ووجههم 

1- اللواء محسن رضائي.
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�. وكانو� مّطلعني على �أهمّي���ة دورهم ومدركني �أن »�ملوقع  � فرداً ف���رداً

و�ل���ر�د�ر« هو مفتاح �لن�شر. كانت كتيبة »ب���الل« �لتابعة للفرقة »7 

ويل �لع�شر|« من بني �لكتائب �مل�شاركة يف هذ� �لهجوم. وقائد هذه 

�لكتيبة كان »غالم ح�شني كلويل«:

»اأخ���رج »ح�سن« خريط���ًة، واأر�سدنا اإىل م���كان متو�سع العدو، 

وملاذا علين���ا احتالل املوقع والرادار. �س���ّكل مرتفع »الرادار« مركز 

ّمر  ثق���ل اجلبه���ات العراقّي���ة. كان دوره كعم���ود البن���اء، ف���اإذا م���ا دجُ

انهارت معه اجلبهة. بعد كالم »ح�سن باقري«، اأدركت اأهمّية املوقع 

وال���رادار واأي عمل �سعب ينتظرن���ا. كان يوجد يف حمورنا ثالث 

كتائ���ب: كتيبتي، وكتيبة ال�سّيد »حممد علي �سبور« وكتيبة ال�سّيد 

»خ�سري���ان«. م�ساًفا اإىل ثالث كتائب اأخرى تعمل عن ي�سارنا على 

بع���د عّدة كيلوم���رتات؛ كتيبة ال�سهيد »حاج عظي���م كاظمي«، كتيبة 

ال�سّي���د »ف�سيل���ت ب���ور« وكتيبة ال�سهي���د »د�ستغيب« بقي���ادة ال�سّيد 

»م���ريزا ب���ور«، ويقود ه���ذه الكتائب الث���الث ال�سي���د »حممد ح�سن 

كو�سهت�س���ي« قائد املحور. كن���ا نتحرك رويًدا روي���ًدا، وقد تخّطت 

ال�ساع���ة منت�سف اللي���ل، كان »ح�س���ن باقري« يت�سل ب���ن اللحظة 

والأخرى لي�ساأل: ماذا عن »كلويل«؟ اأين اأنتم؟     

اأخذنا نعرب يف ظالم الليل وبرودة الطق�ض والأمطار من منخف�ض 

اإىل منخف�ض، ول اأثر للموقع والرادار. فتمّلكنا ياأ�ض عجيب. فجاأًة، 

عن���د ال�ساع���ة الرابعة �سباًحا، مَلَع على بع���د )500 مرت( مّنا �سيء ما، 

نظ���رت باملنظ���ار، واإذ به خ���ط العراقّين الأمام���ي. ات�سلت بح�سن 

وقلت: اأخي »ح�سن«، لقد و�سلنا. بدا وكاأّننا مّلكناه العامل!.

ا بال�سّيد »خ�سري���ان« وال�سّيد »�سبور«. كّنا ثالث   ات�سل���ت اأي�سً
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كتائب جنًبا اإىل جنب، نق�سي حلظاٍت ح�ّسا�سة، فكل الآمال معقودة 

علين���ا. ات�سل »ح�سن باقري« وقال: »كلوىل«  با�سر العملّيات با�سم 

»يا زهراءO« املقّد�ض. 

ا على بعد )300 مرت( عن مييني وي�ساري.  تواجدت كتيبتان اأي�سً

ينا على العدو بنداء »يا زهراءO«. فبداأ احلرا�ض البعثّيون  انق�سّ

ّط���ون يف النوم  يطلق���ون الن���ريان م���ن املرتف���ع. وكان اأكرثه���م يغجُ

وفوجئوا بالهجوم. مل تكن املواجهة قا�سية، ويف النهاية �سيطرنا 

عل���ى الد�سم. لدى حديثنا مع الأ�س���رى العراقّين، قالوا اأّنهم كانوا 

على اأمت ال�ستعداد، لكن عندما تخّطت ال�ساعة الثالثة بعد منت�سف 

الليل، تاأّكدوا اأّننا لن نهجم عليهم، وخلدوا للنوم.

���ر ال�سّي���د »حم�سن« و»ح�س���ن باقري«  م���ع طلوع ال�سب���ح، َح�سَ

و ال�سي���د »ر�سي���د« و»روؤويف« اإىل »املوق���ع«. احت�سنن���ي »ح�س���ن« 

1
وقّبلني. ل اأن�سى اأبًدا ذلك اليوم«.

م���ع بدء �ل�شتباكات على »�ملوقع«، قط���ع �ملجاهدون من �للحظة 

�لأوىل �أ�ش���الك �لهات���ف �ملمدودة بني مق���ر قيادة »�لفرق���ة �لأوىل« 

�ملوؤّلل���ة ومقّر�ت �لألوية �لتابعة لها. ل���ذ� مل تعد وحد�ت �لعدو قادرة 

عل���ى �لت�شال مب���ن فوقها وَعِلقت يف �ملعرك���ة، فر�حت جمموعاتها 

ت�شت�شلم �لو�حدة تلو �لأخرى: 

»م���ا يق���ال اأّنه م���ن اأجل ال�سيط���رة على �سخ�ض علين���ا اأن ندخل 

علي���ه من �سطح منزله، لأنه املنفذ الوحي���د الذي با�ستطاعته الفرار 

م���ن خالله اإىل املنزل املج���اور. وعندما اأغلق الإخ���وة �سطح منزل 

)ق���ّوات( �س���ّدام يف »املوقع وال���رادار«، وقعت بذل���ك كّل الوحدات 

ولي   7 »لواء  مؤّسسي  من  كلولي«،  »غالم حسين  القائد  مع  الكاتب  مقابلة   -1
العصر عج«. ولد سنة 1962م في مدينة دزفول. 



لقاء في فّكة252

1
الأمامّية اأ�سرية، حيث بداأت بال�ست�سالم كتيبة تلو كتيبة«.

وق���د بنّي »ح�شن باقري« �أهمّية عملّية �ل����»ر�د�ر« يف هذه �لعبارة 

�لق�شرية: 

»و�سلن���ا ب���كل �سهول���ة اإىل اأعلى واأبع���د خا�سرة وخ���ط خلفيٍّ 

كي هذا الأمر لع�سكرّي���ي العامل، لبجُهتوا واحتاروا به.  للع���دو. لو حجُ

فكي���ف لقّوة قطع���ت 10 كيلومرتات �س���رًيا على الأق���دام يف جوف 

اللي���ل، اأن جتد هدًفا على الت���الل املتعّرجة، ثم تهجم عليه مبا�سرة، 

وتتق���دم بعدها 10 كيلومرتات. قد يفهم العامل بعد وقت طويل ماذا 

تعن���ي ه���ذه العملّيات! فبعد عملّي���ات »املوقع وال���رادار« فقد العدو 

2
القدرة على املقاومة، وبداأ بالتقهقر«.

ا �إىل �لطريقة  يف �حلقيقة، �إن �لذي حريَّ ع�شكرّيي �لعامل، م�شافاً

ا  �لع�شكرّي���ة، ه���و فكر وعبقرّي���ة �لقائد �ل�ش���اب، �لذي طّب���َق �إبد�عاً

� كهذ� يف ميد�ن �حلرب من دون �أن يخ�شع لرب�مج ودور�ت  و�بت���كاراً

ع�شكرية. ح�شن باقري نف�شه فقد عّد �شرب خا�شرة �لعدو ومقّر�ته 

�، حيث قال: ا و�بتكاراً �إبد�عاً

»ميك���ن ت�سمية هذا ابت���كاًرا. اأي اإّن ل�سرب جناح العدو ومقّراته 

الأث���ر البالغ واملبا�سر يف هزميته. ف���اإذا اأحدثنا خلاًل يف نظام قيادة 

العدو، ت�سعف قدرته على املقاومة بال نظام قيادته، وهناك احتمالن 

ق مقّره بخّطه القتايل، وهذا ما يجعله  ل���رّدة الفعل: اأحدهما اأن يجُل�سِ

ربات �سواء م���ن ناحية نريان املداف���ع والقذائف اأو من  ر�س���ًة لل�سّ عجُ

جه���ة الهجوم على اخل���ط. والثاين اأن يجُبِعد مقّرات���ه كثرًيا، فت�سبح 

1- حوار “حسن باقري” في مقر “كربالء”- مذكّرات حسن باقري، ج2.

2- المصدر السابق. 
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اإدارت���ه لّقواته �سعيفة. ونحن عندما و�سعنا مقّرات الألوية التابعة 

للفرقة الأوىل يف دائرة اخلطر، متكّنا -باأقل اخل�سائر- من حما�سرة 

»الفرق���ة �لأوىل«. واأول مكان و�سل اإليه الإخوة يف »كمر �سرخ«، كان 

مق���ّر العدو. عند التا�سعة �سباًحا راأين���ا اأّنهم قد اأ�سروا معاون لواء. 

كان يقول اإن كّل املقّرات موجودة يف �سرق موقع ال�»رادار«. يعني اأن 

لت  طِّ امل�سافة بن اللواء والفرقة التابع لها قد اأجُغِلقت بكل �سهولة و عجُ

ِزلت خا�سرة مق���ر اللواء، كان اأول ما  بذل���ك مقّرات الألوية. عندما عجُ

يفّكر فيه على الأكرث -كما يقول الإخوة- اأن يحمل حقيبته وي�سعها 

حت���ت اإبطه ويلوذ بالفرار. يف ذلك ال�سب���اح اأعلّنا متيّقنن اأّنه مّتت 

حما�س���رة مق���ّرات الألوية العراقّي���ة: 1، و27، و51. بينما كان للواء 

34 ق�سّي���ة اأخرى، ولكن م���ن بن قادة هذه الألوي���ة الثالثة، كان اآمر 

الل���واء 51 هو الوحيد الذي ا�ستطاع اله���رب. بالتاأكيد، مّت اأ�سر قادة 

وم�سوؤويل اللواء 96 واللواء 93 املتمركزين يف �سواحي »روفايية«، 

وكذلك كادر الل���واء1 واللواء27. ومن البتكارات الأخرى، ا�ستثمار 

الن�سر. ا�ستطعنا يف هذه العملّيات اأن ن�ستغل الن�سر. اأي اأنه وبعد 

عملّي���ات موقع ال����»رادار« حي���ث بداأت ق���ّوات العدو الرتاج���ع، اأخذ 

الإخوة يف ل���واء »الر�سولP« يتعّقبونها وا�ستطاعوا الو�سول اإىل 

1
منطقة »برقازة««.

�نتهت عملّي���ات »�لفتح �ملب���ني« يف 1982/3/28م. متّكن خاللها 

جماه���دو �ملق���ّر�ت �لأربع���ة ن�شر، فت���ح، قد�ص وفج���ر -يف غ�شون 

�أ�شب���وع- م���ن ت�شطري عملّي���ات مظف���رة، و�أ�شِر 16 �أل���ف جندي من 

1- المصدر السابق. 
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�لقو�ت �لعر�قية. و�عترب »ح�شن باقري« يف �حلو�ر نف�شه، �أن تدمري 

قّو�ت �لعدو هو على ر�أ�ص �أهد�ف �لعملّيات. لكّنه �أّكد مبا�شرة:  

»اأكرث ما نهدف اإليه اأن ناأ�سرهم ل اأن نقتلهم، ل نوافق اأبًدا على 

���ل بالن�سبة اإلين���ا اأن يوؤ�سروا حت���ى يجُ�ستفاد  قت���ل العراقي���ن؛ يف�سّ

1
منهم فيما بعد«.

ثّم عّدد �لإجناز�ت �لأخرى لعملّيات »�لفتح �ملبني«. ومنها �إعادة 

�ل�شيط���رة على �ملو�ق���ع �ل�شرت�تيجية: مرتفع���ات »�ملوقع و�لر�د�ر«، 

وم�شي���ق »برقازة«، ومم���ر »�لرقابّية«، وم�شيق »ع���ني خو�ص«، �لتي 

�حتّله���ا نظ���ام �لبع���ث �ملعتدي �أّول �حل���رب. و�إن �لنت�ش���ار يف هذه 

�لعملّي���ات �أدى �إىل �إخر�ج »دزفول« و�مل���دن و�لقرى �ملحيطة بها من 

مرمى مدفعّية �لعدو. قال »ح�شن باقري« حول هذ�: 

»قبل هذه العملّيات، ما انفّك نظام البعث يق�سف مدينة »دزفول« 

نٍب وخ�ّسة ومن دون اكرتاث لأي قيٍم اإن�سانّية-  با�ستمرار،-ب���كل ججُ

م�ستخدًما مدافع 182 التي ا�سرتاها من فرن�سا. وا�ست�سهد اأكرث من 

األف���ي �سخ�ض من اأهايل »دزف���ول«. يف احلقيق���ة، �سّكلت ال�سيطرة 

عل���ى املواق���ع املحتّل���ة واإخراج »دزف���ول« من مرمى مداف���ع العدو، 

جواًب���ا من قبل القّوات امل�سلحة ملقاوم���ة و�سمود اأهايل »دزفول«. 

واإن خروج املدن والق���رى من مرمى نريان املدافع وعودة الأهايل 

اإىل تل���ك املناطق، من �ساأنه اأن يقّلل م���ن اأجواء احلرب، وميكن اأن 

ي�ساع���د احلكومة عل���ى ال�سعيدي���ن القت�س���ادي وال�سيا�سي وهو 

على درجة عالية من الأهمّية. ويف هذا ال�سدد، مت حترير اأكرث من 

150 قري���ة يف املنطق���ة. واملو�س���وع الآخر، هو حتري���ر طريق عام 

1- المصدر السابق.
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»اأندمي�سك«-»اأهواز« املعّب���د، الذي كان حتت مرمى ومراأى العدو، 

ت���ح هذا الطريق  ول تع���ربه اإل الآلي���ات الع�سكرية. وبلطف الله، فجُ

1
ا، و�ست�سبح �سالكة اأمام النا�ض«. خالل هذه احلملة اأي�سً

�أ�شف���رت عملّي���ات »�لفت���ح �ملب���ني«، عن غنيم���ة نح���و 400 دّبابة 

وناقل���ة جند. خالل حما�شرة �لفرقتني �لعر�قيتني �لعا�شرة �ملدّرعة 

و�لأوىل �ملوؤّلل���ة، وقعت �أكرث هذه �لآلّي���ات، وهي حديثة ومل ُت�شتخدم 

بعد، بي���د جماهدي �لإ�شالم. �رتفعت جهوزي���ة وقدر�ت �ل�»لو�ء30« 

�لتابع للحر�ص وفاقت قدر�ته قدر�ت فرقة كاملة، �أي �أنَّها ت�شاعفت 

ث���الث مّر�ت. �نربى »ح�شن باقري« يتفّق���د �لغنائم �جلديدة بعدما 

جعل ُبنية هذ� �للو�ء من �لأ�شلحة �ملتو�ّشطة وق�شرية �ملدى �ملغنومة. 

ور�فقه يف ه���ذه �جلولة، قائد �للو�ء »فت���ح �هلل جعفري«، �لذي بات 

ا �أن ُيقال له قائد فرقة: و�جباً

»كان ل»ح�س���ن باقري« هدٌف من ه���ذه اجلولة. اأراد اأن يعرف من 

ه���ي البلدان التي تدعم العراق؟ ومدى فائ���دة هذه الآلّيات بالن�سبة 

اإلينا؟ َوَجد اأن اإحدى ناقالت اجلند املغنومة فرن�سّية ال�سنع. حتّقق 

منها بدّقة، نظر اإىل جه���ازه الاّل�سلكي، وكان من ماركة »تام�سون«. 

ف�ساأل عن اأنواع الأ�سلحة التي ينتجها هذا البلد؟ هل لديه مدافع؟ هل 

لديه قاذفات �سواري���خ؟ لحظت اأّنه يعرف موديالت خمتلفة. حتى 

اأّن���ه قال: افتح باب املح���ّرك لأراه. تعّجبت من عمل���ه، واأذكر عندما 

�ساألني عن مميِّزات ال�سبطانة، فقلت اأوًل 100، ثم قلت 90، فقال يل: 

فظ يف ذهني، تكّلم بدّقة! ل تتكلم هكذا، فعندما تقول 100 اأوًل، حتجُ

يف عملّي���ات »الفت���ح املبن«، اإ�ساف���ة اإىل دّباب���ات »T55« ودّبابة 

1-  المصدر السابق.
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»T62«، غنمن���ا للمّرة الأوىل دّبابة »T72«. �ساأل ح�سن عن مميِّزاتها. 

قال: اأنظر من اأين تلقَّت �سواريخ ال�)اآر بي جي( ومل يجُخَرق درعها؟ 

وراح ي�س���األ عن اأنحائها التي تتاأثر ب�سواريخ ال�)اآر بي جي(، وكم 

كها؟ وما نوع مدفعها؟ وك���م نوع قذيفة حتمل؟ ما هو  ه���ي قّوة حمرِّ

نوع ر�سا�سها املتو�سط؟ ومن اأي جيل؟ كم يقاوم درعها؟ ما هو مدى 

مقاومت���ه اأمام ال�س���اروخ؟ كّلها اأ�سئلة طرحها عل���ّي »ح�سن باقري« 

ل خاللها  بدّق���ة. ومل يك���ن ياأخذ وقًتا طوي���اًل، فيمكث �ساع���ة، يح�سّ

املعلوم���ات الكاملة. كان ي�سّور العت���اد املغَتنم حتى املدّمر منه، وملّا 

�ساألت���ه قال: اأريد اأن اأتع���ّرف اإىل مو�سع اإ�سابتها؟ وكيف احرتقت؟ 

ا بالن�سبة اإليه.  وكم كانت قابلة لالحرتاق؟ كان كل هذا مهمًّ

جل�سن���ا م�س���اًء يف مقر »الغول���ف« ن�ستمع خلطاب �س���ّدام. كان 

�سوته يرجتف، فقال »ح�سن«: اأنظروا كيف يرجتف �سوته، مل يعد 

يتكّل���م عن الأّمة العربّية، بل يتط���ّرق اإىل عا�سوراء وكربالء الإمام 

1
.»Q احل�سن

يف 30�آذ�ر، ُدع���ي �لق���ادة لجتم���اع يف مقر »كرب���الء« . مل ت�شعهم 

ق بكل هدوٍء وبرودة  �لأر�ص من �شدة فرحهم. لكّن »ح�شن باقري« تطرَّ

�أع�شاب لنق���اط �ل�شعف يف عملّيات »�لفتح �ملبني«. كان ميلك روحّية 

ه. حي���ث كان يقول: �إن  �لنق���د، �نتقد فيها بكل جر�أة عمل���ه و�أد�ء مقرِّ

بنا �آف���اٍت لحقة. بد�أ »ح�ش���ن باقري« بهذ�  معرفة نق���اط �شعفنا جتِنّ

�لعمل )�لتقييم و�لنقد( يف �لعملّيات �ملح���دودة. كان يقول: لأن �أرو�ح  

�أبناء �لنا�ص و�لقّو�ت �لفد�ئّية باأيدينا، علينا �أن نحّول نقاط �شعفنا �إىل 

نقاط ق���ّوة، كي ل يلحَق �لأذى بالق���ّو�ت. مل يكن يوّجه �خلطاب لأحد 

1- القائد فتح الله جعفري.
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�، بل كان يتكلم ب�شيغة �جلمع، ويقول: »نحن يف هذه �لعملّيات  منفرداً

�«. كان ينتقد بعلم ودر��شة. ومل يكن يقول لأي �شخ�ص:  مل ن�شتطلع جّيداً

لة، وعلينا �أن  �أنت مل ت�شتطع معاجلة �ملُع�شلة، بل يقول: يف �لأمر ُمع�شِ

ا �أكرث حلّلها. وقد دفع���ت هذه �لروؤية وبعد �لنظر لديه،  ����ص وقتاً نخ�شِّ

بالقائد �لعام للحر�ص »حم�شن ر�شائي« لالعتماد عليه:

»كان حل�س���ن -مقارنة بالإخوة الآخري���ن- ميزتان جعلتاه حمّل 

اعتم���ادي. اإحداهما يف جمال املعلوم���ات وال�ستطالع، فعندما كان 

يق���ول يف التقرير باأن العدو يف هذا املكان اأو ذاك، كانت ثقتي بتلك 

املعلومات تقارب اليقن، بينما مل اأكن اأتقّبل تقارير الإخوة الآخرين 

ب�سهولة ومن دون �سوؤال. حّتى اأن الإخوة كانوا ينزعجون من ذلك، 

ويقول���ون: ملاذا ل يثق بنا؟ وال�سب���ب هو اأن الإخوة كانوا ي�سعون 

���ا، ثم نتَّخذ نح���ن القرارات بن���اًء على  اأمنياته���م يف التقاري���ر اأي�سً

هذه التقاري���ر ون�سطدم بامل�ساكل خالل عملن���ا. كان »ح�سن«  دائًما 

يرى اجلوانب الإيجابّية اأكرث )م���ن غريها(. اأحياًنا اإذا اأ�ست�سعرت 

يف الجتماع���ات جوان���ب �سلبّية، كنت اأ�ساأله ع���ن راأيه، فيوؤدي هذا 

ل ثقًة اأكرب  ال���ّراأي اإىل حتويل اخلّط���ة اإىل واقع. وبناًء علي���ه اأح�سّ

يف اأن نتخ���ذ الق���رار الآن اأو ل. لق���د وثقتجُ بكالمه، و�س���رتجُ اأحياًنا 

اأتلّقف���ه كراأي جدي���د. ويف كل عملّية يوجد ثالث���ة اأو اأربعة قرارات 

اأ�سا�سّية يكون له دور فيها. فمثاًل، كان يكفي اأن ل نهجم على »املوقع 

1
والرادار«، فتف�سل كل عملّيات »الفتح املبن«.

1- اللواء محسن رضائي. 
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بع���د عمليات »�لفتح �ملب���ني« جاء دور حتري���ر خرم�شهر؛ فالعدو 

�، �أدرك �ليوم �أن �لهجوم �لإير�ن  �لذي ظّن �أنه �شيبقى يف �أر�شنا �أبداً

�لآتي �شيكون باجتاه خرم�شهر. يف جل�شة تقومي نتائج عمليات »�لفتح 

�ملب���ني« نف�شه���ا، طلب حم�شن ر�شائ���ي من ح�شن باق���ري �أن يبا�شر 

عمليات �ل�شتطالع و�لإع���د�د لعمليات خرم�شهر دومنا تاأخري. كان 

�لوق���ت �لفا�شل ب���ني عمليات »ثامن �لأئم���ة Q« وعمليات »طريق 

�لقد�ص« �شهرين، و�ملدة �لفا�شل���ة بينها وبني عمليات »�لفتح �ملبني« 

ا. لكن فيما يتعلق بهذه �لعمليات فال وقت للربجمة  ثالثة �أ�شهر تقريباً

و�لتخطي���ط. يف منت�شف �شهر ني�شان، رف���ع ح�شن باقري �شوته يف 

�: �لعدو ين�شط يف �ملنطق���ة، وبع�ص وحد�تنا مل  مق���ر كربالء حم���ذراً

ت�شع حتى �لآن خططها.

�أح���د �ملحاور �ملهم���ة يف خرم�شه���ر كان »غرب نه���ر كارون«، �أي 

�ملنطق���ة �ملمتدة على �شاحل �لنهر م�شافة )40 كلم( طولاً يف عر�ص 

)25 كل���م( و�شولاً �إىل طريق »�لأهو�ز - خرم�شه���ر« �ملعّبدة، �أي �أن 

( تقع �شمن نطاق عمل قو�ت �ل�شتطالع.
2
م�شاحة )800 كلم

ق�ّش���م ح�شن باقري؛ مب�شاعدة مهدي زين �لدين وحممد باقري؛ 

جمموع���ات �ل�شتط���الع يف �لألوي���ة، وكان يذه���ب �إىل �ل�شتط���الع 

18
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ا ويعطي �لتعليمات للمجموعات، ويلتقي �ل�شباب �لذين  بنف�ش���ه �أي�شاً

تعرت�شهم م�شاكل وي�شاعدهم يف حّلها. كان حميط طريق �لأهو�ز- 

خرم�شه���ر م���ن �لنقاط �ملهّم���ة بالن�شب���ة �إليه يف �ل�شتط���الع؛ فبعد 

 مبا�شرة على 
1
�نته���اء عمليات »�لفتح �ملب���ني« �أْطلع ح�شني هم���د�ن

جمري���ات �لعمليات �لالحقة، وطلب من���ه ��شتطالع نهر كارون حتى 

جادة �أهو�ز - خرم�شهر:

»اأتى ح�سن باقري بنا اإىل هناك و�سرح جانًبا من املهام والأعمال 

قائ���اًل: �ساآتي كل يوم �سباًحا واأريد تقريًرا. ث���ّم قال: »اأخ همداين! 

يج���ب اأن تهت���م بطري���ق خرم�سه���ر املعبدة ف���ال تاأِت وتق���ول يل لقد 

تقّدمن���ا 1كل���م و2كل���م. فف���ي اللحظة الت���ي ت�سع يدك عل���ى الطريق 

-وت�ستطلعها- ميكن القول اإنك اأنزت هذا الق�سم من املهمة«.

كن���ا نعود �سباح كل ي���وم من ال�سفة الأخرى لنه���ر كارون فرناه 

بانتظارنا، فما اإن ن�سل حتى ي�ساألنا: »ماذا فعلتم؟«، ثم ياأخذ التقارير. 

كان العم���ل �ساًق���ا؛ حي���ث كّنا ننطل���ق من �سف���ة كارون الأخرى 

ون�س���ري داخ���ل منطق���ة العدو بعم���ق )14 كل���م( ومن���ر بالقرب من 

مواقعه. كلما رجعنا ليال من ال�ستطالع نقول له لقد تقدمنا م�سافة 

)500 م( واقرتبن���ا اأكرث وراأين���ا ال�سيارات التي تتحرك على طريق 

خرم�سه���ر بو�سوح. ثم �سرنا نقرتب اأك���رث واأكرث ونعّد ال�سيارات 

املرتددة، فنقول: »يف كل دقيقة مير هذا العدد من ال�سيارات«.

في  1950م  العام  في  همداني  حسين  القائد  الشهيد  ولد  همداني،  حسين   -1
تشكيل  متوسليان في  أحمد  والحاج  الشهيد همت  مدينة همدان. شارك مع 
لواء »27 محمد رسول الله)ص(«. كان الشهيد همداني لفترة قائد لواء »أنصار 
الحسين)عليه السالم(«؛ ثم بعد ذلك اصبح قائد لواء »محمد رسول الله)ص(« 
العام  في  استشهد  )التعبئة(.  البسيج  قوات  قائد  نائب  مسؤولية  أيًضا  وتولى 

2015م في مدينة حلب في مواجهات مع التنظيمات اإلرهابية )داعش(.
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اأذك���ر يف اإح���دى امل���رات؛ عدنا م���ن ال�ستط���الع. كعادت���ه قال: 

يج���ب اأن تكملوا عملكم غ���ًدا وتتقدموا اأكرث، فقلت ل���ه: اأخ ح�سن! 

لق���د ت�سققت اأرجل ال�سباب من امل�س���ي وتقيحت دما. عند ذلك جمع 

امل�ساب���ن وراح يثق���ب الثاآليل الت���ي انتفخت يف بواط���ن اأقدامهم 

مفّرًغ���ا م���ا جتّمع فيها من تقرح���ات ودماء. ثم ق���ال: داووا اأرجلكم 

واذهبوا يف الليل اإىل ال�ستطالع.

ق���ال كالم���ه هذا بق���وة وح���زم؛ فل���م يك���ن مبقدورن���ا اأن ننطق 

بكلم���ة. خالل احلرب كن���ا يف بع�ض الأوقات نط���رح م�ساكلنا على 

ر اأعذاًرا واأ�سباًبا لذلك، فيقبلونها لأنهم  امل�سوؤولن والقادة ونجُح�سِ

كانوا يتحّلون بالراأفة؛ اإل اأّن الأمر مل يكن ليمّر عند ح�سن على هذا 

النح���و. فقد ا�ستحوذت اأهداف عمليات »بي���ت املقد�ض« على اأهمية 

كب���رية جًدا بالن�سب���ة اإليه؛ اإىل حّد مل يعِط اأهمي���ة جلراح اأقدامنا. 

وم���ن ل يع���رف ح�سن ول يع���رف مميزاته و�سجاياه لعّل���ه �سياأخذ 

عن���ه �سورًة مغاي���رة و�سيحكم علي���ه بطريقة �سلبي���ة. بقينا نذهب 

لنا معرفًة كاملة باأو�ساعها. اأذكر اأن  م�ستطلع���ن الطريق حتى ح�سّ

عدد ال�سيارات املارة على الطريق كان ل باأ�ض به؛ واأمّيا �سخ�ض مّر 

فيه���ا انعك�ست اأ�سواوؤها علي���ه. ولذلك و�سعنا على بعد اأمتار منها 

عن�سر تاأم���ن، فعندما ذهب وو�سل اإليها قّبلها. وعندما رجعنا من 

ا.  ال�ستط���الع قلنا له اإن فالن ذهب وو�سل اإىل اجلادة وقبلها اأي�سً

راأين���ا الب�سمة عل���ى وجهه وق���د انفرج���ت اأ�ساريره، قّب���ل ال�سباب 

واح���ًدا تلو الآخر وق���ال: »باإذن الله �ستك���ون ال�سيطرة على طريق 

.»
1
خرم�سهر ال�سفلتية موؤكدة وحتمّية

مل ينح�ش���ر ه���ذ� �لعمل بح�شني هم���د�ن، فق���د ��شتطلع طريق 

ا ]قادة �أمثال[ مهدي زين �لدين، و�حلاج  »�لأهو�ز - خرم�شهر« �أي�شاً
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حمم���ود �شهب���ازي، و�أحمد �أم���ريي، وحمود ربيع���ي، و�ل�شيد م�شعود 

حجازي، ومرت�شى �إ�شالحي، وجميد تخم �أف�شان و�أحمد فروزنده، 

كان���و� يذهبون من حم���اور عّدة؛ يع���ربون نه���ر كارون؛ وي�شتطلعون 

و�شعية �لعدو يف حميطها.

كان ح�ش���ن باق���ري عن���د �ش���الة �ل�شب���ح يحم���ل �إبري���ق �ش���اي 

)فالك����ص( ويعرب �لنهر بالق���ارب وينتظر عند �لط���رف �لآخر منه 

عودة �ل�شباب بعد �أن يكملو� �أعمالهم. ما �نفّك يتابع �ل�شتطالعات 

���ا حتى َوَجَدْت جمموعة �ل�شتطالع  ���ا، وقد طال �لأمر 20 يوماً ميد�نيًّ

� بني مو�قع �لأعد�ء ميّكنها م���ن �لو�شول �إىل �لطريق �ملعبدة؛  مع���رباً

ف�شار �ل�شب���اب يذهبون مع حلول �لظالم ويع���ربون �لنهر وي�شلون 

ا، ومن ثم يعودون  �إليه���ا عند منت�شف �لليل يف �ل�شاع���ة 2:30 تقريباً

�أدر�جهم قبل طلوع �ل�شباح. 

لدين���ا �شهادة تثب���ت �أن ح�شن باق���ري كان يفّك���ر بعمليات »بيت 

�ملقد����ص« وباإيج���اد خطة لعب���ور نه���ر كارون، �أثناء عملي���ات »�لفتح 

�ملب���ني« حيث توىّل �لعمي���د »بهروز �شليم���ان جاه« قي���ادة �أحد �ألوية 

�جلي����ص يف منطقة »د�شت عبا����ص«. وبعد جناح هذه �لعمليات ذهب 

مع ح�شن باقري لتهيئة مقدمات عمليات بيت �ملقد�ص: 

»بعد زيارتنا للخط الأمامي؛ طلبنا اأن يجتمع الأخوة القادة يف 

اأحد بيوت »داروخن« ال�سغ���رية. ح�سر اجلميع وبداأت اجلل�سة. 

قررن���ا حينه���ا اإن�ساء مقر با�س���م »مقر احلر« وتعي���ن العميد مهدي 

ب���ور م�سوؤوًل له. ما اإن خرجنا م���ن الجتماع حتى راأينا عن�سرين 

تعبوي���ن �سّلما على ح�سن باقري وقال له: القارب جاهز. �سكرهما 

على ذلك وقال يل: بالإذن منكم ا�سمح يل بالذهاب اإىل ال�ستطالع. 
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قل���ت ل���ه: يف هذا الوقت! وه���ذا الظالم؟ اأجاب: ه���ذا الوقت اأف�سل 

الأوق���ات لعبور نهر كارون، فمج���ال الروؤية لدى العدو لي�ض كبرًيا 

���ا. اأحببت مرافقته يف ه���ذا ال�ستطالع. قلت له: هل ميكن ان  ن�سبًيّ

ا. اأجاب: ح�سٌن جًدا. اأذهب معكم اأي�سً

انطلقن���ا مًع���ا. و�سلن���ا اإىل خط الدف���اع، اأبقين���ا ال�سيارة خلف 

ال�سات���ر، وذهبنا من هناك اإىل حاف���ة النهر؛ ركبنا زورًقا واقتحمنا 

عباب مياه النهر. يوجد يف التكتيك مبداأ؛ اأن اأي مانع - �سواء كان 

طبيعًي���ا اأم غري طبيعي – قيمته تكمن يف اإتاحته النظر وامل�ساعدة 

عل���ى اإطالق النار. كنت اأتخّيل اأن للعدو يف املقلب الآخر خط دفاع 

عب���ارة عن درع ب�سري كما ه���و حا�سل خلف خطن���ا الدفاعي. لكن 

عندم���ا و�سلن���ا اإىل هناك وتقدمنا قلياًل وجدن���ا اأن ل �سيء من هذا 

القبيل. قال: اأترى!! 

اأدركت من كالمه هذا اأنها لي�ست املرة الأوىل التي يذهب فيها اإىل 

هناك. يف تلك اللحظة راأيت الدوريات العراقية وهي على بعد اأقدام 

من���ا. اختباأنا بن الق�س���ب. انتظرنا حتى ابتع���دوا، واأكملنا تقّدمنا 

م�ستطلعن املنطقة. لحظته يتمتم: ل �سيء َتَغرّي، الأمور كما هي. 

قلت له: لي�ست املرة الأوىل التي تاأتي فيها اإىل هنا؟! 

- نع���م، لقد جئت اأثناء عمليات »الفت���ح املبن« اإىل هذه الأماكن 

وا�ستطلعتها. 

- والآن مَل اأتيت؟ 

- جئ���ت لأرى اإذا كان الع���دو قد ا�ست�سع���ر حتركاتنا يف املنطقة 

وغ���رّي متو�سع���ه وت�سكيالت���ه اأم ل. اأم���ا وق���د عرف���ت اأن���ه مل يغرّي 

متو�سعه فهذا جيد وقد ارتاح بايل. 
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هذا يعني اأن ح�سن باقري كان اأثناء عمليات »الفتح املبن« يفّكر 

بعملي���ات »بي���ت املقد�ض«، الأمر ال���ذي ينبئ عن بع���د نظره وعمق 

تفك���ريه، فكان ل يعتمد على ما ي�سمعه؛ ول ياأخذه باحل�سبان حتى 

يراه ويتيقن به. يذهب م�سوؤولو املحاور اإىل ال�ستطالع ويقدموا 

تقاريره���م؛ حيث من املوؤك���د اأنه قد ذهب قبله���م وا�ستطلع الأماكن 

ا اأن يطابق ما قد راآه و�ساهده مع  و�ساهدها، وم���ع ذلك يبقى م�سرًّ

م���ا يرد يف تقاريرهم. واإذا ما لحظ وج���ود خطاأ فهو ل يلوم اأحًدا 

ول يق���ول اأنا ذهب���ت وا�ستطلعت، يف الأ�سا�ض ل وجود لكلمة »اأنا« 

.»
1
يف حديثه وثقافته و�سريته

ا، كان  � وعطوفاً ���ا لقو�ت���ه، ودوداً بق���در م���ا كان ح�شن باقري حمبًّ

���ا ول يقبل يف مهام �ل�شتط���الع �أي تق�شري  ا وحازماً يف �لعم���ل دقيقاً

�أو �إهم���ال. قب���ل �أن ي�شبح فت���ح �هلل جعفري قائد ل���و�ء مدّرع؛ كان 

�أح���د �أفر�د قو�ت ح�شن باقري. يتّذكر �أنه يف �إحدى �لليايل �ت�شلت 

ق���و�ت �ل�شتطالع �ملتو�جدة يف غ���رب نهر كارون بح�شن باقري عرب 

�لال�شلكي و�أخربته �أن �لدوريات �لعر�قية دخلت �ملنطقة:   

»كن���ا نغّط يف ن���وٍم عندما اأيقظن���ا �سوت ح�سن باق���ري. راأيته 

واقًفا فوق راأ�سي. �ساألني: 

- ذهبَت وا�ستطلعَت؟ 

 1- مقابلة الكاتب مع اللواء »بهروز سليمان جاه« نائب قائد الفرقة »21 حمزة« 
في عمليات الفتح المبين. في سجل مهامه وخدمته العسكرية تولى سليمان 
جاه مسؤوليات عديدة منها: نائب القوات البرية في الجيش، ومسؤول استطالع 
عمليات األركان العامة للقوات المسلحة. في عمليات خيبر نال سليمان جاه 
شرف الجرح على أثر القصف الكيمياوي الذي نفذه العدو البعثي، والتحق في 

عشية يوم 20 أيّار 2016 بالملكوت األعلى. طابت ذكراه.



265 18يوم عظيم

- نعم. 

- اأمل تلحظوا �سيًئا؟ 

- ل، مل يكن هناك �سيء. 

- هيا قم لنذهب مًعا. 

ركبن���ا الدراج���ة الناري���ة وانطلقنا؛ كان���ت ال�ساع���ة الثانية بعد 

منت�س���ف الليل عندما و�سلنا اإىل املر�س���ى. و�سعنا الدراجة داخل 

القارب، وق���اده بنف�سه. عندم���ا و�سلنا اإىل ال�سف���ة الأخرى اأنزلنا 

الدراج���ة منه، اأدار حمركه���ا؛ ركبنا وانطلقن���ا. كان يعرف املنطقة 

جي���ًدا. ذه���ب مبا�س���رًة اإىل نقط���ة ال�سب���اب يف غ���رب كارون. كان 

ّر اجلمي���ع لروؤيته. جاء بع�ض  م�س���وؤول اخل���ط الأخ زينلي. وقد �سجُ

ال�سباب من اخللف؛ وكان���وا حينها نائمن، عندما علموا اأن ح�سن 

قدم اإليهم نه�سوا وجاوؤوا. �سلم عليهم و�ساألهم عن اأحوالهم وقال: 

من اأين اأنتم؟ وماذا تفعلون؟ منذ متى واأنتم هنا؟ ماذا تاأكلون وماذا 

جلبوا لكم؟ ثم اأخذ يراقب املنطقة باملنظار الليلي الذي كان يحمله. 

بقي وقًت���ا وهو يراقب. ثم قال: »كيف تقول���ون ل تغريات ح�سلت 

يف املنطقة؟ لقد ا�ستحدث العراقيون د�سمة«. �ساألته: كيف مل اأرها؟ 

اأجاب: اذهب يف الغد وا�ستطلعها بدقة واأر�سْل يل تقريًرا«.

يومه���ا مل اأك���ن بحال جي���دة، ول طاقة يل عل���ى ال�ستطالع. يف 

اليوم التايل، دّونت تقاري���ر ب�سعة اأيام �سابقة واأر�سلتها اإليه على 

اأنه���ا »تقري���ر الي���وم«. ا�ستدعاين يف ذل���ك اليوم وق���ال: اإذا مل تكن 

لدي���ك القدرة على ال�ستطالع فال تذهب! ملاذا كتبت يل هذا التقرير 

الفارغ عدمي الفائدة؟



لقاء في فّكة266

. لي�ض من 
1
فه���م مبا�سرة اأنه تقريٌر مك���ّرر. اأم�َسَك مبع�سم ي���دي

ال�سه���ل خداع���ه، كان �سديد الفطن���ة. مل يغفل عن �س���يء يف الوقت 

ال���ذي كان حت���ت اإمرته اأكرث من 500 عن�س���ر ا�ستطالع يتابعهم يف 

حماور املنطقة املختلفة. عندم���ا يكون لهوؤلء عمل معه، ويعرفون 

اأنه �سياأتي اإىل املنطقة )اخلط( تغمرهم ال�سعادة ويحدثون بع�سهم 

ب�س���وق و�سرور: �سياأت���ي ح�سن، �سي�سل عند الظه���ر، �سيكون هنا 

عند الغداء... 

اأذك���ر اأن اأحد ال�سباب تعّمد اأن يكت���ب �سيًئا ليدفعه للمجيء اإىل 

املنطقة . لكنه مل ياأِت؛ لأنه كان يعرف اأن هذه الأخبار غري �سحيحة. 

ج���اء يوًما وحذره قائاًل: اإذا ما طلبتني يف عمل اآتي بنف�سي؛ واأّما 

اأن تكتب هذه التقارير الباطلة فهذه �ست�سّجل يف التاريخ.

من ممي���زات ح�سن �سدقه، فهو ل يكذب ويف الأ�سا�ض ل وجود 

للك���ذب يف قامو�س���ه. كان يحدث اأن يكذب بع����ض ال�سباب مل�سلحٍة 

ليح�سل���وا على بع�ض التجهي���زات الإ�سافية فيمتع����ض ب�سدة؛ مل 

.
2
يكن يقبل اأن ينطق باأي كالم خمالف للواقع مهما كانت الظروف«

�أقب���ل �شهر �أرديبه�شت عام 1361)21ني�شان 1982(؛ �أعلن ح�شن 

� تر�بيا يف منطقة  باقري يف مقر كربالء �أن �لعدو قد ��شتحدث �شاتراً

غ���رب كارون على بع���د)7 كلم( من �شفة �لنه���ر؛ و�إذ� ما و�شل �إىل 

�لنهر و�لت�شق به ف�شتتعقد �لأمور. 

كان ح�ش���ن باق���ري مطمئنا وو�ثقا من �خلط���ة �لتي طرحها بعد 

���ا من �جلهد يف �لتخطيط لعبور نهر كارون. وقد حان �لوقت  20 يوماً

1-  بالعامية: كمشني بيدي. 

2- القائد فتح الله جعفري. 
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لتبحث �خلطة وت�شّوب. 

بع���د عمليات »طريق �لقد�ص« تقّرر �أن يكتب كال �لفريقني خطته 

عل���ى حدة؛ فري���ق �لتخطيط يف �حلر�ص �ملوؤلف م���ن: ح�شن باقري، 

وغالم علي ر�شيد، ورحيم �شف���وي، وفريق �لتخطيط �لتابع للجي�ص 

�ملوؤل���ف من �لعميد مو�شوي قوي دل و�لعقي���د مفيد و�لعقيد جمايل، 

وم���ن ثم ُتقّدم �خلطتان �إىل حم�شن ر�شائي و�لعقيد �شياد �شري�زي 

حت���ى يتخذ� �لق���ر�ر �لنهائي بعد ��شت�ش���ارة �لقادة؛ وكان���ت غالبّية 

�خلطط �لنهائية من �إعد�د وكتابة ح�شن: 

ت النقا�س���ات حتى عر�ض ح�س���ن قراراته يف قالب  »م���ا اإن انف�سّ

خط���ة عمالنية جاهزة ليبّل���غ بها القادة. متّيز بذهن���ه املتوّقد وعقله 

الراج���ح؛ فكان �سديد النظم والتدب���ري وحميًطا باخلطة وم�ستوعًبا 

تفا�سيلها. كما اأّنه امتلك قلًما �سّي���اًل ومهاراته وا�سحة يف الكتابة. 

كان يوؤك���د عل���ى م�ساأل���ة »عبور نه���ر كارون« اأكرث من بقي���ة الإخوة. 

بع�ض الإخ���وة كان لديهم غمو�ض وعدم و�سوح؛ لكن ح�سن واكبنا 

يف هذه الفكرة وتوافق معنا اأكرث من اجلميع؛ يف حقيقة الأمر كانت 

.
1
مواكبته موؤثرة جدا يف اإن�ساج هذه الفكرة وجعلها واقعية«

مل يكن حم�شن ر�شائي �لوحيد �لذي يثق بكالم ح�شن باقري؛ بل 

�شارك���ه �شائر �لقادة؛ لأن له �لي���د �لعليا يف معرفة �لعدو وكان يوّجه 

�لعمليات بناءاً ملعلومات دقيقة: 

»عندم���ا كان ي�سرح ويوجه خط���ة العمليات يذعن اجلميع لراأيه 

دون تردد، وي�سبح الط���رح نا�سًجا بالن�سبة اإليهم. ي�سعر الإن�سان 

اأن ما يقوله ح�سن باقري حميط مبختلف الزوايا واجلوانب. لي�ض 

 1- اللواء محسن رضائي.
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كالًم���ا فارًغ���ا اأو يفتقد اإىل املعرف���ة والتجرب���ة والتخ�س�ض. حتى 

خالل اجلل�سات التي كان���ت تعقد لبحث خطة الإخوة يف اجلي�ض؛ 

كان كالمه دائًما مدعًما بامل�سداق والدليل. ل اأحد يتقدمه يف الكالم 

.
1
وهذه عالمة على تدبريه واإدارته«

ا على �لنبوغ �لع�شكري لهذ� �ل�شاب  �أثنى كبار ق���ادة �جلي�ص �أي�شاً

�ل���ذي مل يتخّرج م���ن �لكلّي���ات �حلربية. ففي عملي���ات �لفتح �ملبني 

وبي���ت �ملقد�ص ت���وىّل �لعميد ح�شني ح�شني �شعدي م���ع ح�شن باقري 

�لقيادة �مل�شرتكة ملقر ن�شر: 

»قل���ت حل�س���ن: �سبابن���ا يتعلم���ون يف ال�سف���وف )ال���دورات( 

ويطوون املراحل التدريبي���ة املختلفة ويكتبون اأنظمة وم�ساريع؛ 

اأنتم ماذا تفعلون؟

تناول حقيبته واأخ���رج اخلطة التي نجُفذت قبل �سنة يف عمليات 

القي���ادة العامة للق���وات امل�سلحة. وقال: ه���ذه اأول خطة كتبتها يف 

احلر�ض.

كان ق���د كت���ب خط���ة قريب���ة وم�سابه���ة مل���ا تك���ون علي���ه اخلطة 

الكال�سيكي���ة؛ م���ن دون اأن يقتب�ض من اخلط���ط املعدة يف اجلي�ض؛ 

بتل���ك النموذجي���ة، ولك���ن عل���ى اأ�س�ض معرفت���ه ه���و وا�ستنتاجاته 

وا�ستنباطاته، مع ذكر املهام التي ينبغي القيام بها خالل العمليات. 

عندم���ا قراأته���ا قلت له يف ذلك امل���كان نف�سه: »ينبغ���ي العرتاف اأن 

واحدة من ال���ربكات الإلهية علينا نحن الب�سر اأن ياأتي �ساب موؤمن 

وي�س���ع خطًطا؛ يحتاج طالب ال�سفوف الأكادميية اإىل وقت طويل 

ليعّد مثلها«. بالن�سبة اإلينا كان هذا اأمًرا ي�سعب ت�سديقه. ففي هذه 

 1- الشهيد محمد ابراهيم همت. 
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.
1
املجالت كان ح�سن ذكًيا وذا ح�سافة واأملعّية«

يف تخطي���ط �ملرحل���ة �لأوىل للعمليات؛ �نتاب ق���ادة مقر كربالء 

�ل�شك يف ما يتعلق بالو�شول �إىل جادة �أهو�ز - خرم�شهر �لإ�شفلتية. 

لك���ن ح�شن باقري �أكد له���م �أن جنود �لإ�شالم �شي�شلون �إىل �جلادة 

� على �شهر �لليل  بع���د عبور نهر كارون. وقد نطق بكالمه هذ� معتمداً

و��شتطالعاته �لدقيقة فيه.

يوج���د تكتيك و�لتدريبات �لع�شكرية ل���دى �جليو�ص يف كل �لعامل 

ا مل  وه���و مبد�أ »�لعبور من ج�ش���ر« وق�شم »ر�أ�ص ج�ش���ر«. �لعدو �أي�شاً

يك���ن لديه ت�ش���ور �آخر غري هذ�، حت���ى قادة جي�شنا كذل���ك قالو� : 

فلن�شيط���ر يف �لبد�ية على ر�أ�ص ج�شر يف غ���رب كارون، ثم ُت�شتكمل 

�لعمليات يف �ملرحلة �لتالية باجتاه جادة �أهو�ز - خرم�شهر �ملعبدة. 

� للدرو�ص �لع�شكرية �ملتعارفة،  بي���د �أن ر�أي ح�شن باقري كان مغاي���راً

كم���ا �أن ��شتطالع���ات جمموع���ات »معلومات �لعملي���ات« �أيدت هذ� 

� قرب �جلادة؛ كان جي�ص �لعدو  ا. فهوؤلء �شخ�شو� �شاتراً �ل���ر�أي �أي�شاً

ي�شتحدثه على وجه �ل�شرعة. ��شتطاع ح�شن من خالل هذه �ل�شو�هد 

و�ملعطي���ات و�أدلته �خلا�شة �إقناع قادة �حلر�ص و�جلي�ص. قال ح�شن 

باقري يف هذ� �ملجال:

»كان النقا����ض ح���ول م�ساألة ق�س���م راأ�ض ج�سر حم���دود اأم راأ�ض 

ج�س���ر بحج���م ج���ادة اإ�سفلتية؟ كي���ف �ستك���ون العملي���ات ويف اأّي 

مرحلة؟ واأي وحدات ع�سكرية �ستقوم بها؟«.

يف خال�سة الأمر، و�سل النقا�ض يف هذا املو�سوع اإىل اأن ي�سيطر 

 1- اللواء حسين حسني سعدي، مواليد كرمان 1941م.



لقاء في فّكة270

مق���ر فتح ون�سر على راأ�ض ج�سر و�سيع ي�ستوع���ب جادة الأهواز – 

خرم�سهر. اأراد نظام �سدام الحتفاظ بخط حمكم وثابت على امتداد 

اجل���ادة الإ�سفلتية. بالطب���ع مل ن�ستنتج اأن يقوم الع���دو بالتمو�سع 

بجانب النهر واللت�ساق به بهدف قطع الطريق على عمليات الت�سلل 

والنف���وذ، لأن ذل���ك ]ح�سب ظننا[ �سيدفعه اإىل ا�ستق���دام اأعداد كبرية 

من قوات امل�ساة ون�سرها هناك. ويف هذه احلالة )اللت�ساق بالنهر( 

�سي�سطر اإىل ن�سر لواء يف كل ثالثة اأو اأربعة كيلومرتات يف الق�سم 

الغربي لكارون. ومل يكن هذا الأمر بالن�سبة اإىل العراق ممكًنا اأبًدا، 

اأي اأن ين�س���ر 10 األوية على امت���داد) 40 كلم(. على وجه اخل�سو�ض 

من جهة التغطية النارية اخللفية وتاأمن احلماية بالدبابات لإي�سال 

التموي���ن والذخائ���ر، واإذا م���ا ق���ام بذل���ك يك���ون من املحت���م وقوعه 

يف �سي���ق �سدي���د. فكان م���ن الطبيعي اأن يتمو�س���ع جي�سه على بعد 

4-5 كل���م من �سف���ة النهر حتى ي�سبح كا�سًفا وم�سيط���ًرا بالنار )على 

امت���داد ال�ساحل( املقابل له، ويعّقد حماولت الت�سلل يف هذا املحور 

ومينعه���ا. ]مع العلم اأن[ خط الدفاع العراق���ي على جادة الأهواز – 

.
1
خرم�سهر الإ�سفلتية كان ل يزال قائًما«

 . � كامالاً �أف���ادت �ل�شتطالع���ات �لالحق���ة �أن �لع���دو �أقام �شات���راً

فانتف���ى �ل�شك باليقني. كان �لقر�ر �لب���دء بعمليات »17 �أرديبه�شت« 

]7/�أي���ار/1982[ يف ذكرى ميالد �لإمام �أمري �ملوؤمنني Q، عندما 

�أح�شرو� �ل�شور �جلوّية يف �لأيام �لتي تلت، تو�شل ح�شن �إىل نتيجة 

مفاده���ا �أن �لعدو يريد �ل�شتي���الء على غرب كارون، وهذ� ما يحّتم 

ا. ويف �ملقر �أو�ش���ح �أن »�ل�فرقة �لثالثة« �لعر�قية  علينا �لعم���ل �شريعاً

 1- مقابلة مع حسن باقري في مقر كربالء، مجموعة مذكرات حسن باقري، ج3.
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�ملدرع���ة تنوي �لتق���دم من فكة باجتاه �لأه���و�ز وخرم�شهر، و»�للو�ء 

���ا يف طريقه �إىل هذه �ملنطق���ة؛ و�إذ� ما ح�شل  �لعا�ش���ر« �ملدرع �أي�شاً

تاأخ���ري من جانبنا ف�شيتمو�شع �لعدو يف هذه �ملنطقة وتتعقد �لأمور. 

كان ح�ش���ن يق���ول: »�إذ� ما و�شلن���ا �إىل �جلادة ف�شنج���رب �لعدو على 

�لرت�ج���ع، و�إن �ملبادرة �شتكون بيدنا، و�إذ� ��شتطاع �لعدو �أن ميو�شع 

�أح���د ت�شكيالت���ه هناك ف���اإن �ملب���ادرة �شتكون بي���ده، ول���ن يحالفنا 

�لنجاح«. �أر�د ح�شن باقري يف مقر كربالء �أن تبد�أ �لعمليات يف �ليوم 

�لعا�ش���ر من �أرديبه�شت ]30ني�شان[. بن���اءاً على �لأدلة �لتي عر�شها، 

�تخ���ذ حم�شن ر�شائ���ي، و�لعقيد علي �شياد �ش���ري�زي و�شائر �لقادة 

� بالإجماع يق�شي بتقدمي موعد �لعمليات �إىل �ليوم �لعا�شر: قر�راً

»تق���دمي توقيت العملي���ات اأ�سبوًعا اأم���ٌر �سهل عل���ى الل�سان، اإل 

اأن���ه يف ميدان العمل يختلط كل �سيء ببع�سه ويح�سل ا�سطراب. 

فاأعمال الهند�س���ة مثل بناء اجل�سور و�سق الطرقات و... كانت قيد 

الإناز. والكتائب قيد الت�سكيل. كان ح�سن يرى اأن اإناز الأعمال 

بن�سب���ة %80 اأف�س���ل من النتظ���ار لإمتامها ولكن م���ن دون حتقيق 

الهدف. قال يل: عند بدء العمليات ت�سيء م�سابيح دباباتك وتطلق 

له���ا العنان لت�س���ل اإىل اجل���ادة. اأن ت�سل 50 دبابة م���ن اآلياتنا اإىل 

اجل���ادة اأف�سل م���ن اأن تبقى خلف ال�ساتر ويت���م ق�سفها واإعطابها. 

كان ح�س���ن باق���ري �سّباًق���ا ومتقدًما خط���وة على الع���دو. قّدم زمن 

العملي���ات اأ�سبوًعا واحًدا م���ن 17 اإىل 10 ارديبه�ست؛ بحيث لو مل 

 .
1
تقّدم ونّفذت يف التوقيت املحدد م�سبًقا قد ل يكتب لها النجاح«

عل���ى هذ� �ملن���و�ل؛ كان �لو�جب عل���ى قو�ت �حلر����ص و�جلي�ص �أن 

 1- اللواء فتح الله جعفري.
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ت�شتعد بعد �شهر من عمليات �لفتح �ملبني لعمليات �أكرب و�أو�شع. كان من 

�ملتوقع �أن ينظّم للعمليات �ملقبلة 60 �ألف عن�شر من متطوعي �لقو�ت 

�ل�شعبي���ة يف �إطار �لتعبئة، وهذ� �لعدد يكون �شعفي  �لذين �شاركو� يف 

عملي���ات �لفتح �ملبني. مبعنىاً �آخر يج���ب �أن تتو�ّشع ت�شكيالت �حلر�ص 

�لقتالية خالل هذه �لفرتة �ملح���دودة لتلبية �لزيادة �ملطلوبة. فخالل 

�لف���رتة �ملمتدة من �شهر �أيل���ول 1981 �إىل ني�ش���ان 1982 -�أي خالل 8 

�أ�شه���ر- تو�ّشعت ت�شكيالت �حلر�ص �لقتالية و�زد�دت من 12 كتيبة يف 

عمليات ثامن �لئمةQ �إىل قر�بة 20 لو�ءاً يف عمليات بيت �ملقد�ص؛ 

�أي �أن ت�شكي���ل �حلر�ص ت�شاعف 10 مر�ت. و�شع حم�شن ر�شائي هذه 

�ملهمة �لثقيلة على عاتق ح�شن باقري.

�إح���دى �لوحد�ت �لتي ت�شكلت على �أعت���اب عمليات بيت �ملقد�ص 

كانت وحدة �ملدفعية يف �حلر�ص بقيادة ح�شن طهر�ن مقدم:

»بع���د �سه���ادة الدكت���ور �سم���ران �سّلمني ح�س���ن باق���ري ر�سالة؛ 

مبقت�ساه���ا ذهب���ت اإىل املحاف���ظ وا�ستلم���ت مدافع وذخائ���ر الهاون 

العائ���دة اإىل  مقر )حرب الع�ساب���ات(. يف خريف العام 1981 بحثت 

م���ع ح�سن م�ساأل���ة »الإ�سناد الن���اري« )املدفعية(؛ وقل���ت اإننا نواجه 

م�ساكل فيه، فال ينبغي اأن نبقى م�ستتن وبال هدف؛ يجب اأن نطبق 

ا: لدينا اإ�سن���اد ناري ولكن  . وقل���ت اأي�سً
1
قواع���د ومنظوم���ة النريان

ب���دون توجيه وقي���ادة. فنظامنا يحت���اج اإىل اإدارة وتوجيه. ولفرط 

ذكائ���ه وب���ال اأي تاأخ���ري اأكم���ل ح�سن ما طرحت���ه. بع���ث بر�سالة اإىل 

الأخ حم�سن ر�سائي مفاده���ا: ا�سمحوا لالأخ مقدم باأن ينظم »اإ�سناد 

 1- منظومة النيران، وإدارة النار، والتوجيه.. مصطلحات لمهام عسكرية مستخدمة 
في تكتيكات اإلسناد الناري )وظيفة المدفعية(. المترجم.
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احلر�ض الن���اري« يف اجلنوب. ا�ستح�سل ق���راًرا من احلاج حم�سن 

وق���ال: »اذهب ونظم العم���ل«. قّدمني وعّرفن���ي اإىل اأربعة مقار واأنا 

ب���دوري قم���ت بتوجيه قواتها من خ���الل املقر والألوي���ة. مل يكن يف 

احلر����ض منط واأ�سل���وب لتثبيت الن���ريان .. تعرفنا عل���ى الأ�ساليب 

والطرق وعلمناها وقمنا بتدريبات عليها. 

يف بداي���ة احلرب تلقيتجُ تدريًب���ا على الأ�سلحة الثقيلة وخ�سعت 

يف اإح���دى املرات ل���دورة تخ�س�سية يف ثكنة »�سعد اب���اد«. »مل تكن 

القيادات تهتم بوحدة املدفعية« . اأما ح�سن باقري فهو الوحيد الذي 

�ساعدنا. كلما واجهتنا م�سكلة ذهبنا اإليه. يف بداية الأمر كانت مدفعية 

، على �سبيل املثال، وجدت يف اإحدى الوحدات 
1
احلر����ض م�سع�سعة

اأربع من�سات خمتلفة )الأعرية(، قلت لهم ينبغي اأن تكون املدافع من 

العي���ار نف�سه ]�سرقي اأو غربي[ وكل قائد ينبغ���ي اأن ي�سّلم عياًرا من 

املدفعي���ة لي�ستلم عياًرا اآخر، مثال: يعطي مدفعي���ة عيار 130 وياأخذ 

155. اأعددنا ر�سالة يف ذلك، واأبلغها الأخ حم�سن ملختلف الوحدات. 

ق�س���دتجُ الأخ اأحم���د كاظمي فقال ل ميك���ن ذلك، اأحم���د متو�سليان ل 

يقبل. تابعت امل�ساألة وذهبت وجئت كثرًيا اإىل حد قلت لالأخ رحيم: ل 

اأحد يهتم بر�سائلك، اأجاب: ماذا نفعل اإن مل ي�سغوا اإلينا! يف النهاية 

واجههم الأخ ح�سن باقري وحّل امل�سكلة. اجلميع يعرف اأن املدفعية 

لي�ست قطعة وح�سب؛ هي عيار.

يف عمليات الفتح املبن، غنم فتح الله جعفري 157 قطعة مدفعية. 

جئن���ا بها اإىل وحيد، حيث كان ي�س���رتي مدافع 120 ملم من اخلارج 

ويزودوننا بالعتاد والذخائ���ر بالطائرات. �سارت هذه املدافع ركًنا 

 1- يقال بالعامية: »مفشكلة«.
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اأ�سا�سًيا يف مدفعية احلر�ض. �سرعنا بت�سكيل وحدة املدفعية ابتداء 

من عمليات بيت املقد�ض. كان لدينا يف احلرب جمموعة من ال�سباب 

الأذكي���اء املتوا�سع���ن. اأدار ق���ادة احل���رب املعركة ب���ذكاء وحنكة. 

�سحيح اأن اإمكاناتنا كانت حمدودة جدا ولكن عقوًل مفّكرة كح�سن 

باق���ري ح�سرت يف اجلبه���ة. كان ح�سن اإن�ساًنا ا�ستط���اع اأن يخلق 

.
1
حتوًل واندفاًعا وفعالية«

 برغ���م ح�شوره يف �جلل�شات �لليلي���ة �لطويلة و�ملتخمة بالق�شايا 

�لع�شكرية؛ قبل عمليات بيت �ملقد�ص؛ �إل �أنه مل يغفل عن بيته:

»اأحياًن���ا كانت اجلل�سات تطول اإىل ال�ساع���ة 2:30 بعد منت�سف 

الليل. كنتجُ قد تزوجت بع���د عمليات الفتح املبن، ولأن املاأذونيات 

مل تك���ن متاح���ة حينه���ا، فق���د اأ�سكنت عائلت���ي يف اأق���رب نقطة  من 

اجلبه���ة. يف اإح���دى اللي���ايل حي���ث طال���ت اجلل�سة كث���رًيا، قال يل 

ح�س���ن: ِب�سردو�ست، هيا لنذه���ب اإىل الأهواز! قلت ل���ه: نحن الآن 

ق���رب خرم�سهر، واإذا ما ذهبنا اإىل هناك ف�سن�سل يف ال�سباح! ملاذا 

نذه���ب؟ اأج���اب: ما دمن���ا ل ن�ستطي���ع الذهاب يف النه���ار اإذ ل وقت 

لدين���ا، فالآن هذا املق���دار يكفينا كي نذهب ون���زور اأ�سرتينا، وهذا 

اأحد واجباتنا.

 1- مقابلة أجراها الكاتب مع »حسن طهراني« مقّدم في آذار من العام 2009م. 
ولد القائد الشهيد مقّدم في العام 1959 في طهران. هو من مؤسسي منظومة 
المدفعية في الحرس، في العام 1983م أوكلت إليه مهمة )مقر( »القوة الصاروخية 
أرض أرض« في الحرس. في العام 1985 ُعيِّن في قيادة القوة الصاروخية للقوة 
الجوية للحرس، واختير في العام 2006 مستشار القائد العام للحرس الثوري في 
أمور الصواريخ ورئيس مؤسسة االكتفاء الذاتي في الحرس. استشهد في العام 
2011 في ثكنة أمير المؤمنين في محافظة مالرد عندما كان يجهز إلعداد تجربة 

صاروخية إثر انفجار مخزن الذخائر برفقة عدد من مساعديه.
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ا ذهب  انطلقن���ا اإىل الأه���واز. اأو�سلن���ي اإىل منزيل وه���و اأي�سً

اإىل بيت���ه. م���ا اإن طلع الفجر وبعي���د ال�سالة حت���ى وجدته قد جاء 

يف اإثري لنعود اإىل اخلط. عندما و�سلنا اإىل املقر، وجدنا الأخوة 

الذي���ن كن���ا معهم يف اجلل�س���ة الليلي���ة الفائتة؛ بع�سه���م نائم اأو قد 

.
1
ا�ستيقظ لتّوه«

قب���ل طلوع فج���ر �لعا�شر م���ن �أردبيه�ش���ت 1361)30 ني�شان82(، 

وبن���د�ء يا عل���ي �أمري �ملوؤمنني، ب���د�أت عمليات بي���ت �ملقد�ص. �أكملت 

قو�ت مقّري فتح ون�شر تقدمها باجتاه جادة �لأهو�ز - خرم�شهر بعد 

�أن ع���ربت نه���ر كارون وك�شرت خط �لدفاع �لعر�ق���ي. كانت �لق�شية 

�ملهم���ة يف �خلط���وة �لأوىل هي كيفية عب���ور �لنه���ر. كان �لقر�ر ليلة 

�لعمليات �أن يت���م ن�شب وجتهيز خم�شة ج�شور على نهر كارون لعبور 

�لقو�ت؛ لكن ه���ذ� �لأمر مل يتم ب�شبب �لهجمات �جلوية �لتي نفذتها 

�لطائر�ت �لعر�قية على �ملنطقة يف �لوقت �ملحدد لن�شب �جل�شور.

قال ح�شن باقرى حول هذ� �لأمر: 

»تع���ّد مهمة عبور النهر م���ن اأ�سعب العملي���ات واأعقدها؛ فكثري 

من اجليو�ض يف العامل يقوم���ون بال�ستعداد لها واإجراء تدريبات 

ومناورات م�سبقة خالل فرتات زمنية لي�ست ق�سرية«. 

 
2
يف بداية العمليات كان لوحدة الهند�سة يف اجلي�ض هناك ج�سران

)pmp(. بالطب���ع فقد اأجُح�سر اجل�سران قبل 24 �ساعة وو�سعا بقرب 

النه���ر حتى ل تجُظهرهما ال�سور اجلوي���ة بنحو وا�سح. �سعر العدو 

بذلك، و�سيًئا ف�سيًئا عرف اأن هناك ج�سوًرا قد ن�سبت اأو �ستن�سب. 

1- غالمحسين بشردوست، مسؤول عمليات مقر القدس في عمليات الفتح المبين.

 2- من نوع الجسور الثابتة.
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ق���ال الطي���ار العراق���ي الأ�س���ري ال���ذي اأجُ�سقط���ت طائرت���ه يف منطقة 

كلم( من ال�سلمانية: »التقطنا �سوًرا جوية  الإ�سماعيلية على بعد )3 

لمت���داد نه���ر كارون بكامله وثب���ت لنا اأنكم ب�س���دد ن�سب ج�سر يف 

منطق���ة ال�سلمانية؛ ولذلك تلقينا الأوامر بق�سف هذه املنطقة؛ ومن 

ثم ت�سويرها«. ع���ربت غالبية قوات امل�ساة النهر بوا�سطة الزوارق 

واجل�سور العائمة )JPS(. فكانت جمموعات ال�)JPS( ت�سع اجل�سور 

العائم���ة عل���ى �سطح امل���اء وت�سلها ببع�سه���ا حتى ت�س���ل اإىل حافة 

النهر الأخرى ثم تعود يف مدة زمنية ل تتجاوز ع�سر دقائق. قرابة 

ال�ساعة اخلام�سة بعد الظهر مت ن�سب اجل�سور بنحو كامل، و�سارت 

الآلي���ات جاه���زة �سيئا ف�سيئا لعبور النه���ر اإىل منطقة غرب كارون. 

ح�سل ازدحام �سديد �سرقي النهر ب�سبب تاأهب الآليات للعبور فوق 

تبت اأولويات العبور من خالل و�سائل واأدوات الهند�سة  اجل�سور. رجُ

لنق���ل الآليات اخلفيفة ثم �سيارات الإ�سع���اف واملدرعات. فيجب اأن 

.
1
تعرب كل هذه الآليات من فوق املاء«

 »Pمع �إع���الن ند�ء �لعمليات ع���ربت كتائب م�شاة ل���و�ء »حممد

ول���و�ء »ويل �لع�ش���ر« نه���ر كارون مبا�ش���رة. عند �ل�شاع���ة �لو�حدة 

و�لن�شف بعد منت�شف �لليل ك�شرو� خط �لعدو وو�شلو� �إىل �جلادة.  

كذل���ك جنح لو�ء �لنج���ف ولو�ء �لإمام �حل�ش���ني Q �لتابعان ملقر 

فتح؛ يف �ل�شيطرة على �لأهد�ف �لتي ُحددت لهما. 

كانت حمط���ة كرمد�شت نقطة �ل�شتب���اك �لأ�شا�شية. مل ينكفىء 

�جلي�ص �لعر�قي ب�شهولة �إذ قاوم ب�شدة. كانت توجد هناك م�شافات 

فا�شل���ة بني �لألوية ��شتغلها �لعدو ونَف���ذ منها و�شيطر على ق�شم من 

 1- مقابلة مع حسن باقري في مقر كربالء- مجموعة مذكرات حسن باقري ج3.
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ا ب���ني مقري ن�شر وفتح،  ج���ادة �لأه���و�ز - خرم�شهر، و�أحدث �شرخاً

جرِب لو�ء ويل ع�ش���ر على �لرت�جع 
ُ
وقط���ع �لتو��شل بني �ملقري���ن. و�أ

م�شاف���ة )3 كل���م( �إىل خلف �جل���ادة. وو�جهت وح���د�ت لو�ء حممد 

ر�ش���ول �هلل �أعنف �لهجم���ات �مل�شادة. ��شتحدث قائ���د �للو�ء �أحمد 

متو�شلي���ان حموري���ن؛ �لأول با�ش���م »حمرم« بقي���ادة حم�شن وزو�يي 

ومعاونه ح�شني تق���وي من�ص؛ و�لثان با�شم »�شلم���ان« بقيادة �حلاج 

حممود �شهبازي ومعاونه ح�شني همد�ن.

��شت�شهد حم�شن وزو�يي وم�شاعده وعامل �لإ�شارة لديه يف حمطة 

كرمد�شت بقذيفة هاون. 

�أرديبه�شت   13 يف  �لعمليات  من  �لثانية  �ملرحلة  تنفذ  �أن  تقرر 

ما  �لأهمية  وزو�ي��ي على قدر كبري من  ]3�أيار[. كان حمور حم�شن 

و�لت�شدع  �لتفكك  وترميم  �لعمليات  لإيقاف  باقري  ح�شن  ��شطر 

�حلا�شل بني �لألوية: 

»يق���ع حمور ل���واء »حممد ر�سول الله« وم�ساحت���ه 3كلم تقريًبا؛ 

اأ�سفل نقطة كرمد�ست. وقائده الأخ ال�سهيد وزوايي. كانوا عر�سة 

للخطر م���ن جانبي الطريق الإ�سفلتية. ونظًرا للح�سا�سية ال�سديدة 

التي كان العدو يبديها ازاء خرم�سهر ولكي مينع تقدمنا باجتاهها؛ 

�سّدد حمالته و�سغط على هذه املنطقة. واأدت �سهادة الأخ وزوايي 

واخل�سائ���ر التي مني���ت بها القوات هناك اإىل توق���ف العمليات يف 

املح���ور. يف الي���وم الث���اين للعملي���ات ات�س���ع ال�س���رخ الفا�سل بن 

وحدات »مقر ن�سر« و�سار خطًرا للغاية؛ اإىل احلد الذي ا�ستطاعت 

�سري���ة موؤللة من قوات العدو النف���وذ اإىل �سرق اجلادة الإ�سفلتية؛ 

حي���ث ا�ستطاعت ت�سحيات ال�سباب وحده���ا اأن ترّدها على اأعقابها 
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ي عليه���ا. يف الليايل الثالث التي تل���ت بدء املرحلة  فانكف���اأت وقجُ�سِ

الأوىل ان�سب الهاج�ض القوّي والهّم الكبري على تنفيذ القرار وخطة 

اإع���ادة و�سل الوح���دات ببع�سه���ا. فمالأنا الفوا�س���ل وال�سروخات 

ّم يف اإحدى العمليات ال�سرخ  الواقع  واح���دة بعد الأخرى؛ كم���ا رجُ

ب���ن لواء النجف ول���واء دزفول]ويل ع�سر[. وح�س���ل الأمر نف�سه 

يف ال�ّس���رخ التايل الذي وقع بن لواء دزفول ولواء »حممد ر�سول 

الله«؛ فعملت قوات من اللواءين على رتقه. يف املجموع ا�ستغرقت 

عملي���ة الو�سل لتثبي���ت اخلط من »الكيلوم���رت 68« اإىل »الكيلومرت 

 .
1
103« خم�سة اأيام«

�شه���دت �شاحات �لقتال خالل �لأيام �خلم�ش���ة �لتي حتّدث عنها 

ح�ش���ن باق���ري مالح���م ووقائع �شخم���ة رمب���ا �حتاج���ت �إىل كتاب 

م�شتق���ل لرو�يتها وتف�شيله���ا. ب�شكل عام؛ قّدم ح�ش���ن »مقرَّ ن�شر« 

من �ل�شلمانية م�شافة 25 كلم �إىل �لأمام، ونقله �إىل كرمد�شت خلف 

�شاتر جادة �لأهو�ز - خرم�شهر �لإ�شفلتية. .

لي�ش���ت �ملرة �لأوىل �لتي ينقلون فيها عنا�ش���ر ومكونات �ملقر �إىل 

�خل���ّط �لأمامي.  فف���ي عملّيات ثامن �لأئمة وطري���ق �لقد�ص و�لفتح 

�؛ وو�شعو� �أجهزته  � �شّياراً �ملبني مت تنفيذ �إجر�ء كهذ�؛ حيث �أن�شاأو� مقراً

�لال�شلكي���ة د�خ���ل �آلية، ثم �أعلنو� عن مكانه �جلدي���د، فاأتى م�شوؤولو 

�لأق�ش���ام �لأخ���رى؛ ق�شم �لأمان���ات و�لتعاون ، �لعدي���د و�ل�شتقطاب 

و�لإمد�د و�لهند�شة وغريهم للتمو�شع بالقرب من �خلط �لأول:

»كان ح�س���ن باقري ياأت���ي اإىل املحور مع طل���وع ال�سبح، يدعو 

م�س���وؤويل الوح���دات للح�س���ور ويعقد جل�س���ة معهم؛ اإم���ا بجانب 

1-  املصدر السابق.
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ال�سيارة اأو داخل اخلندق اأو يف الد�سمة ويتابع �سوؤون العمليات. 

و�سلوكه هذا نا�س���ىء من �سجاعته و�سهامته. كان من خالل حتديه 

للمخاطر يف الظ���روف القا�سية وال�سعبة يب���ث ال�سجاعة والروح 

املعنوي���ة يف قل���وب �سائ���ر القادة يف ت�سكي���الت الكتيب���ة واللواء. 

وعندما ي�سعر بخط���ر اأو ي�ست�سعر القلق حول اأي مو�سوع، يبادر 

.
1
للعمل ويكون اأول �سخ�ض يح�سر ويدفع الباقن لّلحاق به«

حازت جادة �لأهو�ز - خرم�شهر �لإ�شفلتية على �أهمية ��شتثنائية 

بالن�شبة للجي�ص �لعر�قي، ولك���ي يد�فع �لعدو عنها �أقام �إىل جانبها 

ا بارتفاع مرتين ون�شر قو�ت���ه خلفها. كان ح�شن باقري  � تر�بياً �شات���راً

يف �أي���ام �ل�شتطالع قد تابع و�ش���ع �ل�شاتر بدقة متناهية. لقد �أدرك 

ا  �أّنه بعد �قتح���ام �لتعبويني �خلط �شي�شبح ه���ذ� �ل�شاتر نف�شه و�قياً

ا. عندما فهم �لعدو هذ� �ملو�شوع �أمر قو�ته �أن  يحمي �أرو�حهم �أي�شاً

ي�شتميتو� يف �لدف���اع و�أن ل ي�شمحو� حتت �أي ظرف ب�شقوط �جلادة 

ا يف خطط �شد �لهجمات، وقد  �ل�شفلتية. كان جي����ص �لعر�ق متفوقاً

ُو�شعت يف ت�شرف���ه و�شائل و�إمكانات �شخمة. من �أهم �مل�شائل �لتي 

كان ح�شن باق���ري يدر�شها ويحّللها قبل �لعملي���ات م�شاألة »هجمات 

�لعر�قي���ني �مل�ش���اّدة«. كان يجم���ع �ل�شب���اط �لعر�قي���ني �لأ�ش���رى، 

ويتحدث معهم ويناق�شهم، ومن دون �أن يطرح عليهم خطة �لعمليات 

كان ي�شتفيد من معطياتهم يف �مل�شائل �لتكتيكية:

»كان ح�س���ن باقري يبحث امل�سائل من زاوية نظر العراقين. فاإذا 

كّنا ب�سدد القيام بهجوم، كان ي�سّرب اإىل ال�سابط العراقي معلومة اأن 

اجلي�ض العراقي يريد القيام بهجوم ونحن �سنقوم بالدفاع وح�سب. 

 1- القائد محمد علي )عزيز جعفري ( – مجموعة مذكرات حسن باقري، ج3.
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كان ال�سابط العراقي الأ�سري بعيًدا عن اأخبار اجلبهات يف ذلك اليوم، 

�سخ�سي���ة ع�سكرية رفيع���ة يحمل ذهنية اأن و�س���ع اجلانب العراقي 

اأ�سبح اأف�سل مما م�س���ى. فكان يرمي اإىل ت�سليل ح�سن ح�سب ظنه 

ويخفي عنه اأ�سي���اء، وهذه الأمور التي كان يخفيها هي نف�سها التي 

اأردنا معرفتها، لأننا نهدف اإىل الإتيان بال�سيء املخالف لها؛ والقيام 

بالعملي���ات؛ اأو اأن ال�سابط العراقي كان يتظاهر ويبالغ في�ستك�سف 

ح�سن نقطة �سعف العدو من خالل املبالغة. كما اأن املوارد التي يقلل 

.
1
احلديث عنها تنبئ عن نقاط قوتهم«

يف ي���وم 11 �أرديبه�ش���ت )1 �أيار( �أي �ليوم �لث���ان للعمليات كان 

� من �ل�شرخ �لفا�شل  �لعدو ل يز�ل يقوم بالهجمات �مل�شادة م�شتفيداً

ا  ���ا ليلياً ب���ني حم���اور قو�تنا. يف ي���وم 2 �أيار قاد ح�ش���ن باقري هجوماً

� من قو�ت ل���و�ء »ويل �لع�شر« و�شيطر عل���ى �جلادة و�أبعد  م�شتفي���داً

�لعر�قيني عنها. 

 غ���روب يوم 3 �أيار جمع ح�شن م�شوؤويل معلومات �لعمليات وقادة 

ا؛  � عنيفاً ا م�شاداً �لألوي���ة و�أخربهم �أن �لعدو �شينفذ �شباح غد هجوماً

حي���ث كان قد ع���رف �أن �لألوية �لعر�قية �ملدرع���ة)6 و10 و12( تعّد 

ر لهذ� �لهجوم �مل�شاد. وتتح�شّ

يف �ل�شاعة �لعا�شرة من �شباح يوم 4 �أيار حتقق توقع ح�شن باقري؛ 

�إذ توجه���ت �أرتال م���ن �لدباب���ات �لعر�قية مبختل���ف �أنو�عها باجتاه 

�لق���و�ت �ملد�فع���ة عن �جل���ادة. كان يرتف���ع �ل�شاتر �ملح���اذي جلادة 

�لأه���و�ز - خرم�شه���ر عن م�شتوى �جلادة نف�شه���ا قر�بة مرت ون�شف 

�ملرت؛ ويرتفع 3 �أمتار من جهة �خللف.

 1- القائد أصغر كاظمي.
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�شارت �لدباب���ات �لعر�قية و�لقنا�شة متط���ر �ل�شاتر بالر�شا�ص 

و�لقذ�ئف لتخريبها. وقد ت�شّدت لها قو�ت �لتعبئة يف كتيبتي حبيب 

بن مظاهر وحمزة �شيد �ل�شهد�ء من لو�ء حممد ر�شول �هلل و�أ�شابو� 

� منها بقذ�ئف �ل�)�آر بي ج���ي(؛ مع ذلك مل يرت�جعو� بل كانو�  ع���دداً

ا ويتقدم���ون. قر�بة �لظهر؛ عنفت  يرتك���ون �لدبابات �ملحرتقة جانباً

�ملع���ارك وبلغت �أوجه���ا. كانت دبابات لو�ء �حلر����ص �ملدرع م�شتقرة 

خلف �ل�شاتر. وكانت قد ��شتحدثت من�شات لها موؤلفة من طبقتني؛ 

تق�ش���ف �لدبابة م���ن عل���ى �لطبقة �لأوىل ث���م ترج���ع وت�شتقر على 

�لطبقة �لثانية: 

»كان هوائ���ي اإر�سال الال�سلكي لدبابتنا ظاه���ًرا من فوق ال�ساتر 

وخلف���ه. هّدفت  دبابة الع���دو)T72 ( عليه واأطلق���ت باجتاهه قذيفة 

م�سادة للدبابات. مرت القذيفة من حتت ال�ساتر وخرجت واأ�سابت 

دبابتن���ا. اأ�سي���ب اجلمي���ع بالده�سة كيف له���ذه الدباب���ة اأن تجُ�ساب 

ا طاقمه���ا. كما ق�سف���وا الدبابة الثانية  وحت���رتق!. وا�ست�سه���د اأي�سً

التي تقع بجانبها. قذيفة تخرج من حتت ال�ساتر وتدمر دبابة. تقّدر 

الق���درة التدمريي���ة لقذيفة دباب���ة T72 -والتي يطل���ق عليها �سابو- 

ما يعادل �سعف���ي القذيفة العادية. قذيفة م�سنوع���ة من اأثقل اأنواع 

احلدي���د )التانك�س���ت(. فقذيف���ة الآر بي جي عندم���ا ت�سطدم مبانع 

تنفج���ر؛ لكن هذا النوع من القذائف ل ينفج���ر عندما يرتطم مبانع 

مثل ال���رتاب والباط���ون والدروع ب���ل يخرقه؛ فهو يخ���رق الدبابة 

 )T72(����ويفجره���ا من الداخ���ل. كان���ت قواتنا تت�س���دى لدبابات ال

بقذائف ال)اآر بي جي( فتنحرف القذيفة عن الدبابة وتذهب بعيدا. 

ومن ناحية التدريع كانت دباباتهم اأكرث تدريًعا ومتانة. 
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و�س���ع الع���دو 35 دباب���ة م���ن »كتيبة الوح���دة« و35 م���ن »كتيبة 

املن�س���ور«؛ اأي 70 دباب���ة مقاب���ل 14 دباب���ة كانت بح���وزة قواتنا. 

خرق���ت ر�سا�س���ات الدو�سكا اأعل���ى ال�سات���ر الرتاب���ي واأحدثت فيه 

خل���ال على طول خطه فما ا�ستطاع اأحد م���ن قواتنا اأن يرفع راأ�سه؛ 

وم���ا فتئوا يقرتبون �سيئا ف�سيئا؛ وح�س���ن باقري يرى هذا امل�سهد 

للهج���وم املعاك����ض. كانت ال�ساع���ة تقرتب من ال�12 ظه���را؛ قلت له: 

الأو�س���اع خطرة ونح���ن مقبلون عل���ى اأزمة! كلما تقدم���ت دبابتنا 

م���ن فوق ال�ساتر ق�سفوه���ا. نحن عاجزون عن فع���ل اأي �سيء. من 

الأف�س���ل اأن يرتاجع الإخوة عن �سطح اجل���ادة اإىل اخللف حتى ل 

ت�سيبهم القذائف ويالقوا حتفهم. اأجاب: دعهم يتقدموا لالأمام. 

اأمر ح�سن جميع قادة الكتائب وكل املجموعة  للجهوزّية التامة.

�سمع���تجُ �سوته على موج���ه الال�سلكي يقول لأحم���د متو�سليان: 

ك���ن على ال�سمع. بداأت دبابات العدو تتوّغ���ل حمدثة �سخًبا وهدًرا 

���ا، فكل �سرّية من �سرايا العدو دفع���ت جمموعًة من دباباتها اإىل  قوًيّ

الإم���ام للتق���ّدم على امتداد خط بطول 2 كلم، باجت���اه جادة الأهواز 

خرم�سه���ر. و�س���ل بع�سها اإىل اجلادة ث���ّم اإىل ال�ساتر الرتابي الذي 

متركزن���ا خلف���ه. يف ه���ذه اللحظ���ة نادى ح�س���ن باقري ع���رب جهاز 

الال�سلك���ي: اأطلبوا من جميع الإخوة اأن يرفعوا اأ�سواتهم بالتكبري 

عالي���ا! ارتفعت �سيح���ات التكبري يف وقت واح���د ودّوت يف اأرجاء 

�ساح���ة املعرك���ة. تقدمت اإح���دى دبابات ال����)T72( وقطع���ت اجلادة 

الإ�سفلتية وو�سلت اإىل �ساترنا الرتابي؛ وتوقفت دبابة اأخرى على 

اجل���ادة، ظن طاقمها-مع نداءات التكبري- اأنه���م قد انهزموا فنزلوا 

منه���ا ولذوا بالف���رار، واأولئك الذين كانوا خل���ف اجلادة علقوا يف 
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امل�ستنقع وما ا�ستطاعوا التقدم لالأمام. كذلك تراجعت ب�سع دبابات 

كان���ت يف اخللف وانكفاأت. تتميز دبابات )T72( ب�سرعتها وقدرتها 

على املناورة، وقد خلف���ت وهي تن�سحب ب�سرعة عا�سفًة من الغبار 

وال���رتاب؛ ورافقها يف الفرار اجلنود العراقي���ون املوجودون على 

اجل���ادة. اأما قواتنا املنت�سرة خلف ال�ساتر فقد انتع�ست معنوياتها، 

و�سعد �سبابنا اإىل اأعاله و�سلطوا نريان اأ�سلحتهم باجتاه الدبابات 

الهارب���ة. خّلف العدو 5 دباب���ات �ساملة يف اأر�ض املعركة. كان الوقت 

ظه���ًرا متاًم���ا، ارتفع���ت اأ�س���وات الأذان يف املنطق���ة. تقّدمت قوات 

التعبئ���ة حاملة علًما م���ن اأعلى ال�ساتر اإىل �سك���ة احلديد؛ اأما العدو 

ال���ذي بداأ منت�س���ًرا يف انطالقة الهج���وم امل�ساد ال���ذي �سّنه؛ انهزم 

.
1
فجاأة وانكفاأ اإىل اخللف«

كان رحي���م �شف���وي يف ذلك �ليوم �إىل جان���ب ح�شن باقري، وقد 

�شه���د قّوته وجد�رت���ه �لقيادية عن ق���رب؛ يف مقر ن�ش���ر �لعملياتي 

وجدت بالقرب من �خلط �لأمامي حفرة )كود�ل(؛ وقد �ألقو� فوقها 

ا لتظليلها:  ا معدنياً لوحاً

»�سه���دت الأيام اخلم�س���ة مواجهات �سديدة؛ فل���و ا�ستوىل العدو 

حينها على ال�ساتر الرتابي الذي يلي اجلادة؛ لأجربنا على الرتاجع 

اإىل حاف���ة كارون. انطلقنا من مقر كرب���الء باجتاه جبهة الأخ ح�سن 

لعّلن���ا نق���دم له���م عونا ما. و�سلن���ا اإىل د�سم���ة ل يظلله���ا �سوى لوح 

حدي���دي، ووجدن���اه وقد ا�سوّدت بزت���ه اخل�سراء بتمامه���ا. كان قد 

نق���ل مقر ن�سر اإىل اخلط الأول. وخالل الأيام اخلم�سة من املواجهة 

ت�س���دى لهجمات العدو امل�سادة من هذا املكان نف�سه. يف يوم 4 اأيار 

 1- القائد فتح الله جعفري. 
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كن���ت جال�سا بقرب���ه؛ ونداءات ق���ادة �سراياه عرب جه���ازه الال�سلكي 

تخرب اأن دبابات العدو تقرتب من اجلادة؛ واأن قذائف ال)اآر بي جي( 

ل تعمل مع دبابة ال)T72(. قال ح�سن باقري ل �سالح لدينا اأقوى من 

�س���الح »الله اأكرب«. نادى اأحمد متو�سلي���ان وقادة الكتائب عرب جهاز 

الال�سلك���ي، واأ�سب���ح اجلميع »عل���ى ال�سمع« ينتظرون اأم���ره. فجاأة 

ن���ادى عرب الال�سلك���ي طالًبا من اجلميع رف���ع اأ�سواتهم بالتكبري يف 

وقٍت واحد. وهو نف�سه �سدح بالتكبري )الله اأكرب الله اأكرب(. ارتفعت 

اأ�س���وات التكب���ري على طول اخل���ط دفعة واح���دة. وب���داأت عا�سفة 

ا. اختّلت �سبكة الت�سال الال�سلكي بن دبابات  الغب���ار والرمال اأي�سً

لواء احلر�ض اجلمهوري العراقي العا�سر، والذين كانوا يف املقدمة 

نزل���وا من دباباتهم ولذوا بالفرار وما ا�ستطاع من بقي منهم التقدم 

.
1
فرتاجعوا وان�سحبوا، وتبّدلت الهزمية املحتمة ن�سًرا موؤزرا«

�أيار و�شلت كتيبة من لو�ء حممد ر�شول  يف �ليوم �خلام�ص من 

يف  ومتو�شعت  كرمد�شت،  جنوب  �إىل  قمي  ح�شني  بقيادة   Pهلل�

�شرخ  و�إح��د�ث  خاللها  من  �لنفوذ  يريد  �لعدو   كان  �لتي  �لز�وية 

بني قو�تنا يف جادة �لأهو�ز خرم�شهر. ويف هذ� �ملكان �رتفع ح�شني 

� ومنع �لعدو من �ل�شيطرة على �جلادة.  قمي �شهيداً

بع���د �شتة �أي���ام ع�شيبة وقا�شية م���ن عمليات بي���ت �ملقد�ص حان 

� حول ��شتمر�ر �لعمليات.  �لوقت ليتخذ �لقادة يف مقر كرب���الء قر�راً

كان ر�أي ح�شن باقري �أن نذهب يف �ملرحلة �لثانية نحو حدود �شلم�شة 

ونقطع �إت�شال جبهة �لعدو �خللفية بخرم�شهر. كان ر�أي بع�ص �لقادة 

�أن نّتج���ه �إىل خرم�شه���ر. خالل حديثه عن �لأ�شب���اب و�لدو�عي �لتي 

 1- اللواء رحيم صفوي. 
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جعلت���ه يرّجح �لذهاب �إىل ناحية �شلم�شة بدل �لتوجه �إىل خرم�شهر؛ 

ق���ال �إنه �إذ� م���ا ذهبنا �إىل �شلم�شة؛ فاإننا لن نعلق يف ثالثة م�شتويات 

دفاعية قوية جلي�ص �لعدو موجودة يف �شمال خرم�شهر: �لتح�شينات، 

ا �إن �لعدو ي�شاوره �ل�شك  و�لأ�شالك �ل�شائكة، وحقول �لألغام �أول. وثانياً

بنو�يان���ا ول يعرف هدفنا هل هو �لب�شرة �أم خرم�شهر؟ لأن �شلم�شة 

تق���ع و�شط جادة �لب�شرة خرم�شهر؛ وتبعد ع���ن كال �ملدينتني قر�بة 

)12كل���م(. يف ي���وم 6 �أيار عقد �جتماع يف مق���ر كربالء �شم حم�شن 

ر�شائ���ي و�لعقيد �شياد �ش���ري�زي و�شائر �لق���ادة و��شتمعو� �إىل خطة 

ح�شن باقري وناق�شوها ومّتت �ملو�فقة عليها. 

يف �ل�شاع���ة )10:30(  ليل���ة 6 �أي���ار 1982؛ ب���د�أت وحد�ت مقري 

ن�شر وفت���ح �ملرحلة �لثانية لعمليات بي���ت �ملقد�ص. ومع �إعالن ند�ء 

�لعملي���ات ب���د�أ هط���ول �ملط���ر �لربيع���ي. مل يكن يف فك���ر �لعر�قيني 

�لذي���ن �حتمو� من���ه د�خل دباباتهم ود�شمه���م �أن �جلنود �لير�نيني 

�شيهجم���ون حتت �لأمطار. كانت فر�شة موؤ�تية لقو�ت �مل�شاة للت�شلل 

م���ن بني �شفوف �لدباب���ات و�ملو�قع �لعر�قي���ة و�لتحرك باجتاه خط 

�حلدود. و�شلت �لقو�ت �ملقاتلة يف �شحر يوم 7 �أيار؛ �إىل نقطة �ملوقع 

.
1
�حلدودي بعد م�شري ليلي وعبور م�شافة )15كلم(

و�كب ح�شن باق���ري هذ� �لتحرك فائق �لأهمية حلظة بلحظة من 

خالل �ت�شاله �لد�ئم بقادة �لألوية و�لكتائب، و�شعى لكي ي�شل جنودنا 

�إىل نقطة �لتح�شني �حلدودي وي�شتقرو� فيها قبل �نبالج �لفجر.

وكم���ا كان متوقع���ا؛ مع طل���وع �ل�شب���اح �أطلت هي���اكل �لدبابات 

�لعر�قي���ة؛ وقد ��شتمر هجومهم �مل�شاد قر�ب���ة �ل�شاعتني، وت�شدت 

ن. 1- عادة ما يكون على شكل برج مراقبة محصَّ
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له���ا ق���و�ت �لتعبئة و�أجربتها عل���ى �لرت�جع. �لهج���وم �لثان �مل�شاد 

ا؛ و��شتمر حت���ى �ل�شاعة �لو�حدة  ا �أي�شاً ب���د�أ عند �ل�شاع���ة 11 �شباحاً

بعد �لظه���ر. وكان �لهجوم �لث���ان �أعنف و�أق�شى م���ن �لأول. ع�شر 

ذل���ك �لي���وم ع���اود �جلي����ص �لعر�ق���ي �لهجوم للم���رة �لثالث���ة؛ فقد 

�أر�د ��شرتج���اع تل���ك �لنقطة من �شلم�شة كيفم���ا كان وباأي �شكل من 

�لأ�ش���كال. ُج���رح �أحمد متو�شلي���ان يف �لهجوم �لثال���ث وتوىل �حلاج 

همت م�شوؤولية قيادة لو�ء »حممد ر�شول �هلل« مكانه.

� �إىل جانب  كان ح�ش���ن باقري خالل �لهجم���ات �لثالث حا�ش���راً

ق���و�ت �لتعبئة يف �خلط �لدفاعي ويقود �لوحد�ت �لقتالية ويو�كبها. 

كان���ت جميع قو�ت مق���ره؛ من �ل�شتطالع و�ملعلوم���ات �إىل �لعمليات 

و�لهند�ش���ة و�لإ�شعاف �لطبي؛ حا�شرة يف �جلبه���ة و�خلط �لأمامي 

���ا. يف تل���ك �لليلة قال ح�ش���ن لقادة �لوحد�ت يف مق���ر ن�شر �أن  �أي�شاً

�شغ���وط �لعدو وهجماته �شتزد�د نهار �لغ���د، وقد ندخل يف منعطف 

خطر. ي�شف ح�شن باقري يوم 8 �أيار باأنه يوم ع�شيب: 

»�سب���اح ي���وم 8 اأي���ار حيث كن���ا قد و�سلن���ا اإىل نقط���ة احلدود، 

�سرع العراق بحمالت م�سادة قا�سية وعنيفة. ]يف الوقت الذي مل[ 

يكتمل بعدجُ تثبيت اخلط وا�ستقرار القوات. مع اأن نقطة التح�سن 

احلدودي���ة قد اأ�سبحت حتت �سيطرتن���ا لكن اجلي�ض البعثي مل يقم 

بهجوم���ه امل�س���اد يف العم���ق؛ وكان جل �سعي���ه ال�سيطرة على خط 

ح���دوده. من خالل حجم ال�سغط الذي مار�س���ه العدو الذي ا�ستمر 

حتى ال�ساع���ة اخلام�سة بعد الظهر؛ لعله ميكن القول اإن ذلك اليوم 

كان اأح���د اأق�س���ى اأيام احل���رب واأ�سعبها بن الع���راق واإيران؛ كان 

اأ�سب���ه ما يكون مبعركة ت�سزابة. ا�ستط���اع العراق ا�ستعادة )6كلم( 
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  .
1
تقريًبا من خط حدوده التي �سيطرنا عليها«

�شباح يوم 8 �أيار بد�أ جي�ص �لعدو هجومه �مل�شاد. �شرعت دبابات 

ل تع���ّد ول حت�ش���ى - وقد م���الأت �ل�شهل �ملقاب���ل جلنودنا- باإطالق 

ق�ش���ٍف متو��ش���ل؛ مل تتوقف قذ�ئ���ف مدفعيته���ا ور�شا�شاتها حلظة 

و�ح���دة. وو�شلت غ���ز�رة نري�نها و�شدتها �إىل ح���ّد منعت �أي جندي 

م���ن �أن يط���ل بر�أ�شه ويحمل �ش���الح )�لآر بي ج���ي( ويطلق قذيفته. 

وقد هاج���م �شبابنا ب�شيحات �هلل �أكرب. �أما �لعدو فقد ��شتخدم كل 

�إمكانات���ه وقدر�ت���ه ومتكن من ��شتعادة �لتح�ش���ني. يف ذلك �لو�شع 

���ا هجم �للو�ء �لعر�قي �ملع���روف باحلر�ص �جلمهوري من خلف  �أي�شاً

�لتح�ش���ني. ولك���رثة ما �ش���ب ه���وؤلء حم���م قذ�ئفهم عل���ى �ل�شاتر 

�جلنوبي �لذي �شّيده �شباب جهاد �لبناء فقد حتطم ق�شم منه وز�ل. 

نفَذ �لعدو من ه���ذ� �ملكان نف�شه و�قرتب من قو�تنا. تر�جع �ل�شباب 

� ما. غد� �خلط متاأّزما وتعقّدت �أو�شاعه: مقد�راً

ّب���ت. فف���ي »نبع���ة« واجهتنا  »ل مثي���ل حلج���م الن���ريان الت���ي �سجُ

ظروف �سيئ���ة؛ اأما هنا فالأو�ساع كانت اأ�سعب واأ�سّد �سوًءا؛ كانت 

الدبابات العراقية)T62 وT55 وT72( ت�سّب �سليات قذائفها واحدة 

تتل���و الأخ���رى، ثم تاأت���ي الدبابات التالي���ة وتاأخذ مكانه���ا ب�سرعة. 

تعر�س���ت دباباتن���ا ال�)14( للق�سف م���ن قبل الدباب���ات العراقية يف 

معرك���ة غ���ري متكافئ���ة وا�ست�سه���د طاقمها. وم���الأ الدخ���ان ورائحة 

الب���ارود ف�ساء املنطقة التي �سّجت باأ�س���وات القذائف والر�سا�ض 

و�س���راخ املقاتلن. كن���ا ن�سمع �سراخ البعثي���ن واأ�سوات القذائف 

عرب جهاز الال�سلكي خالل حديث ح�سن باقري مع احلاج همت. راح 

 1- مقابلة مع حسن باقري في مقر كربالء- مجموعة مذكرات حسن باقري؛ ج3. 
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العراقي���ون يتقّدمون و�سرنا نخ�س���ر الد�سمة تلو الأخرى. حتّولت 

، مت�سي اأكرث 
1
املعرك���ة يف اخلط الأول اإىل مواجهات وجًه���ا لوجه

م���ن 3 �ساعات عل���ى املواجه���ات وينجح اجلي����ض العراقي يف ك�سر 

خطن���ا الدفاعّي يف الق�سم اجلنوبي. مل يتناول �سبابنا طعام الغداء 

واأدوا �سالتهم وهم يف قتال؛ واقفن اأو يف حال كّر وفر. يف و�سط 

املواجه���ة القا�سية ج���اء ح�سن من مق���ر ن�سر على دراجت���ه النارية 

وو�س���ل اإىل اخل���ط الأول. وطل���ب من احلاج هم���ت اأن تقوم �سريٌة 

بالهجوم على خا�سرة العدو اليمنى. كان عماًل �سعًبا؛ ومع ذلك نّفذ 

ا اأن نقوم مبا تبقى لدينا  احلاج همت ما طلب منه. وطلب مني اأي�سً

من دبابات م�ستقرة خلف التح�سن بق�سف موؤخرة العدو وجبهته 

اخللفي���ة؛ حتى لو كان ق�سًفا ع�سوائًي���ا غري دقيق. وطلب اأن ن�سغل 

دخ���ان التمويه يف الدباب���ات وناقالت اجلند. امت���الأ ف�ساء املنطقة 

ا بن�سر رم���اة الآر بي جي على احلافة الأمامية  بالدخ���ان. وقام اأي�سً

للتح�س���ن. وقد فعل الهج���وم الذي نجُّفذ على اجلن���اح الأمين للعدو 

فعل���ه، وظهرت نتيجته. فف���ي ال�ساعة الرابعة من بع���د الظهر واإىل 

جان���ب ال�ساتر نف�سه ويف غمرة الك���ر والفر وقعت ناقلة جند للعدو 

بي���د قواتنا. كان اأمًرا مده�س���ا. مل ن�سدق ذلك! جمنزرة القيادة فيها 

العقي���د حممد ر�سيد �سديق قائد »اللواء 24« العراقي املوؤلل. اقتاده 

الأخ مه���دي زين الدين اإىل ح�سن باقري. كان برفقة العقيد �سخ�ض 

اآخر. طلب ح�سن من مهدي اأن ياأخذهما اإىل مكان اآمن وي�ستجوبهما 

وي�ساألهما عن هدف الهجوم امل�ساد وعن الوقت الذي �سي�ستغرقه.

خّف���ت حدة املواجه���ات خالل فرتة ما بعد الظه���ر؛ ويف ال�ساعة 

 1- يقال لها باألدبيات العسكرية: مواجهة بالسالح األبيض )أو جندي لجندي(.
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اخلام�س���ة �سّن الإخوة بن���داءات الله اأكرب هجوًم���ا على العراقين 

واأجربوهم على النكفاء قليال. توقفت هجمات يوم 8 اأيار امل�سادة 

الت���ي �سنها العدو ابت���داء من ال�ساع���ة الثامنة �سباح���ا وا�ستمّرت 

حت���ى ال�ساعة اخلام�سة ع�سرا. ولكرثة الرتاب والدخان الذي علق 

بهما؛ مل يظهر من وجهي ح�سن باقري وحممد اإبراهيم هّمت �سوى 

حدقتا عينيهما.  

توقف���ت احلمالت امل�سادة لكن النريان مل تهداأ. وعلى الّرغم من 

اأن ح�سن باقري اأم�سى يوًما قا�سيا؛ فقد ظّل يوّجه العمليات بهدوء 

وطماأنينة. وم���ا اإن اأ�سدل الظالم �ستاره حتى جمع القادة جلل�سة. 

كان يتح���ّدث بقلب عامر بالأم���ل والثقة. مع اأننا خ�سرنا م�ساحة )5 

كلم( من اخلط؛ مل يقل اأن العدو انتزع منا 5كلم؛ بل قال ن�سكر الله 

.
1
اأننا ا�ستطعنا احلفاظ على )15كلم( من اخلط«

دفع���ت �ملقاوم���ة �ل�شجاعة لقو�تن���ا يف �شلم�شة -خ���الل  يومي 7 

و8 �أي���ار- ق���ادة �لع���دو �أمث���ال ماه���ر عبد�لر�شيد قائ���د »�لفرقة 5« 

�لعر�قية �ملوؤللة وحمم���ود �شاكر �شاهني قائد »�لفرقة6« �إىل �لتفكري 

يف �ملحافظ���ة على مدينة �لب�شرة، و�لهرب من بو�بات �لأهو�ز حتى 

حدود طالئية.

يف �ل�شاع���ة 12 لي���ال م���ن ي���وم 8 �أي���ار؛ ب���د�أت �لق���و�ت �لعر�قية 

���ا و�شلت �إىل  �لن�شح���اب م���ن بو�ب���ة �لأه���و�ز، ويف �ل�شاد�شة �شباحاً

طالئي���ة. وتق���ّدر ه���ذه �مل�شاف���ة �لفا�شل���ة ب�حو�يل )80كل���م(. فقد 

ا حتى �شيطرو� على �ملنطقة من طالئية حتى  ��شتغرق �لأم���ر �أ�شبوعاً

دب ح���رد�ن. بينما �ن�شحابهم منها مّت خالل �شت �شاعات فقط. يف 

 1- القائد فتح الله جعفري. 
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ه���ذ� �لن�شحاب حتررت مناطق: هويزة، �شهل جفري، خمفر حميد، 

( من �أ�شل 
2
�شفاف كرخة كور حتى رفي���ع؛ �أي ما يقارب)4000 كلم

( �إجمايل م�شاح���ة �ملنطقة �لتي غطته���ا عمليات بيت 
2
)6000 كل���م

�ملقد�ص. قال ح�شن باقري حول هذ� �ملو�شوع:    

»انت���اب ق���ادة البع���ث الع�سكرين اخل���وف والقل���ق ال�سديدان. 

فاجلن���اح اجلنوبي للفرقتن العراقيت���ن ) 5و6( امل�ستقرتن اأ�سفل 

»كرخ���ة كور« ب���ات مهدًدا يف معر����ض اخلطر. اإ�ساف���ة اإىل اجلناح 

ال�سم���ايل خلرم�سهر؛ امله���ّدد ب�سكٍل اأكرث واأو�سع. م���ا فتئ اجلي�ض 

البعث���ي ي�سغ���ط بنحو متزاي���د وقوي حت���ى فرتة ما بع���د الظهر. 

خ���الل النهار بدا وا�سًح���ا اأن العدو يق���ّوم  النتائ���ج وي�ستخل�سها 

لتخ���اذ قرار ب�ساأن بقاء الفرقتن )5 و6( يف مكانهما اأو نقلهما اإىل 

مكان اآخر. وتو�سل اإىل نتيجة مفادها اأن مع تنفيذ املرحلة الثانية 

للعملي���ات ل فائ���دة من البقاء يف مواجهة مق���ر ن�سر. ف�سال عن اأن 

ت�سبح م�ساألة اخلطر على الفرقتن اأكرث جدية واأن تتم حما�سرتهما 

بنحو كامل. وهك���ذا كان، فقد بداأ العدو على وجه ال�سرعة ب�سحب 

الفرقت���ن املذكورتن من اخلط املقابل ملق���ر القد�ض خالل الليل من 

ال�ساع���ة 12 لينه���ي العملية عن���د ال�ساعة 6 �سباح ي���وم 9 اأيار. كما 

�سحب األوي���ة امل�ساة التي كانت م�ستقرة اإىل جانب هاتن الفرقتن 

املوؤللت���ن واملدرعتن. واأجُ�سر ثالث���ون واأكرث من اجلنود العراقين 

بينم���ا كانوا يغّط���ون يف النوم. فه���وؤلء مل يج���دوا الوقت الكايف 

ليجمعوا كل عنا�سرهم وين�سحبوا معا. وهذا يجُظهر ب�سكل وا�سح 

اأن املرحلة الثانية للعمليات قد حققت اأهدافها على اأف�سل ما يكون؛ 
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.
1
وبالطبع هذا من ف�سل الله تعاىل ولطفه الكبري«

يف و�ق���ع �لأمر حققت خطة ح�شن باقري هدفها يف �إيقاع �لقو�ت 

�ملعتدي���ة يف �ل�ش���ك و�لرتدد. م���ا دفع �ش���د�م يف فن���دق �ل�شري�تون 

ر ماهر عبد�لر�شيد و�شاكر حممود �شاهني؛  بالب�ش���رة �إىل �أن يح�شِ

وي�شاألهما: »مل���اذ� تر�جعتما؟« فيجيبان: »�أعدن���ا متو�شعنا للحفاظ 

عل���ى �لب�ش���رة، فالبقاء على م�ش���ارف �لأهو�ز ل مي���زة له، وعندما 

ي�شل �لإير�نيون �إىل �شلم�شة يجب علينا �حلفاظ على �لب�شرة«.

غ���روب يوم 8 �أيار كان عدٌد من �جلرح���ى ل يز�ل خلف �ل�شاتر. 

��شتق���دم فتح �هلل جعف���ري ب�شع �آليات ليتمكن فري���ق �لإ�شعاف من 

نقلهم �إىل �خلط �خللفي:

»ق���ال ح�سن باقري مل�س���وؤول الدائرة ال�سحي���ة: احر�سوا جيًدا 

عل���ى نقل جميع اجلرحى. اأجابه: �سننقل اجلميع لن يبقى اأحد يف 

ا؟. مكانه. �ساأله ح�سن: هل �ستنقلون اجلرحى العراقين اأي�سً

كانوا يحملون جريًحا عراقًيا على نقالة، واجلريح ل ينفك ينظر 

اإىل م���ا حوله، وعل���ى كتفيه �س���ارة تظهر رتبت���ه الع�سكرية. يحمله 

تعبوي���ان من »الفرقة 27«؛ واحد من الأمام واآخر من اخللف ويعلو 

وجهيهم���ا الغبار وال���رتاب. �ساأل ح�س���ن: من هو اجلري���ح؟ اأجابا: 

�سابط عراقي. تقدم وقّبل جبهتي التعبوين وقال: بارك الله بكما. 

�س���وف يهبكم الله الأجر على ذل���ك. كان ال�سابط العراقي ينظر اإىل 

ح�سن وهو ل يعلم اأنه القائد. وقد عرف ذلك حن راأى عامل الإ�سارة 

اإىل جانب���ه وهوائ���ي الإر�س���ال على ظه���ره وال�سب���اب يحيطون به 

 1- مقابلة مع حسن باقري في مقر كربالء- مجموعة مذكرات حسن باقري؛ ج3.
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.
1
ومن�سغلون معه. دمعت عن اجلريح. كان م�سهًدا عجيبا«

��ْشُتنِزفت وح���د�ت مقري ن�شر وفتح خالل �ملو�جهات و�لهجمات 

ا؛ و��شت�شهد  �مل�شادة يف مرحلتني من �لعمليات �لتي ��شتغرقت 11 يوماً

بع�ص �لقادة منهم ح�شني قجه �ي، حم�شن وزو�ئي، حممود �شهبازي، 

ح�شني تقوى من�ص، وجرح �أحمد متو�شليان ور�شا ت�شر�غي؛ وبذلك فقد 

ا من قدرته وجهوزية ت�شكيله �لع�شكري حديث �لتاأ�شي�ص.  �حلر�ص جانباً

��شتغ���ل �لعدو فر�شة �ليومني �لتي �أتيح���ت له، و�أعاد ب�شرعة حت�شني 

�ملنطقة وزرعها بالألغام و�أقام مو�نع وحت�شينات، وو�شع دبابات على 

�ل�شو�ت���ر، وكذلك ن�شب على جادة �شلم�ش���ة، على م�شافات متقاربة، 

قنا�شة وم�شاد�ت جوية رباعية �لفّوهات لإبعاد �أي تهديد للجادة، وقد 

هدف �لعدو �إىل حماية خطه �خللفي �ملمتد )15 كلم( حتى خرم�شهر. 

�رديبه�شت 1361( عق���د مقر كربالء  يف ي���وم 11�أي���ار1982 )21 

جل�شة لتخاذ قر�ر يف م���ا يتعلق باملرحلة �لثالثة للعمليات. كان ر�أي 

�أغلبي���ة قادة �ملقر �أنه لك���ي نعّد �ملرحلة �لأخ���رية لتحرير خرم�شهر 

يج���ب �لقي���ام بعمليات جدي���دة ويف وق���ت جدي���د، ومب�شاركة قو�ت 

جديدة، و�إعادة ت�شكيل �لوحد�ت �لتي جرى ترميمها:

»كان راأي اجلمي���ع يف املقر اأنه ينبغ���ي اإيقاف العمليات واإعادة 

قد اجتماع للتقومي  بناء الوحدات الع�سكرية؛ وهذا راأي �سائب. عجُ

واتخ���اذ القرار ال���الزم. وقد ح�سره ع���دٌد من العلم���اء املبلغن يف 

املح���اور. يف ه���ذه الأثن���اء وق���ف ح�سن باق���ري وق���ال: خرم�سهر 

حما�سرة واأنتم تريدون النكفاء؟!

 1- اللواء فتح الله جعفري.
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بكالمه هذا تبدلت مواقف جميع القادة. من املوؤكد اأنه لو توقفنا 

يف تل���ك املرحل���ة عن ا�ستكم���ال العملي���ات ل�ستوىل الع���دو على ما 

تبقى م���ن املناطق؛ وحتى لو مل يحتل املناط���ق الأخرى لكان �سمد 

اأمامنا ومنعنا من القيام ب�سي. ولرمبا اأمكننا بعد �سنة اأو �سنتن اأن 

نحرر خرم�سهر. ]موقفه[ هذا جعل اجلميع يذعنون لوجهة نظره. 

ل���و مل يك���ن ح�سن باقري ملا حت���ررت خرم�سهر يف 24اأي���ار1982 )3 

خرداد1361( «1 .

طلب ح�ش���ن من قادة �ألوية »مقر ن�ش���ر« �أن يعيدو� بناء �ألويتهم 

خ���الل ع�شرة �أيام للقي���ام بالهجوم �لنهائي. يف يوم���ي 12 و13 �أيار 

عق���دت �جتماع���ات متعددة يف مق���ري ن�شر وكرب���الء. و�أكد ح�شن 

خاللها �أنه يجب عدم تاأخري �لعمليات:

»قراأ ح�س���ن على م�سامع قادة مقر كربالء الكب���ار وقادة الكتائب 

ر�سال���ة م���ن طفلة. كتبت هذه التلمي���ذة يف ر�سالتها: نحن ندعو لكم 

وننتظ���ر حتري���ر خرم�سه���ر. كان له���ذه الر�سالة وقعه���ا املوؤثر. قال 

ح�سن: اإن خرم�سهر متّثل لنا ول�سعبنا ولإمامنا رمًزا. مهما ا�ستعدنا 

من اأر�ض ]غريها[؛ �ستكرر النا�ض �سوؤالها: متى �ستجُحّرر خرم�سهر؟

ل  يائ�ض  ع��دٌو  خرم�سهر  يف  املوجود  العدو  يقول:  ح�سن  ك��ان 

ي�ستطيع الدفاع؛ يده ل تعمل على الزناد - ويفتقد املبادرة والعزمية 

ي�سمدون  وهم  فر�سة.  ومننحهم  منهلهم  اأن  ينبغي  فال  القتالية. 

ب�سعوبة.

 1- اللواء قاسم سليماني؛ مواليد 1956م في رابر من توابع كرمان. من مؤسسي 
لواء »41 ثار الله« الذي أصبح فيما بعد فرقة. شارك في جميع العمليات التي 

حصلت خالل سنوات الحرب الثمانية المفروضة على الجمهورية االسالمية.
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كب���رًيا  امتي���اًزا  ه���ذا  الع���دو جي���ًدا وكان  يع���رف  كان ح�س���ن 

للجمهوري���ة ال�سالمية. لطاملا ردد كثري من القادة وقالوا اإن ح�سن 

عندم���ا يقاتل فكاأنه يرى العدو ويقاتله ويلتحم معه. قلما وجد يف 

التاريخ �سخ�ض �ساهد العدو من خلف جهاز الال�سلكي وقاتله. كان 

ي�ستم���ع بدق���ة اإىل خطابات �س���دام، ي�ستمع اإىل موج���ات ال�سباط 

  
1
العراقين ويدرك ما اإذا كانت لدى هوؤلء روحية القتال اأم ل ؟«

كان حم�شن ر�شائي و�شي���اد �شري�زي �شاحبي �لقر�ر �لأ�شا�شيني 

يف مق���ر كرب���الء؛ وكان حم�ش���ن يت�ش���اور م���ع رحيم �شف���وي وح�شن 

باق���ري وغالمعلي ر�شي���د؛ و�شياد يت�شاور مع �لعقي���د مو�شوي قويدل 

وبع����ص قادة �جلي����ص �لكبار. يف خت���ام �ملطاف قرر »مق���ر كربالء« 

و�ش���ع �ملخطط �لنهائي لتحري���ر خرم�شهر على �شك���ة �لتنفيذ. بناء 

عل���ى �ملعلومات ومعطيات �ل�شتطالع و�ش���ل ح�شن باقري �إىل نتيجة 

مفاده���ا �أن �أف�شل م�شار للنجاح يف �لعمليات هو بالو�شول �إىل نهري 

خ���ني وعر�ي�ص وقط���ع �ت�شال �لعدو بخطه �خللف���ي يف �شلم�شة؛ ويف 

هذه �حلال لن يجد �ملحتل منفذ� للخروج من خرم�شهر. �أجمع �لقادة 

عل���ى هذه �خلطة. لكن �ملهم كان كيفية عبور �ل�شد �لفولذي �ملحكم 

�ل���ذي �شنعه �لعدو. فقد �شّكلت خرم�شهر بالن�شبة له حيثية وق�شية؛ 

ما دفع���ه لي�شتقدم �إىل �لب�شرة ومنطقة �شلم�شة فرق���ةاً و�أربعة �ألوية 

حديث���ة �لتاأ�شي�ص من خمتلف مناطق �لع���ر�ق. �أما قو�ت �ل�شتطالع 

فكانت كلما ذهبت يف طريق باجتاه نهر خني ��شطدمت بالعدو. 

بالإ�شاف���ة �إىل �أربعة �ألوية من �جلي�ص، جعل »مقر كربالء« حتت 

�إم���رة »مقر ن�شر« �شتة �ألوية م���ن �حلر�ص ت�شم : لو�ء حممد ر�شول 

 1- اللواء فتح الله جعفري.
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�هلل، ل���و�ء ويل ع�شر، �ألوية عا�شور�ء وكرب���الء وفجر وبدر. يف يوم 

15 �أيار توجه »علي �شياد �شري�زي« �إىل مقر ن�شر و�أبلغ �لقادة خطة 

مق���ر كربالء �لت���ي تق�شي ب�شّد موؤخرة �لع���دو يف �شلم�شة و��شتكمال 

حما�ش���رة خرم�شه���ر. �عرت����ص بع�ص �لق���ادة يف مقر ن�ش���ر وبدو� 

مرتددين ب�شاأن �خلّطة ب�شبب نق�ص عديد �لقو�ت وقلة عتادها:

»ب���ّث ح�سن الأمل يف قل���وب القادة وقال لهم ل تقلق���وا، اإن الله 

�سيعيننا لإيجاد طريق ومنفذ. بعد ذلك اأجُطفئت الأنوار وقجُِرئ دعاء 

التو�س���ل وجمل�ض عزاء الإمام احل�سن Q. ثم وقف وبداأ كالمه، 

�سادًح���ا باأعلى �سوته: اإله���ي اإن اإمامنا و�سعبن���ا ينتظروننا. ماذا 

�سنجيب ال�سهداء؟ لقد قمنا ب���كل عمل اأمكننا القيام به، وا�ستنفدنا 

كل م���ا يف جعبتن���ا، واأي �سبيل عر����ض لنا بحثناه؛ ف���ال حيلة لنا. 

فنح���ن ل �س���يء ول ندعي �سيًئ���ا واإن الن�سر بيدك. ثم ق���ال: اإلهي! 

�سنب���داأ ا�ستطالعاتن���ا م���ن الغد. فهي كان���ت بيدك وم���ا زالت بيدك 

وباإرادت���ك. لعله خطر يف اأذهانن���ا »اأن الن�سر هو بيدنا ولنا«؛ وها 

نح���ن م���ن هذه الليل���ة نلقي ذل���ك بعيدا. اإله���ي! بحق م���اء وجه كل 

تعبوي ا�ست�سهد هنا! هب لنا العون و�ساعدنا يا ربنا. 

ب���ّدل البكاء والتو�سل ف�ساَء املقر. فبمث���ل هذا البكاء والت�سّرع 

يح���ّب الل���ه اأن يتو�سل اإلي���ه. كانت اجلل�سة -حتى ذل���ك اليوم- من 

اأغ���رب اجلل�سات التي ح�سرناها خالل عملي���ات حترير خرم�سهر. 

فف���ي تلك الليل���ة األقى كالم ح�س���ن باقري بظالله وت���رك اآثاره على 

جم���ع احلا�سرين ومن بينهم ق���ادة اجلي�ض. راح اجلميع يبكى. ثم 

ف���ع اأذان ال�سب���ح، �سلين���ا وان�سرفنا اإىل اأعمالن���ا. �سعرنا براحة  رجُ

وان�س���راح. كان ح�سن معجزة الثورة بقوته ومنط عمله وحركته. 
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1
�سعت اخلطط وفجُتحت الطرق« يف غد ذلك اليوم وجُ

م���ن بني �أكرث م���ن 70 �أل���ف تعبوّي متط���وع ج���اوؤو� للم�شاركة يف 

ا.  عمليات خرم�شهر؛ جرح عدد كب���ري منهم و��شت�شهد كثريون �أي�شاً

كان �لعتماد �لأ�شا�ص على قو�ت �لتعبئة �لتي كانت �ملحركة للحرب 

ويق���ع على كاهلها �لقي���ام بالعمليات، وقد �رتبط���ت �حلرب بهوؤلء. 

وله���ذ� �ل�شبب، طرح بع����ص �لقادة �لقيام بعملي���ات جديدة لتحرير 

خرم�شه���ر. ور�أى �أ�شح���اب ه���ذ� �لط���رح �أن عدد �لق���و�ت �لتعبوية 

ا للقيام بعمليات بهذه �ل�شعة و�ل�شمول. كان ح�شن  �ملقاتلة لي�ص كافياً

باقري يقول: » لقد اأ�سحت قدرات اجلي�ض العراقي يف احل�سي�ض، 

ويج���ب اأن ل ندعه يجدد قواه؛ اأما وقد حو�سرت خرم�سهر، فلندعجُ 

قوات اإ�سافية لاللتحاق؛ ولنطلب من اجلرحى اأن يرجعوا ب�سرعة 

ويت�سكل���وا يف وحداته���م« . كان���ت �لدو�ئ���ر �ل�شحي���ة ق���د �أجازت 

للجرح���ى �ملغ���ادرة بع���د �أن عاجلته���م، وقد عاد كث���ريون منهم �إىل 

مناطقهم ومدنهم. وُطلب من �لهيئات �ل�شحية �أن توّجه كل �أ�شحاب 

ا �إىل �لّلحاق بوحد�تهم. �جلر�ح �خلفيفة �لذين تعاجلهم ميد�نياً

�نتظ���ر �لنا�ص يف �لقرى و�مل���دن �شماع خرب حترير خرم�شهر. يف 

مقر كربالء قال حم�شن رفيق دو�شت �إن �لّرئي�ص �ل�شورّي �شاألهم يف 

لقاٍء مع���ه: »يف كل مرة تقولون حررنا منطقة ب�ستان وحررنا 800 

كل���م؛  وحررنا 2000 كلم؛ لكن متى �ستحررون خرم�سهر؟!«. كذلك 

�ل�شخ�شي���ات و�مل�شوؤولون �لذين �أتو� �إىل �جلبهة وز�رو� مقر كربالء  

كان���و� يقولون: »لقد ��شتعدمت كل �شيء وحررمت �أماكن كثرية؛ وبقيت 

 1- المصدر نفسه.
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ا ولديه �إمكانات  خرم�شهر ملاذ� ل حُترر خرم�شهر؟«.  كان �لعدو قوياً

�شخمة، ومل ُيرد �أن يخ�شر خرم�شهر.

كان���ت �لنقا�ش���ات حمتدم���ة يف مق���ري كربالء ون�ش���ر. وعرف 

م�شوؤول مق���ّر كربالء �لعقيد �شياد �ش���ري�زي وحم�شن ر�شائي قيمة 

�ملو�قف �لت���ي طرحها ح�شن باقري وغالمعل���ي ر�شيد؛ قائد� مقري 

ن�ش���ر وفت���ح؛ وكذل���ك ر�أي رحي���م �شف���وي م�ش���وؤول عملي���ات »مقر 

كرب���الء«. يف �لنهاي���ة كان �شّر �لنجاح يكم���ن يف �شلم�شة ونهر خني. 

فقد �أخذ �حلاج همت على عاتقه قطع �ت�شال �جلبهة �ليمنى للعدو 

�أي �خلط �لأخري ملحوٍر ي�شل �شلم�شة بنهر خني:

»كذل���ك يف املرحل���ة الثالثة من عمليات بي���ت املقد�ض األقيت على 

ظهورن���ا اأحمال ثقيلة وكان علينا القي���ام مبهمات �سعبة. ومل يكن 

اخ���رتاق �ساتر املن���اورة والو�س���ول اإىل جادة �سلم�س���ة، والذهاب 

اإىل نهر خن، واإىل اجل�س���ر اجلديد، وا�ستحداث حمور يف ناحية 

�سم���ال خرم�سهر الغربي وال�سرقي عم���اًل ب�سيطا. كان توكل ح�سن 

باق���ري وت�سليم���ه للب���اري يف اأوج حالته. فعندما يت���وكل املوؤمن 

وي�سل���م كل اأموره للب���اري فمن امل�سّلم به اأن���ه �سينت�سر. فالت�سليم 

والتوكل �سارا �سبًبا لدحر ال�ّسعور بال�سعف يف اأي موقع تواجهنا 

في���ه م�سكلة. عق���د العديد من اجلل�سات ووق���ع الإخوة يف احلر�ض 

واجلي�ض يف الياأ�ض؛ اأما هو فكانت لديه ال�سجاعة والقوة. خا�سة 

يف املرحل���ة الأخ���رية م���ن عمليات بي���ت املقد����ض حيث �س���ّدد على 

تنفيذه���ا ودف���ع باجتاه ذلك. بالرغم م���ن الآلم الكبرية التي حملها 

قلبه؛ لأننا فقدنا الكث���ري من الكوادر. كان متاأملًا )بينه وبن نف�سه( 
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ومنزعًجا يف داخل���ه. كان يحمل هموًما فيذهب مبفرده اإىل زاوية 

يدع���و ويناجي: ي���ا ربنا نحن نعم���ل يف ظل توكلنا علي���ك. اإرادته 

كانت نابعة من توكله على الله من دون اأن تخاجله ذرة هوى نف�ض 

1
ل �سمح الله«.

يف �لدقائق �لأوىل من يوم 23 �أيار 1982 ]2 خرد�د61[ بد�أت �ملرحلة 

�لأخرية من �لعمليات. �قتحمت �لقو�ت �ملقاتلة بناءاً للتقدير�ت �لتي 

�شبقت �لب���دء بالعمليات خط �لعدو وحطم���ت دفاعاته. وكذلك كان 

عليهم تخطي �ملو�نع  ومو�جهة �لهجمات �مل�شادة. بعد ثالث �شاعات 

من �ملو�جهات �لقا�شية ��شتطاع جماهدو �لإ�شالم �لنتقال عرب م�شري 

�شلم�شة �إىل خني وحما�شرة خرم�شهر ب�شكل حمكم: 

»كن���ا داخ���ل ناقلة اجلن���د عندما اأجُعلن ع���رب جه���از الال�سلكي اأن 

قواتن���ا و�سل���ت اإىل اأرون���د. وعن���د ال�سحر و�سلنا نح���ن اإىل خن 

و�سف���ة اأروند. كانت هن���اك مواجهة يف ح���ي »ويل ع�سر«. فجُتحت 

الطري���ق. كن���ا بجان���ب نه���ر اأروند. بع���د دقائق جاء ح�س���ن باقري 

وتاأك���د من و�سولنا. فقد كان ح�سوره عل���ى �سفة نهر اأروند يعني 

اأن م�سال���ة خرم�سه���ر قد انته���ت. ففي ال�سباح الباك���ر وقبل انبالج 

الفجر؛ كان اأول جندي عراق���ي يرفع رايته البي�ساء م�سلًما نف�سه. 

مل نك���ن نت�سور اأن يقع يف خرم�سهر هذا الك���م من الأ�سرى. غنمنا 

حوايل 600 اآلية؛ بن دبابة وناقلة جند ومدفع وقطعة �ساروخية؛ 

كانت دبابات T55  وT62  وT72 ل تزال مليئة بالذخائر وكثري منها 

مل يطل���ق قذيفة واحدة. اإذ لول فكر قائٍد خمل�ٍض مثل ح�سن باقري 

 1- الشهيد محمد إبراهيم همت.
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وتدب���ريه وا�ستقامت���ه و�سربه وحتمل���ه؛ يف كل املراح���ل؛ ابتداًء 

م���ن ال�ستط���الع والتخطيط والتنظي���م؛ اإىل تنفيذ ه���ذه العمليات 

الكب���رية؛ مل���ا احتفل ال�سع���ب الي���راين يف 24اأي���ار1982 ]3خرداد 

 .
1
1361[ بتحرير خرم�سهر على اأنها »واقعًة« يف قمة العز والفخر«

 1- اللواء فتح الله جعفري.





طعم الهزيمة

جن���زت عملّي���ات »رم�شان« بعد �إنه���اء عملّيات »بي���ت �ملقد�ص« 
ُ
�أ

ا. �جتاحت �إ�شر�ئي���ل لبنان وو�شلت  ب�شهري���ن ون�شف �ل�شه���ر تقريباً

�إىل تخ���وم �لعا�شمة بريوت عِقب حتري���ر »خّرم�شهر«. �رتاأت �إير�ن 

�أن تر�ش���ل قّوة م�شّلحة �إىل �شوريا لتق���دمي �مل�شاعدة. �لتقى »حم�شن 

ر�شائ���ي«، »عل���ي �شّياد �شري�زي« وق���ادة �آخرون رئي����ص �جلمهورّية 

�ل�شورّي���ة �لّر�حل حافظ �لأ�ش���د، و�تفقو� على �إن�ش���اء مركٍز هناك. 

توّجه���ت �إىل �شوري���ا بع�ص �لق���ّو�ت �ملقاتلة �شم���ن كتيبتني من لو�ء 

»حممد ر�شول �هلل« وكتيبتني من لو�ء »58 ذو �لفقار«. كان �مل�شوؤولون 

�لع�شكرّي���ون �لإير�نّي���ون ق���د با�ش���رو� يف ثكن���ة �لزب���د�ن �ل�شورّية 

بالتح�ش���ري�ت �لالزم���ة، حني �أ�ش���در �لإمام �خلمين���ي �لأمر بعودة 

�لق���ّو�ت قائ���الاً �إّن طريق �لقد����ص ميّر بكربالء. بق���ي �حلاج »�أحمد 

متو�شلي���ان« برفقة ع���دد من عنا�شر ل���و�ء »�لر�ش���ول P« للتدريب، 

وع���اد �لبقّية �أدر�جهم �إىل �جلبهة يف �إي���ر�ن، ومن بينهم »مرت�شى 

�شفاري«: 

»اأ�ستقّر راأي اجلميع على اأن تنق�سم القوات اإىل جمموعتن تذهب 

اإحداهما اإىل لبنان. كنت مّمن اأ�سّروا على الذهاب اإىل لبنان والعمل 

عل���ى حترير القد�ض �سريًعا. لكّن »ح�س���ن« اأبدى حتّفظه على جتزئة 

رنا كل قّوتنا اإىل الآن يف احلرب مع �سّدام،  القّوات، قائ���اًل: لقد �سخَّ

19
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ورّكزنا اأفكارنا يف مكان واحد وتقّدمنا بالتوكل على الله. والآن َذَهب 

تفكري كثري من القادة اإىل م�ساألة جنوب لبنان. لبنان مهم، لكّن ينبغي 

األّ نن�س���ى نظام الع���راق. على الرغم من اأّننا حّققن���ا الن�سر وحّررنا 

»خّرم�سهر«، لكن علينا اأن ل نعترب العدّو �سعيًفا ومنتهًيا. فلننتِه من 

هنا ب�سكل كامل، ثم نن�سرف للتفكري بلبنان و�سوريا.

اأزعجه حت���ّول جميع الأنظ���ار باجتاه لبن���ان. كان يقول: وهل 

بو�سعنا واقًعا اأن نحارب يف جبهتن؟ واإذا ذهب اجلميع اإىل هناك 

ماذا �سيحّل بهذه اجلبهة؟ 

نّبه »ح�سن باقري« لالأمر عدة مّرات، وعندما قال الإمام اخلميني 

 
1
اإن طريق القد�ض ميّر بكربالء، تذّكرنا كالمه«.

كان �حلاج »�أحمد متو�ّشليان« ولو�ء »حممد ر�شول �هللP« مهمني 

� بالن�شبة ل»ح�شن باقري«، لذلك مل ير�َص بذهابهما �إىل �شوريا.  كثرياً

وقال يف هذ� �ل�شدد: 

»بع���د عملّيات »بيت املقد����ض« وقبل عملّي���ات »رم�سان«، ح�سل 

الإجتي���اح ال�سرائيلي للبنان. ومتّثل���ت �سطحّية وجهة نظر اإيران 

باإر�ساله���ا للقّوات الإيرانّي���ة، �سّيما مع اخل�سائ����ض املوجودة يف 

ا اأثار الرتدُّد  ل���واء »الر�سولP« وقائ���ده. وباملجُجمل، خلق ذلك ج���وًّ

والتذب���ذب لف���رتٍة يف ال�ستم���رار بالعملّيات عل���ى امل�ستوى العام. 

وبالطب���ع مل يوِجد احلالة نف�سها على امل�ستوى اجلزئي، اأي بيننا. 

ّي بالعمليات.  ومل يجُ�ساورن���ا اأّي �سكٍّ ب���اأّن �سبيلنا الوحيد ه���و املجُ�سِ

حتى عندما ذهب الأخ »حم�سن ر�سائي« و العميد »�سّياد �سريازي« 

بالطائرة، بقين���ا نرتّقب هل هبطت طائرتهما اأم ل؟ مت�سائلن كيف 

1- القائد مرتضى صفاري.
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ت�سم���ح اإ�سرائي���ل اأن ت�ستخ���دم اإي���ران املج���ال اجلّويَّ لبل���ٍد ع�سٍو 

يف حل���ف النات���و، وتذهب خلو�ض حرٍب مع بلٍد داع���ٍم وموؤّيٍد لهذا 

احلل���ف؟ كي���ف ت�سمح تركيا ب���اأن ن�ستخدم جمالها اجل���وّي لنذهب 

اإىل لبن���ان و�سوري���ا لنقات���ل اإ�سرائيل ويبقى خط الإم���داد والدعم 

1
اللوج�ستي موجوًدا؟«

يف 1982/6/12م �أعل���ن �ش���ّد�م وق���ف �إط���الق �لنار م���ن جانٍب 

علن 
ُ
و�ح���د، وتوّقف فعالاً للم���ّرة �لأوىل ق�شف �ملد�ف���ع �لعر�قّية. و�أ

���ا عن تر�جع �جلي�ص �لعر�ق���ي �إىل �حلدود. وقد �عترب »ح�شن  ر�شميًّ

باقري« هذ� �لأمر �ل�شبب �لثان يف تاأجيل وقوع عملّيات »رم�شان«: 

»الأمر الثاين هو الرتاجع الذي نّفذه العراق ب�سبب َعقد موؤمتر 

دول ع���دم النحياز يف بغ���داد، وتَرك الأرا�سي الت���ي اعترب البقاء 

فيها غري مفي���ٍد. واأطلق حمالٍت اإعالمّيَة وا�سع���ًة يف العامل مرّوًجا 

لع���ودة قّوات���ه اإىل احلدود الدولّي���ة لتفاقية الع���ام 1975، وغريها 

م���ن الّدعاءات، واأّن اإي���ران هي التي ل تكّف ع���ن احلرب. ودعمته 

و�سّجعته يف ذلك بلداٌن كفرن�سا والقوى الكربى، كما اأطلقت منّظمة 

الأم املتحدة اأبواقها ومزامريها. وهذا ما اأرجاأ عملّيات »رم�سان« 

25 يوًما اأو �سهًرا اأكرث من املّدة املتعارف عليها بن عملّيات »الفتح 
2
املبن« و»بيت املقد�ض«.

���ر »ح�شن باق���ري« تركي���زه يف �ملو�جهة مع �جلي����ص �لبعثي  َح�شَ

�لعر�قي، غري �آبٍه بوقف �إطالق �لنار �لكاذب �لذي �أعلنه �شّد�م ومبا 

يح�شل يف �شوريا. �َشهد �أ�شدقاوؤه �ملقّربون منه مو�ظبته �مل�شتِمّرة على 

1 - حوار مع حسن باقري في مقر كربالء-  مجموعة مذكّرات حسن باقري، ج3.

2- المصدر السابق نفسه.
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�لجتماع بالقادة و��شتطالع �ملخافر �حلدودّية وحمور �لعدو �جلديد. 

وم���ع �أن ر�شا�ش���ةاً مل تكن ُتطلق من �لجتاهني، لك���ن لكرثة �نهماكه 

با�شتطالع �لعدو، كان ُيخيَّل لكّل من ير�ه �أن �لغَد هو موعد �لعملّيات. 

فقد تّعرف خالل هذه �لفرتة -عرب مطالعة وثائق �لعدو و�حلديث مع 

�لأ�شرى- على �لرتكيبة �جلديدة لوحد�ت �جلي�ص �لعر�قي، من بينها 

�ملعلومات �لوفرية حول وحدة �لعدو �ملدّرعة يف عملّيات »بيت �ملقد�ص«. 

يف �أحد �أّيام حزير�ن �حلاّرة، توّجه قائد لو�ء �حلر�ص �ملدّرع �إىل مقر 

�ل»غول���ف« ليتحدث مع »ح�شن باق���ري« بخ�شو�ص جتهيز قّو�ت �للو�ء 

�شي���ف �إليه ما يقارب خم�شمئة دّبابٍة 
ُ
�ل���ذي حتّول �إىل فرقة، بعد �أن �أ

�شر نح���و �ألفني من �لقّو�ت 
ُ
مغتنم���ٍة يف عملّي���ات »بيت �ملقد�ص«. فقد �أ

�ملدّرع���ة �لعر�قّي���ة من �شّت���ى �لخت�شا�ش���ات. وكان »ح�ش���ن باقري« 

ا، ول  � لكل منهم ملفًّ ����ص �لأ�شرى من ذوي �لخت�شا�شات ُمِع���دًّ ُي�شخِّ

ُير�شلهم �إىل خمّيم �لأ�شرى، بل ُيبقيهم يف »�لأهو�ز«: 

»ق���ال »ح�س���ن باق���ري«: اأكت���ْب كّل م���ا حتت���اج اإلي���ه. فطلب���ت 

���ا وطاق���م �سواري���خ. فاأعط���ى  ���ا، وميكانيكيًّ ���ا كهربائيًّ اخت�سا�سيًّ

ن الطلبات. كّنا قد  الورقة لم�سوؤول الأ�سرى »عل���ي اأف�سار« كي يوؤمِّ

اأ�سرنا عدًدا كبرًيا من قادة الوحدة العراقّية املدّرعة، مّمن اكت�سبوا 

خ���ربًة يف العملّي���ات ال�سابق���ة. كن���ت اأعرفه���م من خ���الل التقارير 

ال���واردة بانتظ���ام. واأ�ساأل »ح�س���ن باقري« عنه���م، فيدلُّني على من 

ن���ي منه���م. �ساألته مثاًل: اأي كتيبة عراقّي���ة لديها دّبابة )T 62(؟  ينفعجُ

قال: كتائب الريموك املدّرعة، غّزة وعكا. �ساألت: هل قادتجُها اأو قادة 

�سراياها من الأ�سرى؟ فقال: �سّجلنا كل �سيء، اإذهب واأح�سر قائمة 

الأ�سرى من »حميد معينيان«، وتعال لأدّلك على من ت�ستعن بهم.  
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كّن���ا نحت���اج ملجموعت���ن، اإحداهم���ا ق���ادة املدرع���ات لنح�س���ل 

منه���م عل���ى املعلوم���ات، والأخ���رى ق���ّوات فنّي���ة. وبعد ع���ّدة اأيام، 

دّلن���ي »ح�سن باقري« عل���ى مئة �سخ�ٍض تقريًبا م���ن اأ�سرى الوحدة 

املدّرع���ة. فاأخذتهم اإىل الفرقة ووكلت اإليه���م اأعماًل. كانوا يعملون 

برغب���ة ور�سى. كما اأخربتن���ا قّوات الدعم يف حر����ض طهران اإنهم 

�سري�سل���ون اإيّل اأح���د الأفغانّي���ن، عِمل �سابًق���ا يف اأفغان�ستان على 

دّبابة )T72(. مل يقجُم باأعمال مهّمة نافعة. كان اأفراد اجلي�ض العراقي 

اأقرب اإلينا واأك���رث ان�سجاًما معنا؛ لعنة الله على �سّدام الذي �سنع 

هذه احل���رب. عندما �ساهدوا �سلوك قّواتنا، اكت�سفوا كِذب دعايات 

1
�سّدام، وتاأّثروا كثرًيا«.

� مع »ح�شن« مو�شوع قّو�ت  يومه���ا �أثار »فتح �هلل جعفري« جم���ّدداً

�لتعبئ���ة �ملتقلِّبة �لأعد�د. وعر�ص »ح�شن باق���ري« حالًّ لهذه �مل�شكلة 

���ا. متّثل �حلّل بالتحاق ق���ّو�ت �لتعبئة باخلدمة مّدة �شنتني لدى  �أي�شاً

�ص، ويكون ح�شورهم  وح���دة �ملدّرعات، وخ�شوعهم لتدريب متخ�شّ

ا للجّو �لذي  يف �جلبه���ة يف �شف قيادة وطو�قم �لدّبابات. كان ملتفتاً

عّم �لبالد بعد حترير »خّرم�شهر«، وكان يعلم �أن هذ� �لن�شر �لكبري 

ا-ل �شّيم���ا �ل�شباب- للح�شور يف �جلبهة.  ز�د �لنا����ص حافزّيةاً و�شوقاً

� �جلبه���ة باجلامعة �لكب���رية، حيث كان يق���ول �أن كل  و�ش���ف م���ر�راً

م���ن ياأتي �إىل �جلبه���ة، �شُتفتح �أمامه �آفاق �لعم���ل؛ �إن يف �لهند�شة، 

�أو �لتنظي���م �لقت���ايل، �أويف �شناع���ة �ملعّد�ت �لع�شكرّي���ة، �أو حتى يف 

�لقيادة ميكنه �أن يتطّور:

»كان »ح�س���ن« ي���رى اأو�س���اع احل���رب عِقب حتري���ر »خّرم�سهر« 

1- القائد فتح الله جعفري.
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اأكرث تعقيًدا. ويقول اإّن اجلي�ض العراقي اكت�سب خالل هذه الفرتة 

ل خربًة يغّطي  الكث���ري من اخلربات، وتعّلم من هذه الهزمية وح�سّ

به���ا مكام���ن �سعف���ه. علين���ا اأن نعمل عل���ى حت�سن اأ�سل���وب القتال 

والتنظيم العام للحرب والتدريب، واأن نرفع من قدراتنا. 

يف ه���ذه املرحلة، اأع���ددتجُ هيكاًل، وقّدرت الكف���اءات للم�ستقبل. 

عر�سته���ا عل���ى »ح�س���ن« فقال: اإّنه���ا جّي���دة، اذهب���وا الآن واأجروا 

مناورات، لرتوا ما هي امل�سافة التي تقِدر الدّبابات قطعها يف نريان 

املناورة؟ �ساألته: اأّنى لنا اأن نحظى بهكذا منطقة؟ قال: »جفري«. 

اإّنه���ا ملنطق���ة رائع���ة! توّجهن���ا اإىل »جف���ري« للبح���ث ع���ن �ساحٍة 

للمن���اورة. وهن���اك وجدن���ا خمزًن���ا كب���رًيا م���ن الذخائ���ر. فقد بنى 

العراقّيون د�سمًة كبريًة له. اأن�ستنا كّمّية الذخائر الكبرية اأّننا هناك 

من اأجل املناورة. ورمّبا بلغ عدد �ساحنات الذخائر التي نقلناها من 

هناك اإىل خمزننا يف طري���ق ماه�سهر قرابة 100 �ساحنة. وحل�سن 

احلظ كان���ت كّلها ذخائر دّبابات. اأخربت »ح�سن« باكت�سافنا خمزن 

الّذخائ���ر الكبري فطل���ب اأن يرى بنف�س���ه. اأتى والتق���ط ال�سور، ثّم 

�س���األ: ح�سًنا، م���اذا فعلتم باملن���اورة؟  فاأجبته: كّنا ق���د و�سلنا اإىل 

جنوب طريق �سريح »اإمام زاده َخَلف« من اأجل اإجراء املناورة حن 

وجدنا هذا املخ���زن. فقال: اأجروا املناورات هن���اك، وليتعّلم طاقم 

الدّباب���ات قيادته���ا يف خطة مناورة، و�سمن �سبك���ة ربط وتن�سيق 

ز وحدًة مدرعات،  ورم���ي. �ساألته: هل �سنجري عملّيات؟ فق���ال: جهِّ

وحاَل جتهيزها، تك���ون العملّيات. اأجاب على �سوؤايل بهذه اجلملة 

.
1
املقت�سبة«

1- المصدر السابق.
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���ل �جلي�ص �لعر�قي  ا، ح�شّ وق���ع ما تنّب���اأ به »ح�شن باق���ري« متاماً

�خل���ربة من جتربة خ�شارته، وعمد �إىل تق���ومي مكامن �شعفه. فمن 

ب���ني �لوثائق �لت���ي مّت �حل�شول عليه���ا خالل عملّي���ات »خّرم�شهر«، 

ر�أى »ح�ش���ن« وثيق���ةاً �أر�شلته���ا �أركان قي���ادة �جلي�ص �لعر�ق���ي، ُتبِلغ 

جمي���ع وحد�تها �أن ميتنعو� عن �إقامة �ل�شو�تر �لرت�بّية بعد �لآن؛ لأن 

�لقّو�ت �ملقاتلة )�لإير�نّية( حتتمي بتلك �ل�شو�تر بعد �قتحام �خلط، 

وتت�ش���ّدى للهجم���ات �مل�ش���اّدة. قامت وح���دة �لهند�ش���ة يف �جلي�ص 

�لعر�قي-مب�شاعدة د�عمي �شّد�م يف �لعامل- بو�شع وتنفيذ ت�شميم 

حلو�ج���ز دفاعّية جديدة للحفاظ على �لب�شرة. فا�شتبدلو� �ل�شو�تر 

�لرت�بي���ة �لأفقّية �مل�شتقيمة ب�شو�تر مثّلث���ة �ل�شكل، بحيث يكون ر�أ�ص 

ن دفاع  �ملثل���ث من جهة �إير�ن وقاعدته من جهة �لع���ر�ق. وبهذ� يوؤاًَمّ

�لعر�قّي���ني فقط، ويف حال �شقوطه بيد قّو�تن���ا لن يفيدها يف �شيء. 

�أ�شب���ح ل�شتطالع �ملثّلثات �أهمّيٌة بالغٌة يف �إيجاد �حلّل و�خلطة. كما  

ع���دد �لألغام �ل���ذي ل ُيح�ش���ى كان يزيد �خرت�ق �ملثّلث���ات �شعوبة. 

كّل ه���ذه �لأمور، دفعت ب»ح�شن باق���ري« لإظهار ح�شا�شّية �أكرث فيما 

يخ�ّص �ل�شتطالعات: 

»بع���د عملّيات »بيت املقد����ض«، تغرّيت بنية اجلبه���ة، واأ�سيفت 

اأرا����ضٍ جديدة مل نكن نعرفها اأ�سا�ًسا. وانتقلت حدود خطنا م�سافة 

60 كيلوم���رٍت اإىل الأم���ام. اأحياًنا كانت ت�سلنا من الق���ّوات اجلّوّية 

�س���وٌر جّوي���ة، تب���نِّ غالبّيته���ا اأن العراقّي���ن ق���د ابتك���روا عوائق 

دفاعّي���ًة جدي���دة. وح���ن دّققنا راأين���ا كاأّنه���م ر�سموا قالًع���ا مثلثّية 

ال�س���كل بامل�سط���رة. قبيل العملّي���ات، ذهبت برفقة اأخ���ي ح�سن اإىل 

مق���ّر اإحدى الوح���دات. طلب من م�سوؤويل الوح���دات تقدمي تقريٍر 
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با�ستطالعاتهم. �ساأل: من اأي املحاور تريدون اأن تاأخذوا كتائبكم؟  

حوا له اأّنهم ذهبوا وا�سطدموا بحقل الألغام ومل يجُفلحوا.  فو�سّ

فق���ال: هل متزح���ون؟ غ���ًدا م�ساًء موع���د العملّي���ات. اأتري���دون اأن 

تر�سل���وا خم�ض كتائب وترموا به���ا اإىل التهلكة؟ ما مل تذهبوا اأنتم 

وت�ستطلع���وا وتفتح���وا حقل الألغ���ام وتتمّكنوا م���ن الذهاب خلف 

د�سم العدو، كيف ميكن اأن تاأخذوا الكتيبة اإىل هناك؟ 

اأق�سم���وا جم���ّدًدا اأّنهم ذهب���وا لال�ستطالع عّدة م���ّرات، واأخذوا 

يجُ�سّمون الِفرق التي ذهبت واأخفقت. وكان م�سوؤولو اللواء اخلم�سة 

حا�سرين: قائد اللواء، ونائبه، وم�سوؤول ال�ستطالع واملعلومات، 

وم�س���وؤول العملّيات وم�سوؤول مقر اللواء. ق���ال: الليلة �سياأخذ كل 

واح���د منكم فريًقا م���ن معلومات العملّي���ات لال�ستطالع وت�سرفون 

عليه���ا باأنف�سك���م. فاإم���ا اأن ت�ست�سهدوا خ���الل هذا ال�ستط���الع، اأو 

جت���دوا معرًبا لتاأخذوا الكتائب م�ساء الغ���د وفًقا له. اأو اأن ل ند، 

ونع���رف حينه���ا اأن ل �سبيل للعملّي���ات فنلغيها من ه���ذا املحور. ل 

ميكننا الإقدام من دون معرب.

ث���م قال: اجمعوا �سب���اب التعبئة عند ال�سابعة م���ن �سباح الغد، 

ب فيهم. قالوا: �سمًعا وطاعة. قال: �سوف اأحتّدث  اأوّد اأن اآتي واأخطجُ

باإح���دى طريقتن. اإن كنت���م قد ذهبتم لال�ستط���الع وبذلتم جهدكم، 

�ساأمدحك���م واأجُ�سيء  على نقاط قّوتك���م. واإن مل تكونوا قد اأنزمت 

ا�ستطالًع���ا كاماًل، �ساأخرب التعبوّين: اأن قادتكم ينوون رميكم اإىل 

التهلجُكة الليلة! 

يف الي���وم الت���ايل، اأقمن���ا �سالة ال�سب���ح باكًرا وق�سدن���ا مقّر ذاك 

فِّق اأربعة  الل���واء. وجدنا الفرق اخلم�سة قد عادت م���ن ال�ستطالع. وجُ
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منها باإيجاد خطة عملياتية، بينما عاد الفريق اخلام�ض بجريٍح ومن 

دون معرب. فحذفوا ذاك الأخري الناق�ض وتركوا تلك الكتيبة كاحتياط. 

1
ثّم �سلكت الكتائب الأربع الأخرى معابرها اإىل العملّيات«.

مل يط���ل �لوق���ت حتى ح���ان موع���د �لعملّي���ات يف 1982/7/13م 

يف �شه���ر رم�ش���ان، ف�شّميت �لعملّي���ات بهذ� �ل�شم. كان���ت عملّيات 

»رم�ش���ان« على خم�ص مر�حل، و�نتهت يف 18 �آب . وقد توىّل »ح�شن 

باق���ري« خالله���ا قي���ادة مقر »ن�ش���ر«، ووقع���ت على عاتق���ه غالبّية 

ةاً يف �ملر�ح���ل �لثانية و�لثالث���ة و�لر�بعة. �جلي�ص  �مل�شوؤولّي���ات، خا�شّ

�لعر�ق���ي �لذي كان يف بد�ية �حلرب قد تعّلم من �لإير�نّيني هند�شة 

�ملي���اه، و�شاهد دوره���ا يف منع �لتقّدمات، ��شتعم���ل هذه �خلدعة يف 

عملّي���ات »رم�ش���ان«، ومتّكن بعمل���ه هذ� من �إحباطه���ا. قال »ح�شن 

باقري« حول �ملرحلة �لأوىل من �لعملّيات: 

»نح العراق يف دفاعه وا�ستحداثه لعوائق جديدة اأمام قّوات 

الإ�س���الم. ومن بينها توجيه املاء اإىل قن���اة ال�سمك، الذي تّدفق من 

منطق���ة خمفر »كوت �س���واري« اإىل خمفر »بوبيان«، م���ا �سدَّ طريق  

مقر »ن�سر«. املناورة التي كّنا قد نّظمناها هي اأحد املحاور واملعابر 

���ا. والآن،  الأ�سا�سي���ة لال�ستي���الء عل���ى الب�سرة، وه���ي جّيدة ن�سبيًّ

وبع���د الدرا�سة نرى اأن تلك اخلّط���ة كان ميكن حتقيقها اإىل حدٍّ ما. 

دت... واملو�سوع الثالث هو م�ساألة املثّلثات،  مِّ لكّن هذه املناورة ججُ

الت���ي اأن�ساأه���ا العدو اآخ���ًذا بح�س���اب الحتمالت. م���ن ناحية، لأن 

قّوات���ه كانت متواجدة �سابًقا يف منطقة »بيت املقد�ض«، وبالتايل ل 

يحت���اج اإىل تبديل قّواته. اأ�سا�ًسا كان العدو قد هّرب اللوائن 5 و6 

1- اللواء محمد باقري.
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يف عملّي���ات »بيت املقد�ض« ليتمّكن م���ن حماية حدوده. لأن العراق 

كان عل���م م�سبًقا اأّننا ننوي التحرك نحو الب�سرة، ومل نرّكز قّواتنا 

ز قواته يف منطقة �سمال الب�سرة.  يف باقي املناطق، لذلك عّزز متركجُ

اإ�سافة اإىل هذا، زرع حقول األغام، واأوجد عوائق وخنادق جديدة. 

اأم���ا المتياز الآخر الذي متّتع ب���ه العراق فهو اأّنه يف حال ا�ستبكنا 

يف اأي نقط���ة، فباإمكانه اأن يعاجلنا بهج���وٍم م�ساّد مب�سافة وزمان 

ه اخللفي. حمّددين، من دون اأن ن�ستطيع الو�سول اإىل خطِّ

 يف املرحل���ة الأوىل، ونظ���ًرا لو�سعّي���ة ال�سهم الت���ي عملنا بها، 

م���ن حيث النجاح، حّققنا ناحنا الأعلى. لكن مل نتمّكن من حماية 

جناحن���ا الأمين. ومل نتمّكن من ال�سمود يف املرحلة الأوىل ب�سبب 

الهج���وم العراقّي امل�ساد، فاأجُجربن���ا على العودة اإىل موقعنا الأول. 

وباملجم���ل، اأردنا اإدخال لواءين من مع���رٍب واحد. وقام العراق يف 

غ�س���ون عّدة اأيام ب���زرع الألغ���ام املتفرقة، وق���اوم ب�سدة يف معرب 

خمفر زيد و�سول اإىل راأ����ض قناة تربية ال�سمك. ولأّننا ا�ستخدمنا 

ه���ذا املكان م���ّرًة واحدة يف املرحل���ة الأوىل، كان العراق يقاوم يف 

ه���ذه املنطقة بقّوة بعد اأن ن�س���ر وحدًة هناك. فلم تتمّكن قّواتنا من 

التقدم جّيًدا يف املرحلة الأوىل اأي يف بداية العملّيات. حّتى بع�ض 

الوحدات التي متّكنت من التقدم يف العمق، واجهتها م�ساكٌل اأثناء 

كن���ا هذا مل ينجح يف  لنا اإىل اأن حترُّ انكفائه���ا. يف ال�سب���اح، تو�سّ

 
1
الظاهر واأنه علينا العودة اإىل مواقعنا الأوىل«. 

كان���ت ق���ّو�ت »مهدي باك���ري«  تقات���ل يف خمفر زي���د، وكان ِمن 

�ملفرت�ص بعد �إجناز �ملرحلة �لأوىل للعملّيات يف �شمال قناة �ل�شمك، 

1- حوار حسن باقري- مجموعة مذكّرات، حسن باقري، ج3.
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�أن يق���وم عنا�ش���ر فرق���ة»31 عا�ش���ور�ء« باملُ�شيِّ يف �ملرحل���ة �لثانية 

للعملّي���ات يف خمفر »بوبي���ان« و»�شلم�شه«. غ���ري �أّن �لعدّو �أجرى ماء 

قناة �ل�شمك �أمام خمفر »بوبيان« و»�شلم�شه«. وبقي خيار و�حد وهو 

�ملعرب �لقريب من خمفر »زيد«. 

مل تغّط �لفرقة �لأخرى �جلناح �لأمين لفرقة »عا�شور�ء«. هناك 

قي���ل ل»باك���ري« �أن يذهب �إىل خمف���ر »زي���د«، �إّل �أن �رتفاع �حلر�رة 

، �أ�شاف���ت م�شكلة �مل�ش���ي على �لرمل  �لت���ي قاربت �خلم�ش���ني درجةاً

و�شرب���ات �ل�شم�ص �إىل �مل�ش���اكل �لأخرى. توّج���ب عليهم يف �ملرحلة 

�لثاني���ة �لعمل يف مقابل �ل�شو�تر �ملثّلثة، لكّن �لتن�شيق مل يح�شل بني 

م. يف �شباح  لة، مل يتمّكنو� من �لتقدُّ �لوح���د�ت �ملتجاورة. يف �ملح�شِّ

�لعملّيات، �شنَّ عنا�شر فرقة »عا�شور�ء« يف �للحظات �لأوىل �لهجوَم 

ا،  فوّجه كّل نري�نه  و�قتحمو� �ملحور، لكن �لعدّو �كت�شف �ملعرب �شريعاً

نحوه���م. وبع���د �أن تقّدمت جمموع���ٌة من �لقّو�ت ثالث���ة كيلومرت�ت 

عطي �لأمر بالرت�جع. ذهب »ح�شن باقري« خالل 
ُ
�، �أ و�أن�ش���اأت �شاتراً

�حتد�م �لهجوم �مل�شاّد �إىل حمور »باكري«: 

»كان »ح�س���ن« مقداًم���ا، يح�س���ر يف غمرة العملّي���ات اإىل اخلط 

القتايل، يجُعاين ويدر�ض الو�سع عن كثب، لريى ماذا يجب اأن يكون 

اأو ل يك���ون. كان يح�س���ر بنف�سه ليّطلع على الأم���ور بدّقٍة، ويعمل 

باإتق���ان. ل تفارقني اأب���ًدا ذكرى هجوم العدو امل�س���اد العنيف على 

خمفر »زيد« فهي حا�سرٌة يف ذهني دائًما، حتى و�سل بي الأمر اإىل 

من���ع القادة م���ن الذهاب اإىل اخلط الأمامّي. لكّن���ه جال لياًل -بدون 

ِعل���ٍم مّني وحتت كثاف���ة نريان دباب���ات ومدافع الع���دو- بالدّراجة 

النارّي���ة على طول اخلط وال�سواتر الرتابّي���ة. مّرًة، راأيت »ح�سن« 
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اآتًي���ا مبفرده على الدّراجة النارّية، ملّطًخا بالرتاب والكوفّية حول 

رقبت���ه. قل���ت با�ستياء: اأين كنت يا »ح�س���ن«؟ اأّي حاٍل هذه؟ قال: مل 

اأدخل املحور. 

وبعد خو�سنا يف احلديث، قال: راأيت متاًما حتت املخفر -حيث 

تجُ�سّب النريان با�ستم���رار- جمموعًة من ال�ّسبان يحتمون يف د�سمٍة 

مفتوحٍة ويقروؤون دعاء التو�سل، فتعّجبت وا�ستغربت كثرًيا.

لكّن الأغرب من ذلك عن���دي، هي �سجاعة وعزم »ح�سن باقري«، 

ذ القرار املنا�سب بناًء على م�سكالت  حيث كان يح�س���ر بنف�سه ليّتخِّ

العنا�س���ر. مل يكن »ح�سن« قائًدا يجل�ضجُ يف املقر ويجُ�سرف من خلف 

 
1
اجلهاز الال�سلكي. بل كان قائًدا وم�سوؤوًل للعملّيات بالفعل«.

مها مع �لوحد�ت  ق بع�ص �لوحد�ت ب�شكل طبيعي عمَق تقدُّ مل تن�شِّ

�لأخرى. وكان �لقادة يجهدون يف تن�شيق حركة �لكتائب فيما بينها. 

يف �ملرحلة �لثانية للعملّي���ات، قامت �لقّو�ت �ملقاتلة، عابرةاً  �لعو�ئق 

وحقول �لألغ���ام، بالتقّدم نحو قناة �ل�شمك. ويف �أحد �لألوية، بالغت 

�إح���دى �لكتائب يف تقّدمها حتى و�شلت �إىل عمق �لعدو، وحو�شرت. 

كان »ح�شن باقري« ي�شتمع يف �لوقت نف�شه مع قائد �لّلو�ء �إىل موجة 

ل�شلك���ي �لكتائب. فاّطل���ع على جمريات �حلادث���ة من خالل حديث 

قائد �للو�ء مع قائد تلك �لكتيبة، فرفع �جلهاز وحتّدث مع قائد ذ�ك 

 � �للو�ء. كان »حممد باقري« يف مقر »ن�شر« يف تلك �للحظات �شاهداً

على هذه �ملكاملة: 

»�ساأل عرب الرموز وال�سيف���رة عن و�سعية قائد الكتيبة. فاأجابه 

قائ���د اللواء: لقد واجه م�سكلًة وحو�سر. �ساأله: كم يبعد عنك؟ قال: 

1- الشهيد مهدي باكري.
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ثالث���ة كيلومرتات تقريًبا. ف�ساأل���ه: وماذا فعلت اأنت؟ قال: اأنا اأعمل 

عل���ى م�ساعدت���ه، واأرمي النار حول���ه لأفتح له طريًقا ب���ن الأعداء، 

واأق���وم باأعماٍل لكي اأفّك احل�س���ار عن كتيبته. �ساأله: اأين اأنت الآن؟ 

فقال: اأنا يف مقّر اللواء. 

فقال له ال�سهيد »باقري« بانفعال: وما معنى هذا؟ اأنت جال�ٌض يف 

ا�سرون،  الد�سمة وتدير الأمر عرب الال�سلكي؟  اإّن هوؤلء ال�سباب حمجُ

انه�ض حتّرك وفّك ح�سارهم.  

اأجاب���ه قائد اللواء: ح�سًن���ا، اأذهب لأفعل ماذا؟ لي�ض بيدي حيلة. 

وق���ّدم اأدّل���ة. بالطبع مل يكن عدم ذهاب ذاك القائد لأنه ل يريد، بل مل 

يوافق لأن لديه اأ�سبابه. كان الأمر غريًبا جًدا، راأينا ال�سهيد »باقري« 

يتح���دث ع���رب الال�سلكي بع�سبّية م���ع �سخ�ٍض عاي�س���ه ل�سنتن على 

الأق���ل لياًل نهاًرا، وتربطه ب���ه عالقة وحمّبة، فيقول له: اأنا اآٍت اإليكم 

الآن، ول ينبغ���ي اأن تكون يف د�سمت���ك. اإن مل تتحرك الآن وتخّل�ض 

هذه الكتيبة من احل�سار، �ساأعرف كيف اأت�سّرف معك. فاإّما اأن يعود 

ا.  جثمانك، اأو اأن تعود مع ال�سباب، اأو اأن توؤ�سر اأنت اأي�سً

ه���َت العنا�سر اخلم�س���ة ع�سر اأو  ���ا جًدا. بجُ كان رّده قاطًع���ا وقويًّ

الع�س���رون من اجلي�ض واحلر�ض املوج���ودون يف املقر. ومل يتفّوه 

اأحده���م بحرف. وقد ذهب ذاك القائ���د مل�ساعدة الكتيبة، ومّت اإناز 

 .
1
الأمر جّيًدا بحمد الله«

يف �ملرحل���ة �لثالث���ة لعملّي���ات »رم�شان«، برغ���م متّكن جماهدي 

�حلر�ص و�جلي�ص من ك�شر �خلّط ب�شجاعة و�ندفاٍع عاليني، وتقّدمو� 

لي�شل���و� جم���ّدد� �إىل ر�أ�ص قن���اة �ل�شمك، �إّل �أن �حلو�ج���ز و�لألغام 

1- اللواء محمد باقري.
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�ملنت�شرة وزي���ادة �لوحد�ت �ملدّرعة �لعر�قّية ب�ش���كل لفت �أرغمتهم 

ة �أخرى. على �لعودة مرَّ

ق���ام �جلي�ص �لعر�قي عرب َدفق �ملي���اه �إىل قناة �ل�شمك �لتي كان 

� بالزدياد لتحيط بال�شهل �ملو�جه للب�شرة، وح�شرت  حجمها �آخ���ذاً

�ملعابر مبعرٍب و�حد، و�ُشحب زمام �ملبادرة من يد �أ�شحاب �لقر�ر يف 

 .� مق���ّر »كربالء«. لكّن �حلافز لحتالل �لب�شرة كان ل يز�ل موجوداً

يف �ملرحلة �لر�بعة، دخ���ل �لعملّيات لو�ء�ن من �حلر�ص و�آخر�ن من 

�جلي����ص. وتقّدم���و� كيلومرتين لكّنه���م مل يتمكنو� م���ن �لو�شول �إىل 

 � نقط���ة �لنهاية. كان »ح�شن باقري« قبل تنفيذ هذه �ملرحلة متمركزاً

عن���د مفرتق طرق خمف���ر »زيد«. بد�أت �لعملّي���ات عند �لو�حدة بعد 

���ا كثيف���ة. ومل ُتفلح  منت�ش���ف �للي���ل. �أطل���ق �جلي����ص �لعر�قي نري�ناً

�لقّو�ت �ملقاتلة مهم���ا حاولت �ل�شغط �أن تتخّطى �حلو�جز �ملعروفة 

ا، كان  ا. عند �خلام�شة �شباحاً بامل�شّد�شة �لأ�ش���الع، و�أن مت�شي ُقُدماً

�ل�ش���وء يت�شّل���ل يف �لأرجاء عندما ق�ش���د »ح�شن باق���ري« �ملقاتلني 

برفقة �أحد �أبناء منطقته: 

»ق���ال: ارك���ب الدّراجة الناري���ة ولنذهب. قل���ت: الق�سف �سديد، 

ابق اأنت هنا، واأذهب اأنا. قال: كاّل لنذهب. 

وم���ا اإن جل�سنا على الدّراجة حتى اأ�سابت �سظّيٌة ظهري، فقال: 

اإن كنت بحال غري جّيدة فارجع. قلت: ل �ساأذهب. 

���م التعب  تقّدمن���ا ووجدن���ا العنا�س���ر داخ���ل الد�سمة ق���د اأعياهجُ

ال�ّسدي���د. قال: ارك���ن الدراجة النارّية جانًبا. �سّندن���ا املقاتلن مًعا، 

واأخرجناه���م م���ن الد�سمة. كانوا بال���كاد يقوون على فت���ح اأعينهم 

ل�س���ّدة تعبه���م. اأيقظناه���م بالق���ّوة واأر�سلناه���م اإىل اخلل���ف. كان 
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العراقّيون على مقربة مّنا، قلت: غالم ح�سن! العراقّيون قادمون!

ِط���ف لونه وهو يقول: اإلهي، مباذا �ساأجيب  انهمرت دموعه وخجُ

اأّمهات هوؤلء ال�سبان؟

 اأعدن���ا اآخر �سخ�ض مّمن كان���وا يف الد�َسم. اأذهلني كيف يذهب 

قائد لواء بكل اإخال�ٍض اإىل اخلط الأمامي ويرمي بنف�سه يف اخلطر 

.
1
حفاًظا على اأرواح قّواته«

جري���ت �ملرحلة �خلام�ش���ة و�لأخرية من عملّي���ات »رم�شان« يف 
ُ
�أ

1982/8/18م يف منطق���ة �ملر�ح���ل �ل�شابق���ة نف�شه���ا. وب���دت ه���ذه 

� حالت م�شكالٌت  ا ناجح���ةاً للوهلة �لأوىل، لكن جم���ّدداً �ملرحل���ة �أي�شاً

مماثل���ٌة دون تثبيت �ملو�ق���ع �ملُ�شيطر عليه���ا. بالإ�شاف���ة �إىل �بتكار 

ب���اع �أ�شاليب دفاعّية جدي���دة من قبل �جلي����ص �لبعثي،  �لعو�ئ���ق و�تِّ

�عت���رب »ح�شن باق���ري« �أن ق�شّي���ة نق�ص �أعد�د �لق���ّو�ت هي �ل�شبب 

�لأ�شا�ص يف �إخفاق عملّيات »رم�شان«، حيث قال:

»النقط���ة البالغة الأهمّية التي قد تكون ال�سبب الأ�سا�ض لالإخفاق 

الظاه���ري لعملّيات »رم�سان«، هي عدد الق���ّوات املقاتلة يف مواجهة 

جي����ض العراق. فق���د كان ملقرات »فتح«، »فج���ر« و»قد�ض« يف املرحلة 

الأوىل م���ا ب���ن خم�سن اإىل �ستن كتيبة من الق���ّوات. بينما ا�ستقدم 

الع���راق اإىل ه���ذه املنطق���ة الِف���َرق ال�سبع���ة: 11، 8، 3، 9، 10، 5 و6. 

بالإ�ساف���ة لالألوية ثالثّية الأرق���ام التي كان قد �سّكلها وغّطى املنطقة 

بها. هذا يعني ويف تقديٍر اأويلٍّ اأن العراق كان لديه يف  هذه املنطقة 

-مبعزٍل عن الدبابات- قرابة مئة األف مقاتل، اأي �سعف قّواتنا. هذا 

بح�ساب ب�سيط عل���ى اأ�سابع اليد، ولو دّققنا باإح�سائيات العراقّين 

1- محمد خرمدل، من أبناء منطقته.
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لوجدناه���م اأك���رث من ه���ذا بكث���ري. ثانًيا، نح���ن هاجمن���ا »الفرقة 9« 

العراقّية، وبقيت الفرق الأخرى اآمنة. فقّوات احتياطهم ظّلت �ساملًة، 

ا، ومل  وكذلك خّط العدو اخللفي بقي كما هو، ومقّر قيادته بقي اأي�سً

تتاأّثر ت�سكيالته ونظمه، كذلك خّط اإمداداته بقي اآمًنا. ف�سن هجومه 

امل�ساّد بالتحديد من النقطة نف�سها التي اكت�سب فيها اخلربة وتدّرب 

ومتّر����ض. ونظ���ًرا لعدم وج���ود خطٍّ دفاع���ّي وقّوات ت�س���ّد الهجوم 

امل�س���اد، وملباغتة الق���ّوات املوجودة على راأ����ض القناة، نحت هذه 

احلملة امل�سادة، واأجُ�سر عدٌد مّنا، كما مّتت ال�سيطرة على دّباباٍت لنا. 

اإًذا فال�سب���ب الأ�سا����ض لإخفاق العمليات هو النق����ض يف عدد قّواتنا 

بن�سبة كبرية. لو كان عدد قّواتنا بحجم عملّيات »الفتح املبن« و»بيت 

 .
1
املقد�ض«، لتمكّنا من العمل اأكرث مّما عملنا«

�نتقد »ح�شن« حت���ّول بع�ص قادة �لكتائ���ب �إىل م�شوؤويل مقّر�ت، 

و�عتقَد �أّن هذ� �لتحّول �أّثر يف ف�شل عملّيات »رم�شان«:

غ ق���ادة الكتائ���ب ملّقرات  »كان ا�ستي���اء »ح�س���ن« ناِجًم���ا م���ن تفرُّ

قيادته���م بدل اأن يجُالزم���وا قّواتهم يف التح���رك. كان يقول يل دائًما 

اإّن جزًءا من اإخفاقنا يف عملّيات »رم�سان« ]هو هذا[  اأي يجب دفع 

ق���ادة الكتائب  -كما كان احل���ال يف اأ�سهر احلرب الأوىل  وعملّيات 

 
2
»الفتح املبن«- للح�سور يف �ساحة العمل«.

 كانت فرقة �حلر�ص �ملدّرعة من بني �لوحد�ت �لتي ت�شّررت خالل 

عملّي���ات »رم�شان«. حيث ُطلب م���ن �لقّو�ت �ملدّرعة يف �لجتماعات 

�لتوجيهّية �أن ُت�شريِّ �لدّبابات وتو�شلها �إىل نهر دجلة مبجّرد �شماعها 

1- حوار لحسن باقري، مجموعة مذكّرات حسن باقري، ج3.

2- اللواء محسن رضائي.
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، حتّركت �لقّو�ت �ملدّرعة  ند�ء �لعملّيات. ومع �نطالق �لعمليات فعالاً

وتقّدم���ت يف عم���ق �لعدو، �إىل �أن و�شلت �إىل مق���ر �لقيادة �لعر�قي. 

لكن ب�شبب عدم �إجناز بقّية مر�حل �لعملّيات، وَقع كثري من �لقّو�ت 

و�  �ملدّرع���ة يف �لأ�شر هناك. وعادو� بعد �شن���و�ت من �لعتقال وق�شّ

حادث���ة �أ�شره���م. يف تل���ك �لليلة، مع ب���دء �لعملّيات َعَم���دت �لقّو�ت 

ا منه  �ملدّرع���ة �إىل حتريك �لدّباب���ات، فلم يُقم �لعدو ب���رّد فعل، ظنًّ

�أّنه���ا دّبابات���ه. و�أكملت �لق���ّو�ت م�شريها معتق���دةاً �أن �لبقّية تتبُعها، 

� من �لعنا�شر خرجو�  و�شولاً �إىل مقر �لقيادة �لعر�قي. حّتى �أن عدداً

م���ن �لدّبابات وبد�أو� ير�شمون �شعار �حلر����ص على دّباباتهم فر�آهم 

�لعر�قّي���ون و�أ�شروه���م. يف هذه �لعملّيات، مّت تدم���ري قر�بة مئة �آلّية 

دّباب���ة وناقلة جند للعدو. يف �ملقابل، خ�شرت وحدة �حلر�ص �ملدّرعة 

مئ���ة وخم�شني دّبابة وناقلة جند من دون �أن تغَنم �أّي دّبابة للعدو. مل 

يكن هذ� �لعدد قليالاً بالن�شبة �إىل وحدة حديثة �لت�شّكل:

»تنفيذ مراحل عملّيات »رم�سان« الأربع جتربة َمريرة ع�سناها. 

والوح���دة اجلدي���دة املحتاج���ة للدعم والتقوي���ة، خ�سرت ع���دًدا ل 

يجُ�سته���ان به من عّدته���ا وعتادها. لدرج���ة اأّن العراقّين ق���د تعّلموا 

مّن���ا يف تكتيكهم، فاأخذ العنا�سر يخَتِبئون حتت دّباباتهم، وعندما 

يع���رب مقاتلونا، كانوا يدخلون اإىل الدّبابات ويجُعاجلوننا بالهجوم 

امل�ساد. اأي اأّنهم تعلموا مّنا اأ�سلوب القتال معنا.

اّتخذ قتال اجلي�ض العراقي حالًة دفاعّية واأح�سن ا�ستخدامها. كما 

ا،  رفع وعّزز قّوت���ه اجلوّية. ففي البداية كان ق�سفه اجلوّي ع�سوائيًّ

لكّن���ه بعد ذلك اعتمد هجمات جوّية دقيقة. كانت الفرتة الفا�سلة بن 

عملّيات »بيت املقد����ض« و»رم�سان« ذهبّية بالن�سب���ة اإىل العراقّين. 
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بينم���ا مل ن�ستِغ���ّل نح���ن جّيًدا ه���ذه الف���رتة. عندم���ا بداأن���ا عملّيات 

»رم�س���ان« مغرّتين بالن�سر ال�سابق، ا�سَتخففن���ا بالعراق، واعتقدنا 

اأن زمام املب���ادرة باأيدينافقط. مل ناأخذ باحل�سبان اأن يرّد العراقّيون 

.
1
علينا بالهجمات امل�سادة، اأو اأن يكونوا قد خّططوا م�سبًقا«

���ا، م���ن بينه���م »حم�شن ر�شائ���ي« قائد  ر�أى بع����ص �لق���ادة �أي�شاً

�حلر�ص، �أّن �لغرور كان �شبب �لف�شل يف عملّيات »رم�شان«:

»عندم���ا ي�س���اب الإن�س���ان بالغ���رور، �سيم���ّر عل���ى الأم���ور كلِّها 

بب�ساطة وا�سِتهت���ار. اإذ اأن عملّيات »الفتح املب���ن« و»بيت املقد�ض« 

العظيم���ة، والإعجازّية، والعا�سفة الكبرية التي فتحتها قّواتنا يف 

وج���ه العراقّين لثمانية اأ�سهر، وحتريره���ا ملعظم املناطق املحتّلة، 

 .
2
بعثت فينا جميًعا غروًرا اأرخى بظالله على تخطيطنا وعملّياتنا«

خ���الل عملّي���ات »رم�شان«، ثبت م���دى �أهمّية �مله���ارة يف �لنكفاء 

حلفظ �أرو�ح �لقّو�ت. كان »ح�شن باقري« يعترب �لنكفاء �ل�شحيح �أحد 

فنون �لقتال، وي�شرب �ملثال بطريقة �ن�شحاب �جلي�ص �لعر�قي خالل 

عملّي���ات »طريق �لقد�ص« يف �شم���ال »�شو�شنكرد«. حيث جتّنب �لعر�ق 

يف ذ�ك �لن�شحاب خ�شائر فادحة يف قّو�ته عرب �عتماده لطريقة �لنار 

و�حلرك���ة. بعدها بثمانية �أ�شه���ر، كانت �لقّو�ت �لإير�نّي���ة هذه �ملّرة، 

ا يف �نكفائها، خالل عملّيات »رم�شان«: ا مدرو�شاً تعر�ص �أ�شلوباً

»يف الع���ادة، ي�سعى اجلميع خ���الل النكف���اء، للرّتاجع بطريقة 

م���ا، فيرتكون ال�سالح والذخرية وكل �سيء حّتى رفاقهم، وينجون 

باأنف�سهم. كان »ح�سن« يف عملّيات »رم�سان« اآخر �سخ�ٍض ين�سحب 

1-  القائد فتح الله جعفري.

2- اللواء محسن رضائي.
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اإىل اخلل���ف. كان يتكّل���م م���ع العنا�س���ر: ام����ض على ر�سل���ك، احمل 

�سالحك، اجمع الذخائر، �سع مطرة املاء يف خلفّية ال�سّيارة..

كان يحر�ض عل���ى عدم اإبقاء �سيٍء يف املنطقة ما دام متاًحا ذلك 

ل���ه، وي�سحب جميع العنا�سر. مل نكن نعتم���د اأي قاعدة اأو اأ�سلوب 

َمت بعدها يف  مِّ يف النكفاء، و»ح�سن« هو من بداأ هذه احلركة، ثّم عجُ

كل مكان. فكّنا نر�سل القادة اإىل اأماكن العنا�سر عند النكفاء، حّتى 

ي�سحبونهم اإىل اخللف بطريقة �سحيحة. كّنا نتعّلم من »ح�سن« كّل 

. اإذا كّنا اليوم نجُقّدم خدمًة لالإ�سالم،  الأمور، ونحن مدينون له بحقٍّ

1
واإذا كان بع�ض اأعمالنا �سحيًحا، فكّله من »ح�سن««.

 ��شت�شه���د خالل عملّيات »رم�شان« ع���دٌد كبري من �أفر�د �لقّو�ت 

ا كانت �أج�شاد �ل�شهد�ء تبقى د�خل �ملحور، وَيَتعّذر  �ملجاهدة. و�أحياناً

ا. كان يعود من  � عميقاً �إرجاعه���ا، هذ� ما كان يرتك يف »ح�شن« �أث���راً

ا بالرت�ب، يتحّدث بني �ل�شالتني مع عنا�شر  �خلّط �لأمامي م�شّمخاً

ا �أثن���اء كالمه. كان  ا، وتنهمر دموع���ه �أحياناً ه. يخربه���م حديثاً مق���رِّ

رفاقه يلحظون يف �شلوكه ووجهه �ل�شتعد�َد لل�شهادة: 

د »ح�سن« ال�ساب���ق، فقد تغرّي ب�سكٍل  »كنا ن���رى اأّن »ح�سن« مل يعجُ

كام���ل. اأحياًنا، عندم���ا كان يجُراجع املقّر خالل العم���ل والن�ساط، اأو 

عندما نراه يف الطريق، كّنا ن�سعر اأّننا يف امل�ستقبل القريب �سنفقد 

هذا القائد، واأّن الله �سياأخذه مّنا. بالطبع كنت اأِفّر م�سرًعا من هذه 

نا الكبري له،  بِّ الأفكار، ول اأرغب اأن اأجُ�سغل فكري به، وهذا ب�سبب حجُ

2
واأملنا اأن يبقى بيننا دائًما«.

1- الشهيد مهدي زين الدين.

2- اللواء غالم علي رشيد. 





النّصر مجّدًدا

بع���د �إنه���اء �ملرحلة �لأخرية م���ن عمليات رم�ش���ان يف 18 �آب من 

�لع���ام 1982م. جل����ص �أ�شحاب �لقر�ر �لكب���ار، ومنهم ح�شن باقري، 

وهم يناق�شون ل�شاعات و�شع �ملناطق �ملختلفة لختيار �ملكان �ملنا�شب 

للعملي���ة �لتالية. �تف���ق �جلميع عل���ى �أن �لعمل عل���ى منطقة �شغرية 

و�لنجاح فيها �أف�شل من �لعمل على منطقة و��شعة و�لف�شل فيها. كانو� 

يختارون نقاطّا ذ�ت �أهمية �شيا�شية وع�شكرية، مثل �لفاو، �لب�شرة، 

�لعم���ارة، علي �لغرب���ي، وطريقي �شومار ومن���ديل �إىل بغد�د. وكانت 

منطقة مهر�ن من �ملناطق �ملهمة ولكن من �لدرجة �لثانية.

� ملق���ر كربالء، وذلك  عنّي حم�ش���ن ر�شائي، ح�ش���ن باقري قائداً

بع���د عمليات رم�شان. يف تل���ك �لأيام كانت �ملنطق���ة �حلدودّية بني 

�إي���ر�ن و�لع���ر�ق مق�شم���ة بني مقّري �لنج���ف وكرب���الء؛ ��شتلم مقر 

�لنج���ف �لبقعة �ملمتّدة م���ن �أول �حلدود يف بري�ن�شه���ر �إىل مهر�ن، 

و��شتلم مقر كربالء �لبقعة �ملمتدة من مهر�ن �إىل �لفاو. كان �لقر�ر 

�لآخ���ر لقي���اد�ت �حلرب هو ��شتط���الع كل �ملحاور م���ن �أجل �ختيار 

�ملنطق���ة �ملنا�شبة للعملية. وق���د ُوّكل ح�شن باقري بهذه �ملهمة، فبد�أ 

�ل�شتط���الع على كل �ملحاور، وكانت �إحدى �ملناطق حمور �لطالئية. 

 P تو�شل���ت وح���دة معلوم���ات �لعمليات يف  ِفَرق »حمم���د ر�شول �هلل

20
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27« و»عا�شور�ء 31« و»�لفرقة 30 �ملدّرعة«، �إىل �كت�شاف طرق جيدة 

خالل ��شتطالع منطقة �لطالئية. �أعطى �حلاج همت هذه �لتقارير 

�إىل ح�ش���ن باق���ري، فتوج���ه �إىل �لطالئية  لال�شتط���الع على �لرغم 

من معار�شة �حلاج هم���ت. قبل عمليات رم�شان  �أعلنت جمموعات 

�ل�شتط���الع �أن تل���ك �ملنطقة غ���ري قابلة للعبور ب�شب���ب طغيان �ملياه 

ووجود �خلنادق، �إل �أن ح�شن مل يَر �أي �أثر خلندق هناك. وقد �أظهر 

� لأن �لقو�ت مل متر من تلك �ملنطقة يف  � وتك���ر�راً ح�ش���ن تاأ�شفه مر�راً

ا مع  عملي���ة رم�شان. �أمر ح�شن قادة مقر كربالء باحل�شور �شخ�شياً

عنا�شره���م ل�شتطالع �لهور وجزيرة �أم �لر�شا�ص وحمور �لفاو �إىل 

�أم �لق�شر. كان من بني �لقادة فتح �هلل جعفري:

اأ�سغر  م���ع  »�سارك���ت يف بع����ض تل���ك ال�ستطالع���ات; �ساركت 

كاظم���ي، وح�سن دانايي فر، وحممد باق���ري، وحبيب اآغاجري يف 

ا�ستطالع منطقة الف���او واأروند؛ كانت جتارب قّيمة. عندما رجعنا 

اإىل الغول���ف و�سلمنا التقارير، خ���الل احلديث قلت حل�سن باقري: 

»من امل�ستحيل اأن نعرب اأروند، ل منلك اأي اإمكانات«.

ق���ال: عندما احتل الإنكليز بو�سهر، قاموا بحفر �سخور وجبال 

زاغرو����ض ]بالرفو�ض[ واأكيا�ض اخلي����ض واأن�ساأوا طريًقا واحتلوا 

�سرياز، فكيف ل ميكننا نحن اأن نعرب اأروند؟

عندها طلب مني العثور على ناقلة جند كي نعرب بها امل�ستنقعات 

واملاء. �س���األ عن ناقلة جند من نوع »خ�ساي���ار«. قلت: »ل ن�ستطيع 

ا�ستعمال هذه الناقالت«.

- مل���اذا؟ م���ا العيب فيها؟ ه���ل الهيكل �س���يء؟ اأم ناقل احلركة؟ ما 

م�سكلتها؟



323 20الّنصر مجّدًدا

- اإن حمركها رو�سي ول يعمل جيًدا يف طق�ض مثل طق�ض منطقتنا. 

- اإذن تكمن امل�سكلة يف املحرك وعلينا اأن نغريه. 

»خ�ساي���ار«: وقد   BTR 50كن���ا ن�سم���ي ناقل���ة اجلن���د الرو�سي���ة

.
1
ا�سرتاها اجلي�ض اأيام ال�ساه من الرو�ض مقابل ت�سدير الغاز«

بعد �أن و�جهت �لعمليات يف �جلنوب �مل�شاكل �نتقل عدٌد من �لفرق 

� للعمليات هناك. جرت عدة تغيري�ت  �إىل �لغرب عّلهم يجدون منفذاً

موؤقتة يف ت�شكيالت �لع�شكر. مت �إن�شاء مقر ظفر بقيادة �حلاج همت 

يف منطق���ة �شومار. كان���ت مهمت���ه �ل�شيطرة على مرتفع���ات مدينة 

من���ديل، حتى ي�شتطيع حتري���ر منطقة غرب �شوم���ار، ولذلك كانت 

�ألوية فرق »حممد ر�شول �هللP 27« و»عا�شور�ء 31« و»�شيد �ل�شهد�ء

Q 10« و»�لمام �لر�شاQ 21« حتت �إمرته. ذهب ح�شن باقري 

�إىل �شومار و��شتطلع تلك �ملنطقة مع عزيز جعفري وحممد �إبر�هيم 

هم���ت وتوقع جناح �لعملي���ة. �شميت هذه �لعملي���ة »م�شلم بن عقيل« 

جنزت بنجاح يف ت�شرين �لأول 1982م.
ُ
و�أ

يف ه���ذه �لفرتة وبينم���ا �ن�شغل �لق���ادة بجبهة �لغ���رب وظنو� �أّن 

�لعملي���ات يف �جلنوب غري ممكنة، وّجه ح�ش���ن باقري ��شتطالعاته 

�إىل مرتفعات حمرين �حلدودية ومناطق جنوب وغرب دهلر�ن. بعد 

�كتمال �ل�شتطالعات وجمع �ملعلومات، وظهور بو�در �حللول، ��شتقر 

باقري يف ع���ني خو�ص، وبد�أ مبناق�شة �خلط���ط  �لتي كان قد �أعّدها 

جريت بع�ص 
ُ
وجهزه���ا للعمليات مع �لقادة. بعد عملي���ات رم�شان، �أ

ن�شئت مقر�ت جديدة، 
ُ
ا، فاأ �لتعديالت على ت�شكيالت �حلر����ص �أي�شاً

�نتقل حم�شن ر�شائي �إىل مقر خامت �لأنبياءP�ملركزي، و��شطحب 

1- القائد فتح الله جعفري. 
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مع���ه رحيم �شف���وي وغالمعلي ر�شي���د. �أوكلت قي���ادة �حلر�ص �إد�رة 

�حلرب يف �جلنوب �إىل ح�شن باقري.

�لت�ش���الت  �أجري���ت  1982م.  �لع���ام  م���ن  �لث���ان  ت�شري���ن  يف 

و�لتن�شيقات �لنهائية للعملية، وكانت متز�منة مع �شهر حمّرم ف�شميت 

ا. جرى ت�شكيل مق���ر م�شرتك للحر�ص و�جلي�ص يف  به���ذ� �ل�شم تيّمناً

ع���ني خو�ص، �أح�شر علي �شياد �شري�زي ب�شفته قائد �لقو�ت �لربية 

�أركان �جلي����ص �إىل �ملقر، وكذلك �أح�شر ح�شن باقري مقّر كربالء. 

متت���د عملية حم���رم على م�شاح���ة 1500 كلم2، بينه���ا 600 كلم2 يف 

�لأر��شي �لإير�نية �ملحتلة، و900 كلم2 يف �لأر��شي �لعر�قية. ي�شّهل 

عبور مرتفعات حمرين �حلدودية �ل�شيطرة على مدن �لعمارة وعلي 

ا ع�شكرية  �لغرب���ي �لعر�قية، ونهر دجلة. تعترب ه���ذه �لنقاط  �أهد�فاً

مهم���ة. تبعد »علي �لغرب���ي« ودجلة 30كلم عن �حل���دود، بينما تبعد 

�لعمارة 60كلم.

قب���ل �نطالق عملية حم���ّرم �أوكلت قيادة فيل���ق �شاحب �لزمان| 

�لثالث �إىل ح�شني خر�زي. كانت �ألوية ذلك �لفيلق هي �لإمام �حل�شني

Q، قم���ر بني ها�شمQ 44، كرب���الء 25، �لنجف 8، و�إ�شافة �إىل 

ذل���ك ��شتق���ّر لو�ء علي بن �أب���ي طالبQ 17 ول���و�ء �لإمام �ل�شجاد

Q 35 يف �ملنطق���ة. جّهز مقر كربالء للعملي���ة 60 كتيبة من �مل�شاة 

منها 52 من �حلر�ص وثمانية من �جلي�ص، وكتيبتني من �ل�شرطة. وقد 

��شتعّدت للعملّيات وحد�ٌت من ت�شكيالت �حلر�ص �ملدّرعة �شّمت: 160 

دباب���ة وناقلة جند، وم���ن هند�شة وحدة �لبناء 60 ل���ودر وبلدوزر ومن 

هند�شة �حلر�ص 70 لودر وبلدوزر. و�أوكلت �إىل �لقو�ت �جلوية �خلا�شة 

)�ملظّليني( و�لق���و�ت �جلوية بع�ص �ملهام يف �لعملية. وحتى �لع�شرين 
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من ت�شرين �لأول كانت كل �لوحد�ت م�شغولة يف �لتح�شري للعملية. قبل 

يوم من �لعملية �جتمع قادة �حلر�ص و�جلي�ص يف مقّر كربالء:

»لق���د قمنا باآخر التدقيقات والتن�سيق���ات. قام ح�سن باقري بعد 

اجلل�س���ة باحلديث عن اأيام حم���رم، واأخذ الأج���واء اإىل ليايل اأبي 

عبدالل���هQ. مل يك���ن هناك ق���ارئ ملجل�ض الع���زاء، مل يكن �سوت 

ح�س���ن باق���ري منا�سًب���ا لذك���ر امل�سيب���ة لكنه �س���ار يق���راأ يف  كتاب 

العزاء )املقت���ل(. كان يقراأ ويذرف الدموع. وكاأن كل خاليا ج�سده 

بداأت بذكر م�سيبة الإم���ام احل�سنQ. عندها تبّدل جو اجلل�سة 

وانقلب���ت راأ�ًسا على عق���ب. قراأ وقراأ حتى غاب ع���ن الوعي. لطمنا 

ال�س���دور و�سعرن���ا ب�سكينة عالي���ة. قراأ ح�سن باق���ري املجل�ض وما 

زل���ت اأذكر حالوة ومعنوي���ات ذلك املجل�ض ومواعظ���ه، على الرغم 

من �سماعي الكثري من املجال�ض واملواعظ يف حياتي. ما راأيته ذلك 

.
1
اليوم كان �سيًئا خمتلًفا«

�نطلقت عمليات حمرم يف 10 �آبان 1361 )1 ت�شرين �لثان 1982(، 

وق���د �شادف �لوقت ي���وم 14 من حمرم، كان قائده���ا ح�شن باقري، 

وند�وؤه���ا ل حول ول قوة �إّل باهلل يا زين���ب �لكربىQ. �أعلن ح�شن 

، وتقدمت  باقري بدء �لعملية عند �ل�شاعة �لعا�شرة وع�شر دقائق ليالاً

�لألوية �إىل �خلط. فما �إن �نطلقت �لعملّية حّتى بد�أت �لأمطار تهطل. 

كان عل���ى �لق���و�ت عبور نهر دوي���رج �لذي ينبع م���ن مرتفعات �شمال 

خوز�شت���ان، وي�شب يف نهر دجل���ة يف �لأر��شي �لعر�قية. جعل هطول 

�ملطر برنامج �لعملّية يف مو�جهة م�شاكل غري متوقعة: 

»يف اأيام ال�ستطالع، ح���ن كنا نعرب النهر، فتغمر املياه اأرجلنا 

1. قائد لواء قمر بني هاشم Q في عمليات محرم، علي زاهدي. 
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كب يف اأعل���ى م�ستوى لها. ومل يكن جري���ان املاء �سريًعا،   حت���ى الرُّ

كن���ا نخل���ع اجلزم���ات الع�سكري���ة ون�سعه���ا عل���ى الأكت���اف ونرفع 

البنط���ال ومنر حف���اة. وكانت اخلطة تق�سي القي���ام بال�سيء نف�سه 

اأثن���اء العملية. لكّن ال�سم���اء اأمطرت ب�سدة يف ليلة العملية. اجتمع 

ال�سب���اب يف خيامهم، وق���د غّطوها بالبال�ستي���ك، ومل يحدث �سيء 

خ���الف التوقع���ات. �سلوا، وتناول���وا الطعام، ث���م انطلقوا باإجتاه 

النه���ر فيعربون���ه وي�ستبكوا مع الأع���داء. عربت بع����ض الكتائب، 

وبع�سها الآخر كان يحاول العبور. كانت قوات الوحدات املختلفة 

يف اأربع���ة حماور حتاول عب���ور النهر. كان عر����ض النهر خم�سن 

مرًتا وكان املاء يجري بهدوء، وعلى امتداد مئتي مرت توجد اأر�ض 

�سخرّية على حاّفتّي طريف النهر.

كان���ت القوات مت���ّر، واإذ ب�سيٍل قويٍّ وكاأنه جب���ل يتقدم نحونا. 

فاأوجد بحًرا بعر�ض 150 مرًتا وعمق خم�سة اأمتار وف�سل ال�سفتن 

عن بع�سهما البع�ض. ارتفعت اأ�سوات الكتائب، فبع�سها عرب النهر 

وو�س���ل اإىل العدو وب���داأ بال�ستباك معه، وع���دٌد اآخر منها بقى يف 

اخلل���ف، وبينهم���ا  بحر من امل���اء يجري ب�سرع���ة. كان املاء يجرف 

احلجارة الكبرية وحتى ال�سيارات! بداأ و�سع العملية ي�سوء �سيًئا 

ف�سيًئا. لقد �سحبت املياه بع�ض ال�سباب معها. ما اإن بداأت العملّيات 

حّت���ى حترك ال�سهيد باقري من املقر باجت���اه املنطقة. لقد كان لهذه 

احلادثة الوقع الكبري عليه. عندما و�سلتجُ اإليه كان قد جمع وحدات 

الهند�س���ة التابعة للحر�ض واجلي�ض وراح يقول لهم  �سعوا اجل�سر 

ف���وًرا، اإذ يج���ب نقل اجلرح���ى اإىل املقر واإر�سال الإم���دادات واملاء 

والطع���ام. كان���ت وح���دة الهند�س���ة يف اجلي����ض قد اأح�س���رت معها 
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ج�س���ًرا ع�سكرًيا وكان ال�سب���اب يحاولون تركيب���ه.  كان اأمًرا �ساًقا 

والعم���ل ي�سري ببطء. ونريان العدو ل ترح���م. كانت الكتائب التي 

عربت النهر تت�سل وت�ساأل ملاذا مل ي�سل املزيد من ال�سباب؟ وكانت 

الكتائب هنا تنتظر عبور النهر. هذه واحدٌة من املّرات القليلة التي 

راأيت فيها غ�سب ال�سهيد باقري ال�سديد اإذ كان ي�سغط على وحدات 

الهند�س���ة وي�ساأل اأفرادها: »ماذا تفعل���ون؟ اأ�سرعوا«. عندما انتهوا 

م���ن و�سع اجل�سر كان���ت ال�ساعة العا�سرة �سباًحا. ب���داأت الكتائب 

1
بالعبور. بعد مدة ق�سرية خّف طغيان املاء قلياًل«.

� يف تلك �لو�قعة:  كان فتح �هلل جعفري حا�شراً

»بعد ح���واىل ال�ساعة من بدء العملية ات�س���ل ح�سن باقري عرب 

جه���از الال�سلكي وطلب مني الإ�س���راع يف املجيء اإىل جانب ج�سر 

»ج���م �سري«. ذهب���ت ب�سرعة. كان املطر ينهم���ر. على القوات عبور 

النهر م�س���اًة. ر�سفوا احلجارة فيه عل���ى م�سافة ق�سرية. و�سارت 

قواتن���ا تعرب النه���ر م�ستعينًة به���ا. مل يكن ال�سباح ق���د طلع عندما 

ع���ربت الدباب���ات وناقالت اجلند بقي���ادة اأ�سغ���ر لوي. اأمر ح�سن 

ببقاء �سرّية من ناقالت اجلند عند طرف النهر. طلع ال�سباح. بداأت 

القذائ���ف تت�ساق���ط حولنا. كنا قلق���ن على ح�سن. ق���ال: اذهب اإىل 

الطرف الآخر واأخربين اإىل اأين تقدمت قواتنا. 

تقدم���ت اإىل خ���ط النار على الدراجة الناري���ة. كان م�ستوى ماء 

دوي���رج ي�سل اإىل ما دون الركب���ة، فعربته ب�سرعة. ثم تقدمت قلياًل 

وخباأت الدراجة النارية وراء اإحدى التالل، واأ�سبحت داخل �ساحة 

املعركة. كانت قواتنا حت���ارب على تلة »ماهورها«. ركبت الدراجة 

1- اللواء محمد باقري. 
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وع���دت اأدراجي اإىل ح�سن واأخربته: ال�ستباكات يف التالل. �ساأل: 

كم كيلومرت تبعد من هنا؟

 - �ستة كيلومرتات. 

- الطريق لوحده 12 كلم!

مل ي�سمح يل باإكمال التقرير، وجمع اخلريطة. عرف من امل�سافة 

الت���ي قلتها له ب���اأن تقريري خاطئ. كنت اأري���د الذهاب مرة اأخرى. 

قال ل داعي لأن تذهب.

وفجاأة ارتفع م�ستوى النهر. وقف بجانب النهر كي يحل م�ساألة 

عب���ور النه���ر. و�سعن���ا دبابة دون ب���رج عل���ى اأر�سية النه���ر ليعرب 

املجاه���دون عليها. مل متر �ساعة حتى ارتفع ماء النهر جمدًدا وغمر 

���ا. كنا ننق���ل القوات بناقل���ة اجلند، وننق���ل اجلرحى  الدباب���ة اأي�سً

ا. �س���ار من�سوب ماء  ب�سرع���ة اإىل �س���رق دويرج بناقل���ة اجلند اأي�سً

النه���ر يزداد حلظة بلحظة. اأدى امل���اء اإىل ف�سل عنا�سر القوات عن 

بع�سه���م البع����ض واإيجاد م�ساف���ة كبرية بينهم. مل يك���ن العراقيون 

يعرف���ون باأمر في�سان النهر وما يح�سل لنا. تفّرقت قواتهم بهجوم 

مفاج���ئ منا، واإل لآذونا ب�سدة با�ستدعائهم �سالح اجلو. كان القادة 

يف مقر كربالء ي�سرون على ح�سن ويطلبون منه الرجوع اإىل املقر 

ولكن���ه وقف بجانب النهر ومعه الال�سلك���ي، ير�سد القوات من جهة 

1
ويخطط لو�سع اجل�سر من جهة اأخرى«.

 مل يك���ف ح�شن باقري عن �لتفكري بال�شب���اب وما جرى بال�شيل، 

� عن �أرو�حهم: وكان يعترب نف�شه م�شوؤولاً مبا�شراً

1- القائد فتح الله جعفري.  
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»�سب���اح ي���وم العملي���ات كن���ت جال�ًسا بالق���رب من���ه، يف �سيارة 

�ستي�سن وكان يعطي تعليماته للقّوات عرب الاّل�سلكي. كانت ال�سماء 

قد اأمطرت ب�س���دة يف الليلة ال�سابقة وفا�ض النهر. يف اليوم التايل 

كن���ا نبّدل الق���وات التي �سارك���ت يف العملية بق���وات جديدة. كانوا 

مي�سك���ون اأكتاف بع�سهم البع�ض حتى ل ت�سحبهم املياه. اأفلت اأحد 

التعبوين يده باخلطاأ و�سحبه املاء. مل نعرف ماذا نفعل؟ كان �سياًل 

ومل تك���ن ال�سباح���ة بالأمر ال�سه���ل. اأفلت ح�س���ن الال�سلكي ورك�ض 

 
1
ليقف���ز يف النهر، ولك���ن بع�ض ال�سباب اأوقفوه. ب���ادر اأحد ال�سباب

-وه���و �سباٌح ماه���ر- وقفز مبا�سرًة وحاول كل جه���ده اإنقاذ ال�ساب 

التعب���وي. اق���رتب ح�س���ن باقري من���ه وم�س���ح على راأ�س���ه و�سكره 

لإنقاذه ال�ساب. ثم عاد ب�سرعة اإىل الال�سلكي. كان ما فعله ح�سن يف 

.
2
خ�سّم تلك ال�ستباكات اأمر مهم بالن�سبة اإلينا«

عل���ى �لرغ���م من م�شكل���ة �لنهر �لت���ي ظهرت يف بد�ي���ة �لعملية، 

و�لت���ي �أّدت �إىل تاأخ���ر �ملجاهدين يف �لهجوم، وعل���ى �لرغم من �أّن 

�لعر�قّي���ني ق���د لّغم���و� مرتفع���ات حمرين حت���ى �شفوحه���ا، وزرعو� 

�لكمائ���ن يف �ملعاب���ر، فقد متّكنت �لقو�ت �ملقاتل���ة من خرق �شفوف 

�لعدو وحتطيمها. ��شتطعنا يف �ملرحلة �لأوىل من �لعملية حترير550 

كل���م2 من �لأر��شي �لإير�نية، من �شمنها مدينة مو�شيان، مرتفعات 

حمري���ن، ج�شر جم�شري، خماف���ر »و�وي« �حلدودية، جم هند، نهر 

عن���رب، وخرجت �إثر ذلك ج���ادة دهلر�ن من مرم���ى ونري�ن �لعدو. 

م���ن �لنتائج �ملهمة للمرحلة �لأوىل هي حما�ش���رة لو�ء للعدو، و�أ�شر 

1-  الشهيد أصغر الوي قائد »لواء المدرعات 20«. في عمليات رمضان. 

2- قاسم حاج محمد حسن، من مسؤولي مقر كربالء في عمليات محرم. 
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م�شاعد قائد �لّلو�ء عبد �لر�شا عبد�لهادي و500 عر�قي �آخر.

ب���د�أت �ملرحل���ة �لثانية م���ن عمليات حم���رم عن���د �ل�شاعة 2:30 

فجر �لث���ان من ت�شرين �لثان 1982 و��شتطاع���ت �لقو�ت �لإير�نية 

� �إح���كام �حل�شار �أكرث عل���ى �لعدو ومباغتته  بهجومه���ا �ل�شريع جداً

ب�شدة:

»ذهب���تجُ يف املرحل���ة الثاني���ة م���ن العملية  م���ع اأ�سغ���ر كاظمي، 

م�سوؤول مقر كرب���الء، اإىل منطقة العمليات. عندما و�سلنا اإىل مقر 

�سعت  قي���ادة الل���واء العراقي، وجدن���ا فيه موقد غاز �سغ���ري وقد وجُ

عليه مقالة وفيها بي����ض. يبدو اإن القائد العراقي مل يكمل فطوره. 

جل�سن���ا اأنا واأ�سغر كاظمي واأكلن���ا البي�ض مع اخلبز الطازج الذي 

كان هن���اك على ال�سفرة. وقد احتوت د�سم���ة القائد على براد مليء 

.
1
باللحوم واملعلبات والفواكه، وجهاز تلفزيون اأملاين ملون«

يف �ملرحل���ة �لثانية ُحّرر150 كلم2 من �لأر��شي �لإير�نية �ملحتلة، 

�ش���ر 200 جندي م���ن �لعر�قيني. �أم���ا �لهدف من �ملرحل���ة �لثالثة 
ُ
و�أ

م���ن عملية حم���رم فكان �ل�شيط���رة على مرتفعات حمري���ن �لغربية 

و�لطرق و�ملر�كز �ملهمة للعدو. ومرة �أخرى هاجم جماهدو �لإ�شالم 

خ���ط �لعدو �ل�شاعة �لعا�ش���رة ليالاً يوم �ل�شاد�ص م���ن ت�شرين �لثان 

1982م. و�شيط���رو� على 300 كل���م2 من �لأر��ش���ي �لعر�قية. �شملت 

هذه �لأر��شي مق���ر�ت �شرهان و�أبوغريب، مدينة زبيد�ت، وكذلك 

من�ش���اآت وبرك �ملنطق���ة �لنفطية يف زبي���د�ت، بالإ�شافة �إىل 35 بئر 

نفط. كانت ه���ذه �ملرحلة، �ملرحلة �لأخرية من عمليات حمرم، وقد 

ا يوم �ل�شابع من ت�شرين �لثان 1982م. �نتهت يف �ل�شاعة 8 �شباحاً

1- القائد فتح الله جعفري.
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من �أهم �لألوية �لتي �شاركت يف �ملرحلة �لثالثة »لو�ء علي بن �أبي 

طالب 17Q« بقيادة مهدي زين �لدين:

»يف املرحل���ة الثالثة من عمليات حمرم، يف منطقة عمليات لواء 

»عل���ي بن اأبي طال���ب 17Q« كان���ت قواتنا قد حا�س���رت مقر اأبو 

غري���ب ولكن���ه مل يكن قد �سق���ط بعد، وكانت الأم���ور معقدة. ذهبت 

اإىل هن���اك مبا�سرًة واأم���رت ال�سباب بالنت�سار عل���ى التالل. عندما 

راأى العراقي���ون اأّنهم حما�س���رون تركوا املوق���ع وهربوا. لحقت 

العراقي���ن على الطريق. كان���ت اأول �سيارة اأتت م���ن جهة ال�سباب 

الذي���ن حا�س���روا العراقي���ن �سي���ارة اأخين���ا ح�سن باق���ري وجميد 

بقائ���ي. كانت املنطقة تابعة للواء علي بن اأبي طالب 17Q، واأنا 

م�سوؤوله، وكان الأخ ح�سن خ���رازي م�سوؤول الوحدات التابعة له، 

مل يك���ن ل���الأخ ح�سن باق���ري اأي م�سوؤولية مبا�سرة هن���ا اأ�ساًل، لكن 

.
1
حن تتعّقد الأمور، كان يح�سر فوًرا  للم�ساعدة«

كان حمم���د باقري �أحد جرحى هذه �لعملي���ة. عندما ر�أى ح�شن 

باأن �ل�شهادة قريبة منه، كان يتحنّي �لفر�شة ليعّد �أعز�ءه و�أ�شدقاءه 

ملو�جهة حادثة كهذه:

رحت. ما اإن عرف ح�سن  »اأ�سابتني �سظية يف ه���ذه العملية، وججُ

باقري باإ�سابتي حّتى ات�سل باأ�سرتي واأخربهم وقال اإن فالًنا )اأنا( 

ق���د اأ�سيب. ذهب���ت اإىل الدائرة ال�سحّي���ة، �سمدوا اجل���راح، اأرادوا 

اإر�سايل اإىل البيت فقلت لهم باأين على ما يرام، وعدتجُ اإىل املقر باأي 

طريقة ممكنة. عندما راآين قال: لقد اأخربت العائلة باأنك ا�ست�سهدت! 

قلت: مل يحدث �سيء يا رجل! اإنه جرح و�سي�سفى، ملاذا قلت لهم باأين 

1- الشهيد مهدي زين الدين. 
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ا�ست�سهدت؟ قال: يجب اأن يتجهزوا، فمن املمكن اأن ن�ست�سهد يف اأي 

.
1
حلظة، ويجب اأن يق�سوا على خوفهم من هذا املو�سوع«

كانت عملية حمرم �لناجحة، �لبل�شم �لذي هّد�أ قلوب �لنا�ص بعد 

عملي���ة رم�شان �لفا�شلة. تعّد �لعملية �لناجحة يف �أذهان �لنا�ص تلك 

�لعملي���ة �لتي يحّرر فيها �ملجاه���دون �لأر�ص ويتمو�شعون فيها وهذ� 

ما ح���دث يف عملّية حمّرم، حي���ث عاد �لن�ش���ر �إىل مع�شكر �لقو�ت 

�لير�نية:

»نجُّفذت عملية حمرم حتت اإ�سراف مقر كربالء بقيادة ح�سن باقري 

وم�ساعده جميد بقاي���ي. اأجُ�سر كثرٌي من العراقين وا�ستطعنا �سرب 

اأه���داف مهم���ة. اأدت عملي���ة حم���رم اإىل تَغريجُ كام���ل ل�سرتاتيجيتنا 

يف احلرب. كن���ا قد اتخذنا قراًرا بالقت���ال يف اجلبهة الغربّية نظًرا 

ل�سعوبة القتال يف �سرق الب�سرة لنقّوي بذلك نقاط �سعفنا ثم نهجم 

اإىل �سرق الب�سرة مرة اأخرى. ولكن النجاح الكبري يف عملية حمرم 

والنت�س���ار امل���وؤزر هن���اك اأّدى اإىل تغريجُ ا�سرتاتيجيتن���ا، وتوجيه 

قّواتن���ا برّمتها لأخذ العم���ارة. والأمر الالفت للنظ���ر عندما ان�سغل 

ال�سباب باأهدافهم التي �سيطروا عليها، كان ح�سن باقري يتقّدم نحو 

اخلّط الأمامي باجليب )jeep( ويعمل على تنظيم القّوات. 

كان���ت ه���ذه م���ن ال�سف���ات الت���ي مل تتوّفر ل���دى كل قائ���د رفيع 

امل�ست���وى، خا�سة اإذا كان هذا القائد يدير ب�سع فرق وم�سوؤوًل عن 

»
2
منطقة �سا�سعٍة جًدا.

1- اللّواء محمد باقري. 

2 - القائد احمد غالمبور.
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عل���ى �لرغم من جناح عملي���ة حمرم و�إدخالها �لف���رح �إىل قلوب 

�لنا����ص؛ وتركها �لأثر �لإيجابي على معنوي���ات �لقادة، �إّل �أنها حملت 

معه���ا بالن�شبة �إىل ح�ش���ن �إ�ش���ار�ت �إىل �أن �إد�رة �حلرب غدت �أكرث 

�شعوبة. فهو �إذ �شارك يف �ملر�حل �لثالث من �لعملية و�أد�ر �لوحد�ت 

عن قرب؛ فقد لحظ �لفرق بني جي�ص �لعدو �لذي قاتله يف هذه �لعملية 

وذ�ك �ل���ذي قاتل���ه يف عمليات �لفتح �ملبني وبي���ت �ملقد�ص ورم�شان. 

 ،)T76(و )T55( ففي �لغنائم لحظ وجود معد�ت حديثة، كدبابات

ناقالت جند �شينية، �شو�ري���خ فرن�شية ومعد�ت متطورة �أخرى. من 

�مل�شائ���ل �ملهمة �لت���ي مت ك�شفها هو خندق للجي�ص �لعر�قي  ممتد من 

ت�شز�به �إىل حمرين؛ باإمكان���ه �إعاقة تقّدم قو�تنا من �مل�شاة و�لدروع 

ومنعه���م من �لعبور. و�لأهم من ذلك ه���و �إن�شاء �ألوية ثالثية �لأرقام 

مثل: 606، 605، 611 و... �شكلت خط �لدفاع �جلديد للنظام �لبعثي. 

بعد �نته���اء �لعمليات؛ ذهب ح�شن باقري �إىل طه���ر�ن ليطلع �لقادة 

على �ملعلومات �جلديدة. ر�فقه يف هذ� �ل�شفر فتح �هلل جعفري:

»ذهب���تجُ مع ح�سن باقري اإىل طهران يف طائ���رة فالكون، يوم 8 

ت�سري���ن الث���اين 1982م. و�ساركنا يف جل�سة مق���ر القيادة املركزية 

للحر����ض. ق���ال ح�سن باق���ري يف جمَع���ي  القادة واملجل����ض الأعلى 
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للحر����ض: اإذا ا�ستمرينا على هذا املن���وال، �سن�سطدم بامل�ساكل، مل 

يع���د هناك ت���وازن بن قواتنا وق���وات العدو، عل���ى احلر�ض اإعادة 

النظ���ر يف اأ�ساليبه، اإذا مل نفكر مب�ستقب���ل احلرب بطريقة جديدة، 

علينا اأن ل نتوقع انت�سارات كبرية.

هناك عرفتجُ هواج����ض ح�سن باقري وما كان يقلقه. قدم حتلياًل 

دقيًق���ا عن اجلي�ض العراقي وقال: اأن�س���اأ العراقيون 90 لواًء جديًدا 

ثالث���ي الأرق���ام واأ�ساف ثالث ف���رق اإىل فرقه الثنت���ي ع�سر. اإذا مل 

.
1
نوِجد توازًنا معهم فلن ننجح«

يف �لي���وم �لتايل خطب ح�ش���ن باقري يف قادة مق���ر�ت �حلر�ص. 

غريت تلك �خلطبة �لتوجه �لغالب على �لت�شكيل و�ملنظومة �لإد�رية 

يف �حلر�ص، وجعلتهم ي�شع���ون �ملر�بطة و�مل�شاركة يف �لعمليات على 

ر�أ����ص �لأولويات. ركز يف بد�ية حديثه على حتليل �لظروف �جلديدة 

 : للحرب قائالاً

»ظ���ن الأمريكي���ون يف بداي���ة احل���رب اأن ]هجوم[ نظ���ام العراق 

يكف���ي لهزمية اإيران. اإذا مل ن�سّلم ب���اأن الأمريكي كان يريد ال�سيطرة 

على خوز�ستان، على الأقل ن�ستطيع القول اأنه كان يريدها ح�سكة يف 

حلق اجلمهورية الإ�سالمية. ميك���ن تلّم�ض هذه امل�ساألة يف ال�سنتن 

الأوىل والثانية للحرب، اإل اأّن التحليالت بعد عمليات ب�ستان )طريق 

القد����ض( اأظه���رت تلّق���ي العراق �سرب���ات موجع���ة، واأّنه بح���ّد ذاته 

»كنظ���ام بعث���ي«، ل ي�ستطيع القيام بهذا الأمر لوح���ده، وهو يحتاج 

اإىل امل�ساع���دة. لهذا ال�سبب اأعطوه عدًدا كبرًيا من دبابات )T55( من 

م�سر، وزّودوه يف الآونة الأخرية بدبابات )T76( وطائرات مرياج 

1- اللّواء فتح الله جعفري.
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و)مي���غ25(. وكذلك زّودوه باأ�سلحة مل يقدموها له يف بداية احلرب. 

والآن اأ�سبحن���ا نرى ذخائ���ر �سعودية واأردنية وميني���ة. يعني اإنهم 

حّثوا الدول لتدعم العراق حتى لو ترّبعت كل دولة منها ب� 100 طلقة.

ي���دل هذا الأمر عل���ى اأن توازن القوى قد رج���ح مل�سلحة اإيران، 

ولهذا و�سلوا لهذه النتيجة: »يجب تقوية العراق«. بعد هذا الدعم 

ال���ذي ح�س���ل عليه نظام الع���راق، خا�سة بعد عملي���ة بيت املقد�ض، 

ميك���ن الق���ول اأن قّوت���ه غدت كما ل���و اإنها يف اأول احل���رب! فمع كل 

املعارك التي ح�سلت؛ واأعداد اجلنود الذين اأ�سرناهم حيث جتاوز 

عدده���م ال� 40 األف اأ�س���ري؛ والدبابات الت���ي غنمناها والتي جتاوز 

عدده���ا ال���� 1000 دباب���ة )اأي ما يع���ادل جتهيز ثالث ف���رق(، دعموا 

 .
1
العراق جمدًدا واأعادوا اإمداده مبا خ�سره«

�أكمل ح�شن باقري كالمه حول �لغنائم من �لأ�شلحة و�لذخائر:

»اإح���دى امل�س���اكل الت���ي نواجهه���ا هي اأن���ه مع امتالكن���ا: )ب7( 

وب���ازوكا، وت���او ومالوتكا؛ اأي انن���ا منتلك تر�سانة م���ن الأ�سلحة. 

ولدين���ا كاتيو�س���ا وميني كاتيو�سا، مدافع )203مل���م( و)122 ملم(. 

لدينا اأ�سلحة من ال�سرق والغرب وال�سن ورو�سيا وبريطانيا؛ اإذا 

ق���ال اأحدهم ب���اأن هناك قذائف عي���ار )135ملم(، مع اأن���ه ل يتنا�سب 

م���ع اأعرية اأ�سلحتنا، مع ذلك علينا اأن نذهب ونح�سره، حتى نّهز 

الوحدات التي قمنا بتو�سعتها بالعتاد والذخرية. الآن لدينا نق�ض 

يف قذائ���ف عيار )122 مل���م(، وهي ت�سكل الق�س���م الأكرب من مدافع 

احلر����ض، مل���اذا؟ لأن املداف���ع والقذائ���ف كانت مبعظمه���ا غنيمة من 

1 - خطاب حسن باقري أمام قادة مراكز المنطقة األولى في الحرس بتاريخ 19 
آبان 1361هـ.ش.\ 10 تشرين الثاني 1982م. 
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العراقي���ن. عندما ناأخذ مدفع غنيمة، ك���م قذيفة يكون معها؟ فلنقل 

اأن هن���اك 500 قذيفة مع كل مدفع. من���ذ عمليات »الفتح املبن« حن 

غنمنا هذه القذائف، فاإننا نطلق يومًيا 4 اإىل 40 قذيفة بذلك املدفع. 

اأخذنا ذخائر من اجلي����ض واأماكن اأخرى؛ وحتى لو كانت غنيمتنا 

مع كل مدفع )122ملم( كبرية فنكون قد ح�سلنا يف اأف�سل حال على 

200 قذيف���ة. اأنظ���روا اإىل اأهمية ه���ذه امل�ساألة، وكي���ف باإمكانها اأن 

ت���وؤدي اإىل ا�سطراب وتوتر يف التدريب. عندما ن�سع طاقًما ملدفع 

فاإنن���ا نفكر با�ستمرار باأن له���ذا املدفع 200 قذيفًة فقط، فعندما تنفد 

ال����200 قذيفة، يجب عل���ى الطاقم اجللو�ض والنظ���ر اإىل املدفع. ثم 

نعي���د القول اليوم ندرب هذا الفرد؛ اأما بانتظار الغد ف�»الله كبري«. 

وه���ا هو الع���راق ي�سبح ق�سي���ة، لدي���ه �سواريخ ماليوت���كا وتاو، 

ا، والأ�سلحة ال�سرقية ت�سله من دول  والأمريكيون ي�ساعدونه اأي�سً

.
1
الأع�ساء يف حلف وار�سو.«.

ث���م دخ���ل �إىل �شلب �ملو�ش���وع و�أّكد عل���ى �أهمية �إر�ش���ال �لقو�ت 

م���ن ذوي �خل���ربة، وتدريب و�إر�ش���ال �لتعبويني و�لق���و�ت �جلديدة. 

ومبقارن���ة ب�شيطة بني قو�ت �لعدو وقو�تن���ا، �شرح ح�شن باقري و�قع 

�لأمر لهم بكل �شر�حة:

»م���ع اأن عدد �سكان العراق هو ن�سف عدد �سكاننا اإل اأنهم �سّدوا 

النق����ض الب�س���ري يف قّواتهم. مع اأن خدمة العل���م الإلزامية موؤّمنة 

عنده���م اإل اأنهم جلاأوا اإىل اجلي����ض ال�سعبي اأو التح�سيد ال�سعبي. 

اجلي�ض ال�سعبي هو اأكرث ان�سجاًما من التعبئة عندنا. �سكل العراق 

طيلة فرتة احلرب 90 لواًء ثالثي الكتائب، ولنفرت�ض اأن عدد قوات 

1- المصدر السابق: مذكرات حسن باقري، ج3.
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كل كتيب���ة فيه ي���رتاوح ب���ن 300-340 عن�سًرا، في�سب���ح العدد مئة 

األ���ف. هوؤلء هم فقط الألوي���ة الذين ت�سّكلوا يف اجليو�ض ال�سعبية 

بعن���وان قوات احتي���اط. وقد عّن ل���كل �سرية يف الكتيب���ة �سابًطا 

م���ع اثن���ن م���ن ذوي الرت���ب، اأح�سره���م م���ن وزارة الدف���اع، ومن 

مع�سكرات التدريب، ومن وزارة احلرب والأركان امل�سرتكة. وهو 

ب�سب���ب الن�سجام يف قواته، جم���ع كل �سباط املق���رات اأو الأركان 

الإ�سافين من جميع الأماكن واأر�سلهم اإىل اخلطوط الأمامية. يف 

الكث���ري م���ن الأماكن، خا�س���ة يف عمليات بيت املقد����ض، راح يرمي 

ه���ذه الق���وات اإىل الأمام و�س���ارت قواتنا ت�ستبك مع ه���ذه الألوية 

 وتق�سي عليها وتاأ�سر 20 األًفا منها، وعندما يحّل التعب 
1
ال�سعيف���ة

يف قواتن���ا ير�سل العدو وحداته الأ�سا�سية التي دربها وعمل عليها 

طيلة 20 �سنة )لتم�سك زمام الأمور(.

كان خط���اأ العراقي���ن يف بداي���ة احل���رب اأنه���م و�سع���وا الفرقة 

الثالث���ة وهي م���ن اأف�سل الف���رق لديه���م، يف اجله���ة اليرانية لنهر 

كارون. نجُفِّذت اإحدى العمليات فهاجمهم التعبويون يف غ�سون 24 

�ساع���ة، اأ�سروا 1500 عن�سر م���ن قوات تلك الفرقة من ذوي اخلربة 

)الع�سكري���ة(. اأو يف عملية �سو�ض حيث تلّقت نخبة قواته �سربات 

كب���رية. التف���ت العراق اإىل اأن���ه ل ميك���ن ال�ستمرار به���ذا ال�سكل. 

فاألويت���ه الت���ي اأن�ساأها �سعيفة جًدا وقد افتع���ل م�ساألة ت�سزابه. يف 

عملي���ات ت�سزابه جّهز الع���راق ع�سرة األوية م���ن اجلي�ض ال�سعبي، 

ير�س���ل �سباًحا اللواء الأول ثم ير�س���ل عند الظهرية اللواء الثاين. 

قّدمنا �سهداء يف عملية ت�سّزابة بقدر ما قّدمناه يف عمليات ب�ستان. 

1 - عبر: مع هذه القمامة. 
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كان���ت اإرادة الل���ه اأنه���م اأعر�سوا عن فع���ل هذا الأم���ر، ومل يذهبوا 

باجت���اه هذا النمط من الت�سكيالت. لأن ه���ذا الأمر؛ م�ساًفا اإىل اأنه 

ا، فنجُجربجُ  �سيكّلفه���م تقدمي اأعداد كبرية؛ �سيعقّد الأم���ور عندنا اأي�سً

عل���ى القتال يف مناطق ل�سنا م�سطرين للقتال فيها. مل تكن ت�سّزابة 

املنطقة التي يفيدنا القتال فيها، نحن كنا نريد الو�سول اإىل »م�سيق 

ت�سزابه« كي ننقل املعركة اإىل منطقة يكون لها منفذ، وعندها نقفله 

بلواء واح���د، ثم نرتك ذلك املكان ونعود اإىل حياتنا واأعمالنا. كان 

ه���دف »عملية ب�ستان« هو اإيقاف عمليات جي�ض العراق يف ال�سمال 

واجلنوب عند خوز�ستان، واملحافظة على قواتنا وعدم ال�سطرار 

اإىل الدف���اع دوًم���ا؛ لأن جناحن���ا الأي�سر كان امل���اء والهور العظيم؛ 

وجناحن���ا الأمين الرمل الذي يعيق العب���ور وميكن بالتايل الدفاع 

عن���ه بعدد قليل من القوات. ولك���ن العراقين فر�سوا علينا احلرب 

يف جبهة ت�سزابه. 

يف عملية رم�سان واجهنا بع�ض الق�سايا ب�سبب هذه العوامل. 

�سحي���ح اأن ل���واء الإم���ام احل�س���ن كان يف املنطقة املتقّدم���ة اأعلى 

القناة؛ ولكن كان على ميينه جحفل من الأعداء: الفرقة 5، الفرقة 6، 

وحدات الحتياط، اللواء 10، ولواء احلر�ض اجلمهوري، جميعهم 

كان���وا عل���ى ميمنتنا ونح���ن ملت�سق���ن يف الناحي���ة املتقدمة اأعلى 

القن���اة. )حتى ل���و( اأن�ساأن���ا ال�سواتر على امليمنة، مل���ا كانت الأمور 

لتحل. وال�سبب هو اأنه مل يكن لدينا �سوى لواءي النجف الأ�سرف 

والإم���ام احل�سنQ. وكان يف اخلط اخللف���ي فرقة الفجر. وكم 

من الهجم���ات ي�ستطيع لواءان �سده���ا؟ وقدراتهما حمدودة ومامل 

ندعمهم���ا ل ميكنهما ال�ستمرار، واإذا اأردنا ذلك �سرنجع اإىل م�ساألة 
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الق���وات والتي هي م�سكلتنا الي���وم يف ال�ستمرار باحلرب. ميتلك 

الع���راق حالًي���ا 17 فرقة منظم���ة، وجي�سه ال�سعبي 90 ل���واًء اأي 30 

فرق���ة. اأي اأن لدى الع���راق جي�سا من 50 فرقة. وكنا نقول يف بداية 

احل���رب اأن للع���راق 12 فرقة وقد اأ�سبح ميتل���ك جي�ًسا من 50 فرقة. 

وكيف اأ�سبحنا؟ فلنجري مقارنًة معهم.

ه���ديف من كل هذا احلدي���ث واملقارنة هو معرف���ة ما هو واجب 

احلر�ض وما هو و�سعه؟ ن�ستطيع القول اأن لدينا حالًيا يف احلر�ض 

15 فرقة. ولكن؛ ما هو و�سعها اأمام 50 فرقة للعراقين؟ ينق�سنا 35 

فرقة، ولو قلنا اأنه توجد 10 فرق لدى اجلي�ض؛ فما زال ينق�سنا 25 

1
فرقة. وها نرى جمدًدا اأن ل توازن بن القوات«.

�أ�ش���ار ح�شن باقري يف ذل���ك �لجتماع �ل�ّشري م���ع قادة �ملقر�ت 

�إىل نقاط �ل�شعف يف ت�شكيالت �حلر�ص �لثوري. كان هدفه من هذه 

�لنتقاد�ت رفع م�شتوى قدرة و�أد�ء �حلر�ص:

»ينبغ���ي عل���ى الكتيبة التي تاأت���ي من املدينة الفالني���ة اأن تكون 

من�سجم���ة، نع���ن لها قائ���د كتيبة وقائ���د �سرية فقط. يج���ب اأن نجُعّد 

التعبوي���ن يف امل���دن بحيث ل���و ا�ستدعيت كتيبة م���ن مدينة ما اإىل 

املنطق���ة ا�ستطاع���ت الو�س���ول خ���الل 24 �ساع���ة. متل���ك اإ�سرائي���ل 

تنظيًم���ا ع�سكرًي���ا ت�ستطيع فيه تعبئة 240 ال���ف جندي يف غ�سون 

48 �ساع���ة. ذلك البل���د الباطل، الذي ل يتعدى ع���دد �سكانه املليوين 

ن�سم���ة وينت�سر الفل�سطينيون يف داخله؛ يعاين من اآلف امل�ساكل، 

ا�ستطاع اأن ينظم نف�س���ه بطريقة تكون فيه األويته معروفة، كتائبه 

���ا. اإذا كنتم ت���رون اأن هناك رك���وًدا يف ق�سية  وفرق���ه حم���ددة اأي�سً

1- المصدر السابق. 
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احل���رب ويف اتخاذ القرارات، اإذا كنتم ترون اأننا نفتقد يف احلرب 

الي���وم ال�سيا�س���ة الوا�سح���ة؛ اأحياًنا نقوم بعملي���ات يف الغرب ثم 

ننتق���ل للجن���وب، فالأم���ر يع���ود للق�سية الت���ي ذكرناه���ا. لكن منذ 

عملي���ات رم�سان وخاللها �سار لدينا ا�سرتاتيجية ع�سكرية حمددة 

ومتاَبعة. وبعد عمليات رم�سان �سعينا لتحقيق الأهداف املتو�سطة 

كاأن نق���وم بعملي���ات حم���دودة يف مناط���ق خمتلف���ة ك�»منديل« كي 

ن�ستطي���ع تاأ�سي�ض وتنظيم األوية جدي���دة لإناز عمليات الب�سرة. 

بالطب���ع ل بد من اللتف���ات اأن �سدام ل يتواجد فق���ط يف الب�سرة! 

بالنظ���ر اإىل امتداد العراق وات�ساعه حيث تنت�سر قواته، فال ت�سكل 

الب�س���رة �س���وى 35 باملئة م���ن حّيز احل���رب. اأي اأنه يف م���ا يتعلق 

باحلرب ما زال لدينا م�سري طويل.

حت���ى الآن، مل يتع���ّد عديد ق���وات التعبئة يف كل الب���الد املئة األف 

ف���رد. مع اأننا نحتاج يف العمليات الوا�سعة اإىل اأكرث من �سعفي هذا 

الع���دد. عندما حتتاج الألوي���ة اإىل دعم ب�سري، من يج���ب اأن يغذيها 

بهذا الدعم؟ فاأنتم م�سوؤولو العمليات يف خمتلف املدن؛ اإذا مل توؤمنوا 

الدعم الب�سري لالألوية فمن �سيوؤمنه لها؟ اإذا مل متدوا احلرب بالقوات 

با�ستم���رار فمن �سيكمل احلرب؟ على قدر عملكم يف املدن، نتقّدم يف 

اجلبهات. ي�سهد الله، اإنني اأوؤمن اأن دورنا يف اجلبهة هو اأقل اأهمية 

م���ن دوركم يف امل���دن. اإن الدور الأ�سا�ض يف امل���دن هو على عاتقكم. 

اإذا اأر�سلتم لنا القوات، وحققتم هذا الن�سجام ميكننا نحن اأن نوؤدي 

.
1
دورنا هناك يف اجلبهة ونقاتل. يعود ف�سل هذا العمل اإليكم«

هذه ق�شايا كان يجب �للتفات �إليها و�حلديث عنها على م�شتوى 

1- المصدر السابق. 
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�لقي���ادة ككّل خ���الل �حلرب. رجع ح�ش���ن باق���ري �إىل مقر كربالء 

لال�شتط���الع و�ختي���ار �ملنطقة �لأن�ش���ب للعمليات �لو��شع���ة �لقادمة 

ليق���رتح على �لقيادة �لعليا للحرب �أف�شل خطة ممكنة. كان �لهدف 

م���ن عمليات م�شلم بن عقيل وحمرم ت�شتيت متركز �لعدو يف منطقة 

�لب�ش���رة. كان هذ� �لهدف يتحّق���ق من خالل هاتني �لعمليتني. لكن 

ح�ش���ن باقري كان يتطّلع �إىل ما بع���د �لب�شرة �أي بغد�د. كان للحاج 

. �أي يجب �لو�شول بطريق���ة ما �إىل مركز 
1
���ا هم���ت ه���ذ� �لر�أي �أي�شاً

�لدولة �لعر�قية �أي بغد�د: 

»كان���ت عملي���ات م�سل���م قد انته���ت. توجه���ت برفقة اأخين���ا عزيز 

)جعف���ري( بالطائرة من باخرتان يف كرمان�س���اه اإىل الأهواز. هناك 

ركب ح�سن الطائرة كي نتوجه اإىل طهران ليعر�ض خطته امل�ستقبلية. 

قال يومها بفرح والر�سا عن هذه العمليات ميالأ قلبه: يا حاج اذهب 

وقوِّ هذا اللواء، بعون الله ميكننا ال�ستمرار  يف احلرب.

كان يتكّل���م بح�سم وقاطعّية، وبدا من كالم���ه اأنه يرى امل�ستقبل 

بو�س���وح وكله اأمل وتف���اوؤل. اأحياًنا كان يواجه اعرتا�سات عندما 

يط���رح ه���ذا املو�سوع، فق���د �سب���ق اأن تناق�سنا فيه م���ع الأخوة يف 

اجلي����ض ويف مقر خامت النبياءP. اأّكدنا عل���ى اأهمية بغداد؛ فهي 

مرك���ز الف�س���اد، اإذا ا�ستطعنا اأن ناأخذ بغداد من �س���دام، لن يتوجه 

اإىل الب�س���رة لتاأ�سي����ض عا�سم���ة جدي���دة ب���ل �سيخرج م���ن العراق 

باأكمل���ه، متاًما كما ح�سل م���ع ال�ساه حن ترك طه���ران. لذلك علينا 

اإكمال عمليات »منديل« ]م�سلم بن عقيل[ والتوجه نحو بغداد. كان 

1- عزيز الله جعفري ) شقيق فتح الله جعفري(.
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.
1
هذا راأي ح�سن باقري وقد اأّكد مراًرا على هذا املو�سوع«.

ا �إىل طهر�ن  ا متوجهاً كان د�وود كرميي على منت تلك �لطائرة �أي�شاً

� للحر�ص يف  لأخذ �لق���ر�ر�ت حول �لعمليات هناك. كان �آنذ�ك قائداً

غرب �لبالد. يعتق���د د�وود كرميي �أنه يجب �لقيام بعمليات مباغتة 

موؤذي���ة يف �شمال غرب �لبالد، وعملي���ات وهمّية يف �جلنوب على �أن 

تكون �لعمليات �لأ�شا�شية يف �لغرب:

»يف املط���ار، راأي���ت ح�سن باق���ري واإبراهيم هم���ت يف الطائرة 

���ا. كان���ا قادمن من اجلن���وب. يف الطائرة و�سع���تجُ اخلريطة  اأي�سً

اأمامن���ا، وحتدثنا ح���ول العمليات اإىل اأن و�سلن���ا اإىل طهران. كان 

البع����ض منا يتبّنى اأن تكون العملي���ات الأ�سا�سّية يف الغرب.  كانا 

ا موافقن على هذا الأمر. وقال اأنهما �سيدافعان عن هذا الأمر  اأي�سً

يف اجلل�س���ة، وق���د ا�ستدّل عل���ى دفاعهما هذا: اأننا نبع���د عن بغداد 

ا، واإذا تقدمن���ا قلياًل ت�ستطيع  يف الغ���رب حوايل مئ���ة كيلومرت جوًّ

مدافعن���ا اأن ته���دد �سواحيه���ا. يف طهران، كان �سي���اد �سريازي قد 

جم���ع قادة اجلي����ض، وهناك بيَّنتجُ وجهات نظ���ري. لالأ�سف يف تلك 

اجلل�س���ة، جرت الأحداث بطريق���ة، مل ي�ستطع خاللها ال�سهيد همت 

وال�سهي���د باق���ري عر����ض اأفكارهم���ا. مل ترتك���ز اآراء باقري وهمت 

الع�سكرية ال�سرتاتيجية حول �سرورة �سقوط �سدام، على كالمي 

.
2
وح�سب. فهما �سخ�سان من ذوي اخلربة وقد ن�سجا يف احلرب«.

لقد كانا يخّططان فعالاً لفتح بغد�د. لكن �لعديد �لب�شري و�ملعّد�ت 

و�لقدر�ت مل تكن كافي���ة للتوّجه نحو بغد�د. لقد �أو�شح كالم ح�شن 

1- الشهيد ابراهيم همت.

2-  الشهيد داوود كريمي. 
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يف جل�شة 8 ت�شرين �لثان ملاذ� �جّتهت ��شرت�تيجّية �إير�ن �لع�شكرّية 

نحو �لو�شول �إىل �أه���د�ف و�شطية متدرجة وعدم �لتوجه نحو ح�شم 

ا. لذلك �شعى �أ�شحاب �لقر�ر �إىل �ل�شيطرة على نقاط  �ملعركة نهائياً

جدي���دة. م���ن هنا كان���ت �أه���د�ف ��شتطالعات ح�ش���ن باقري مدن 

�لعمارة و�لف���او وعلي �لغربي يف �لع���ر�ق. كان �أحمد �أمريي م�شوؤول 

معلوم���ات �لعمليات و�ل�شتطالع يف حمي���ط منطقة �لفاو. طلب منه 

ح�شن باقري در��شة حال �أر�ص �لفاو و�مكانية عبور  نهر �أروند:

»لتنفي���ذ طلب ح�سن باقري واحل�سول عل���ى املعلومات الالزمة 

كان علين���ا الو�س���ول اإىل الفاو. ك���ي ن�ستطلع املنطق���ة، قطعنا نهر 

»اأرون���د« بقوارب حملية ال�سنع يطلق عليها ا�سم »ت�سينكو«. خالل 

الفرتة التي كنا ن�ستطلع فيها منطقة الفاو، كان ح�سن باقري برفقة 

رحي���م �سفوي وال�سيد ر�سيد ياأتي���ان اإىل مقر معلومات العمليات« 

يف »اأروند كنار« لالإ�سراف وتلّقي املعلومات من الفاو، ويف الوقت 

عين���ه لتب���ادل املعلومات عن م�ستجدات ا�ستط���الع منطقة ت�سزابه، 

�سفرية ورملي مقابل العمارة.

يقع مقر قيادة القوة البحرية العراقية يف جنوب منطقة الفاو، 

وكان���ت ت�سملها عملياتنا ال�ستطالعية. كنا نبادر باإطالق النار عند 

الغ���روب، ثم يبادلنا العراقي���ون النار، وا�ستطعن���ا حتديد امل�سافة 

الفا�سل���ة ب���ن نقطت���ي اإطالق النار م���ن خالل ال�س���وء الذي ترتكه 

الن���ريان. كنا نرتك القارب يف نقطة معينة، ومن خالل ح�ساب قوة 

امل���د واجلزر ووقتهما، حتملن���ا هذه الق���وارب اإىل النقطة املحددة 

عل���ى ال�ساح���ل العراقي؛ ثم نخب���ئ القوارب، ون�ستق���ر يف اأماكننا 

لنبداأ ال�ستطالع لياًل. كان من املفرت�ض اأن تنطلق عمليات والفجر 
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يف منطقتي الفاو والعمارة مًعا. لكن لالأ�سف، مع ف�سل العمليات يف 

غ���رب حمافظة خوز�ستان، �سميت العملي���ات ب�»والفجر التمهيدية« 

.
1
وتاأجلت عمليات الفاو اإىل »والفجر 8«

ا  كان���ت �لأيام ب���ني 10 و22 كان���ون �لثان من �لع���ام 1983م �أياماً

مليئ���ة بالن�ش���اط لكل م���ن يعم���ل يف �ل�شتطالع. م���ن بينهم حممد 

باقري �لذي كان يومها م�شوؤول �ملعلومات يف مقر كربالء:

»بع���د عملي���ات حم���رم ج���رى احلديث عم���ا ميكن القي���ام به يف 

اجلبه���ة؟ اأظهرت عملي���ات رم�س���ان �سعوبة ناحن���ا يف احلقول 

الوا�سع���ة. فقد كان التفوق التقني واجل���وي للعراقين مينعنا من 

العمل ويربك حركتنا ابتداًء من �سباح اأي عملية نقوم بها. 

در�سن���ا اإمكانية عب���ور اأروند. ذهبنا اإىل تل���ك املنطقة مع ح�سن 

باق���ري وجميد بقايي. مل يخطر على بالن���ا يومها اأن نقوم مبا قمنا 

ب���ه يف عملي���ات »والفج���ر 8«. بع���د التدقي���ق التفتن���ا اإىل اأن اأطول 

ج�س���ر من ج�سورنا ل يتعدى ال250 م���رًتا. ا�ستنتجنا اأنه ل ميكننا 

ن�س���ب اجل�سور. توجهنا م���ن منطقة عمليات رم�س���ان اإىل مهران. 

م���ّر اأ�سبوعان ونح���ن نتنقل من منطقة اإىل منطق���ة برفقة قادة هذه 

املناط���ق لدرا�ستها وا�ستطالعها. توجهت اأذه���ان اجلميع اإىل غرب 

.
2
منطقة الفتح املبن، فكة والزبيدات اأي تتّمة منطقة عمليات حمرم«

�أ�ش����ص ح�شن باقري وح���دة »خ���ارج �حل���دود«. كان �أع�شاء هذه 

�لوح���دة من �ملجاهدين و�جلن���ود �لعر�قيني �لذي���ن �شكلو� فيما بعد 

»فيلق بدر«. ُو�شع �لتخطيط لإيجاد حّل منا�شب للعمليات كي ي�شتطيع 

1- أحمد أميري، مسؤول أمن العمليات على جبهة آبادان في ذلك الوقت. 

2- اللواء محمد باقري. 
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 .� �ملجاهدون �لو�شول �إىل دجلة من خالل �لتقّدم نحو خم�شني كيلومرتاً

كانت قو�تنا تك�شر خط���وط �لأعد�ء وتتقدم لكن ما �إن يحل �ل�شباح 

حتى يعيق �لعر�قيون بقو�تهم �جلوي���ة و�لربية �إكمال �لعمليات. كان 

ح�شن باقري ي�شع���ى لأن يتز�من �لهجوم �لأمامي على خطوط �لعدو 

مع عمليات خارج �حلدود بالت�شّلل �إىل مقّر�ت �لعدو �خللفّية و�شرب 

قي���ادة �لفيلق �لر�بع. ميكن لهذ� �لعمل �أن مينع �لهجمات �لرتد�دية 

لالأع���د�ء. بد�أت ق���و�ت ح�شن باق���ري ببع�ص �لأعم���ال �لأمنية. كان 

حممد باقري قائد هذه �لعمليات �ل�شعبة و�ملعّقدة:

»كن���ا نر�سل جمموع���ة من املجاهدي���ن العراقين م���ن الهور اإىل 

خلف منطقة ت�سزابة لال�ستطالع. ا�ستحدثنا عدة معابر كي ن�ستطيع 

اإر�س���ال كتائبن���ا اإىل خلف منطق���ة ت�سزابة ليك�س���روا هذا اخلط من 

اخللف. اأ�س�سن���ا ت�سكيالت ل�سرب الفيلق الراب���ع. كان ر�سا حبيب 

الله���ي م�سوؤول هذا العمل؛ طالب علوم دينية ذكي و�سجاع. تعاونا 

مًع���ا يف امللف اخلا�ض بالأ�سرى الذين كانوا يف الفيلق الرابع. كان 

البع����ض منهم جندًي���ا اأو حار�ًس���ا اأو �سابًطا يف الفيل���ق. ا�ستطعنا 

احل�سول على عدد من اآليات اجليب والتويوتا ال�سبيهة بالتي ميلكها 

ّه���زت ال�سيارات التي غنمناها من العراقين. بداأ  العراقيون. كما ججُ

ال�سهي���د حبيب الله���ي بتدريب خم�سمئ���ة مقاتل. اأعطيناه���م ثياًبا، 

اأجهزة ل�سلك���ي وبطاقات عراقية. كنا قد خططنا لكل هذا. تقّرر اأن 

ي�ستع���د حبيب اللهي و�سبابه يف اخلط الأمامي للت�سلل اإىل الداخل 

مبج���رد اأن يجُخ���رق خط الع���دو ولو مبق���دار عبور �سي���ارة واحدة. 

كان عليه���م اأن يظه���روا كوحدة عراقية بعثي���ة ترتاجع للخلف على 

ج�س���ر »الغزيل���ة« وتهاجم يف مقر قيادة الفيل���ق الرابع. مت تخطيط 
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ّددت  كل �سيء مع التفا�سيل الدقيقة حتت اإ�سراف ال�سهيد باقري؛ حجُ

غرفة القيادة، الت�سالت، املقر، املوّلد، ال�سرية، احلرا�سة، الذخائر، 

وخمزن املحروقات. مت ا�ستطالع الطرق املختلفة واملعابر. يقع مقر 

قي���ادة الفيلق الرابع على بع���د 60 كلم جنوب غرب العمارة. كان من 

املق���ّرر اأن نتخطى العم���ارة، واأن نعرب الطريق اجلانبية التي تلتف 

حولها واأن نتوج���ه نحو اجلنوب قبل الو�سول اإىل العمارة نف�سها 

1
حتى ن�سل اإىل مقر الفيلق الرابع«.

لكن هذه �لعمليات مل تنجز قط؛ فقد ��شت�شهد ر�شا حبيب �للهي 

ليلة عمليات »و�لفجر �لتمهيدية« على �خلط �لأمامي ومل ُيخرق هذ� 

.� �خلط �أبداً

1- اللواء محمد باقري. 
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حّدد ق���ادة �حلر�ص و�جلي�ص باأغلبية �لأ�ش���و�ت منطقة »عملّيات 

حم���ّرم« للقيام بعملي���ات »و�لفج���ر �لتمهيدية«. لكن ح�ش���ن باقري، 

� �إىل �لتقارير، مل يعترب نتائج �ل�شتطالع كافية لختيار تلك  ��شتن���اداً

�ملنطق���ة للقيام بالعملي���ات. �أ�شارت تلك �لتقاري���ر �إىل �أنه بعد عبور 

�لرمال -مع كل م�شكالتها- ت�شل �لقو�ت �إىل �شهل، حفر �لعر�قيون 

في���ه قنات���ني، و�شعو� قب���ل �لقن���اة �لأوىل وبني �لقنات���ني وبعد �لقناة 

ا. كما �أنه���م زرعو� �لكمائن يف �لرمال  ا �شائكة و�ألغاماً �لثاني���ة �أ�شالكاً

ا. لكي يطمئن ح�شن باقري، ذهب بنف�شه ل�شتطالع �ملنطقة: �أي�شاً

»تخّطين���ا ج���ادة فك���ة وعربنا خ���ط اجلي����ض. يف�سل ب���ن نقاط 

جي�سنا ونقاط البعثين )16 كل���م( فقط. تقدمنا مع ح�سن حواىل )4 

ا. كان معنا ح�سن  كل���م(. اأوقفنا ال�سّي���ارات. كنا خم�سة ع�سر �سخ�سً

خ���رازي وقوات م���ن لواءي حم���زة والإمام احل�س���ن Q. مل يكن 

ال�سهي���د باق���ري ي�سدق اأن���ه ل ميكننا العب���ور. كان الع���دو قد حرث 

الأر����ض وزرعها بالألغام. تقّدمنا ما يقارب م�ساف���ة )5 كلم(. اأراد اأن 

يذهب بنف�سه. بقيت جمموع���ة يف اخللف وتقدمت جمموعة من 10 

اأ�سخا�ض. وجاءت جمموع���ٌة اأجُخرى من 5 اأ�سخا�ض. تقّدم ليتاأكد اإن 

كان بالفعل ي�سعب العبور؟ راأى الكمائن وتاأكد من �سعوبة تخطيها. 
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لقد فكر العراقيون كثرًيا كي يجعلوا هذا املكان غري قابِل للعبور. 

كان هناك منطقة اأخرى منا�سبة للعمليات؛ »�سمال فكة« باجتاه 

منطقة حمرم والزبيدات ومرتفعات حمرين وفوقي؛ لأنه باإمكاننا 

ال�سيط���رة عل���ى �سه���ل فّك���ة من ه���ذه املرتفع���ات. ولك���ي ن�سل اإىل 

حمري���ن ثم اإىل فوقي، هناك خياران؛ اإما بالنزول من جبل حمرين 

ث���م ال�سع���ود اإىل جبل فوق���ي. اأو التوج���ه نحو فك���ة والعبور بن 

هاذي���ن اجلبل���ن واللتفاف م���ن خلفهما. كان الو�س���ع مبهًما حول 

ات�سال اجلبلن، وال�سور اجلوّية لهذا املوقع مل تكن وا�سحة. كنا 

نري���د اأن ن���رى من زوايا خمتلف���ة اإن كان ه���ذان املرتفعان يت�سالن 

.
1
ببع�سهما اأم ل؟«

ا باحل�ش���ول على �إجاب���ات لهذه  كان ح�ش���ن يعت���رب نف�ش���ه ملزماً

ا �أن���ه م�شتعد لتقدمي روحه للحفاظ على  �لت�ش���اوؤلت؛ كان يثبت د�ئماً

�أرو�ح �لتعبويني:

»كان راأي الإخ���وة ه���و اإكم���ال حمور حمرم؛ وقد ط���ال النقا�ض 

ح���ول ه���ذا الأم���ر. اأدرك ح�سن باق���ري اأنه ل���ن ي�ستطي���ع اأداء حّق 

املو�سوع من خالل النقا�ض واخلرائ���ط، فا�ستلزم الأمر ا�ستطالًعا 

دقيًق���ا مبا�سًرا للمنطقة. توجهنا مًع���ا اإىل منطقة »عمليات حمرم«. 

راقبن���ا املرتفعات بدقة. يف بع�ض الأماكن، زحفنا حتى اقرتبنا من 

مناطق الع���دو، وكانت ح�سا�س���ة، ما ا�ستوجب ع���دم تواجد ح�سن 

فيه���ا. لكّنه بالطبع، اعت���اد على الأمر، فهو مل يكن ير�سل التعبوين 

للقيام بالعمليات اإىل مواقٍع مل ي�سبق له اأن ا�ستطلعها بنف�سه. قمنا 

1- المصدر السابق. 
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.
1
بال�ستطالع يف ذلك اليوم على اأن نعود يف الغد«

نه���َي �ل�شتط���الع، لكن م���ن دون مهدي زين 
ُ
يف �لي���وم �لت���ايل، �أ

�لدي���ن لأنه كان قد ذه���ب للقاء �لمام. فقد كان ق���ادة �حلر�ص قد 

� للقاء �لإمام، وح�شن باقري مل يكن معهم: حّددو� موعداً

»اأ�س���ر ر�سائي على اأخ���ي وجميد بقائي وبقي���ة الأ�سدقاء، كي 

يرافق���وه اإىل زيارة الإم���ام. لكن ح�سن قال له: نذه���ب اإىل الإمام؟ 

م���اذا �سنقول له؟ نقول اإن التعبوين جاهزون، كل الفرق م�ستعدة، 

لكننا ل ند مكاًنا للقيام بالعمليات؟ خططنا ناق�سة؟ اأنا لن اأذهب! 

اأخجل من هذا، دعونا نقوم بعملنا. 

.»
2
اقتنع ال�سيد ر�سائي بالأمر

ا جميد بقائي وعدد �آخر من  بالإ�شافة �إىل ح�شن باقري، بقي �أي�شاً

�ل�شباب. يف �شباح 1983/1/29 حترك ح�شن باقري، برفقة جميد 

توكل  موؤمنيان،  جمتبى  �شفاري،  مرت�شى  باقري،  حممد  بقائي، 

قالوند، بال�ص ور�شو�ن باجتاه فكة. قبل �لو�شول �إىل فكة بحو�ىل 

)12 كلم( يوجد مرتفعات، فيها مر��شد )مطالت( ت�شرف على تالل 

حمرين وفوقي. �نطلقو� �إىل تلك �ملطالت لري�شدو� �ملنحدر�ت و�ملعابر 

ويقارنوها بال�شور �جلوية �لتي يحملونها معهم. ذهبو� كي يح�شمو� 

ا. كانو� يف د�شمة بال �شقف. �لتفت �لعر�قّيون  مو�شوع �لعمليات نهائياً

لالأمر. ر�حو� يطلقون �لقذ�ئف باجتاههم فت�شقط بني �حلني و�لآخر 

يف  غارقني  كانو�  لكنهم  �أق��ل.  �أو  مرت  مئة  بعد  على  منهم  بالقرب 

�خلر�ئط و�لنقا�ص فلم يبالو� مبا يح�شل حولهم من �نفجار�ت:

1- الشهيد مهدي زين الدين.

2- القائد محمد باقري. 
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»كن���ا نبح���ث ح���ول العمليات. اختلفن���ا يف الراأي ح���ول بع�ض 

املواق���ع على اخلريطة. يقول اأحدهم اإن هذه النقطة هي تلك التلة 

ا. حت���ى بالن�سب���ة للد�سم���ة التي كنا  بينم���ا يعار����ض الآخ���ر راف�سً

فيه���ا، كان الخت���الف حول الف���ارق ملوقعها عل���ى اخلريطة م�سافة 

ال����500 مرت مييًن���ا اأو ي�ساًرا. عل���ى بعد 100 م خل���ف الد�سمة التي 

جل�سنا فيها، كان هناك موقع فيه مدفع هاون للجي�ض، ويف داخله 

ثالثة اأو اأربعة جنود وع���دد من الّرتباء. طلب ال�سهيد باقري مني 

الذه���اب اإليه���م قائ���اًل: ا�ستف�سر ع���ن اإحداثيات ه���ذه الد�سمة التي 

نح���ن فيها وموقعها و�سْع عالمات على اخلريطة. قلت يف نف�سي، 

اإذا كن���ا نحن ل نعرف مكاننا عل���ى اخلريطة، فكيف بهوؤلء؟ اأردت 

اأن اأق���ول ل حاج���ة لالأم���ر. لكنني فّك���رت: لأ�ستجيب لأم���ره، فمن 

غ���ري الالئ���ق اأن اأخالفه اأمام اجلميع. خرجت م���ن الد�سمة. مل اأكن 

ق���د ابتع���دت خم�سة ع�سر م���رًتا، حّت���ى �سفرت قذيفة ف���وق راأ�سي 

فجل�س���ت عل���ى الأر����ض فوًرا. بع���د انفجاره���ا �سعرت اأنه���ا قريبة 

ج���ًدا. انلى الغب���ار، وقفتجُ فراأيت الدخ���ان يت�ساعد من الد�سمة. 

ع���دت ب�سرع���ة. اأول �سخ����ض راأيت���ه كان مرت�سى �سف���اري، ي�سع 

ي���ده على قلبه، وهو خارج من اخلن���دق يكرر الله اأكرب ويا ح�سن 

Q؛ فق���د اأ�سيب ب�سظيت���ن �سغريتن يف �س���دره. اأ�سرعت اإىل 

اخلن���دق. قالون���د، ر�س���واين، وموؤمني���ان ا�ست�سه���دوا مبا�سرة. 

قطع���ت ق���دم جميد بقائ���ي وقدمه الثاني���ة معلقة بجل���د رقيق. كما 

قطعت ق���دم بال�ض. بينم���ا اأ�سيب اأخي ح�سن بب�س���ع �سظايا وقد 

اأغم���ي علي���ه، لكن���ه كان يردد ي���ا �ساحب الزم���ان Q ويا ح�سن 

Q. نادي���تجُ اجلن���ود والرتب���اء مبا�سرة. اأ�سرع���وا راك�سن اإىل 
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الد�سم���ة. و�سعنا جميد بقائي واأخ���ي يف �سيارة جيب. وقلت لهم 

اأن ي�سع���وا ال�سابن امل�ساب���ن يف جيب اآخ���ر وينقلوهم مبا�سرة 

اإىل نقط���ة الط���وارئ. مل تكن قد مرت خم�ض دقائ���ق حن ا�ست�سهد 

بقائ���ي؛ لق���د نزف كث���رًيا من الدم���اء. كان اأخي حًي���ا. لكنه مل يكن 

واعًي���ا. يبدو اأنه ق���د اأ�سيب مبوجة النفجار لكن���ه مل يتوقف عن 

تك���رار الأذكار. مل ينتب���ه يل عل���ى الرغم من كالم���ي امل�ستمر معه. 

كان يك���رر ال�سهادتن و»يا ح�سن« و»يا �ساح���ب الزمان«. و�سلنا 

اإىل اأح���د املق���رات الفرعية لل���واء المام الر�س���ا Q. كانت هناك 

�سيارة اإ�سع���اف. قلت لل�سباب هناك: »اإنه ح�سن باقري، لقد جرح، 

اأخ���ربوا املقر ب�سرعة ك���ي ير�سلوا مروحّي���ة. وبانتظارها �سعوه 

���وه امل�س���ل. يف ال�سع���اف واعطجُ

 و�سل امل�سعفون، م���ّددوه يف داخل ال�سيارة، وحاولوا العثور 

عل���ى �سريان لو�س���ل امل�سل. مل ي�ستطيعوا اإيج���اد �سريان. لكنه ما 

زال عل���ى قيد احلي���اة. قلت له���م: اأ�سرعوا نحو الط���وارئ الطبية، 

�ساأعود لأطمئن على �سفاري وبال�ض.

ح���ن و�سل���ت اإىل املق���ر، اأبلغ���وين م���ن امل�ست�سف���ى اأن اأخي قد 

ا�ست�سه���د. مل اأك���ن اأتوقع هذا اخل���رب. كان لدي اح�سا����ض اأّنه ذجُهل 

ع���ن نف�سه وفق���د الوعي ب�سب���ب ع�سف النفجار و�س���وف ي�ستعيد 

وعي���ه مرة اأخ���رى؛ لأنه كان يق���راأ ال�سهادتن ويك���رر الأذكار بدقة 

وو�س���وح. حتى اأنه وقف مرة وم�سح عل���ى وجهه، فمّددناه ثانيًة. 

كن���ت اأطمئ���ن نف�سي باأن���ه �سيبقى على قيد احلي���اة. للحظة �سعرت 

بال�سي���اع وت�ساءل���ت عما ح���دث؟ �س���رح الأطب���اء اأن النفجار كان 

زقت العروق داخ���ل دماغه ويف اأماك���ن متعددة من  قوًي���ا لدرج���ة مجُ
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ج�س���ده. على الرغم من اأنه ق���د اأ�سيب يف �سّتى اأنحاء ج�سده لكنها 

كان���ت جراحات ب�سيطة ل توؤدي اإىل ال�سهادة. لكن متزق ال�سراين 

.
1
والنزيف الداخلي اأدى اإىل �سهادته«

ا ب���ني ح�شن باقري  �أثن���اء �حلادث���ة، كان مرت�شى �شفاري جال�شاً

وجمي���د بقائي وقد جرح �إثر �نفجار �لقذيف���ة. يف ذلك �ليوم، وقبل 

�حلادث���ة جاء مرت�شى م���ع جميد بقائي من �شو����ص و�لتحقا بح�شن 

بالقرب من فكة:

»كان جمي���د بقائي يحم���ل معه دائًما ن�سخة م���ن القراآن الكرمي. 

يقراأ اآياته كلما �سنحت له الفر�سة. يومها كنا نل�ض مًعا يف املقعد 

اخللف���ي للجيب. ت�ستغرق امل�سافة بن �سو����ض وفكة حواىل �ساعة 

ون�س���ف ال�ساع���ة. اأراد جمي���د اأن يحف���ظ �س���ورة الفج���ر. اأعطاين 

القراآن بيدي وقال: »اأنظر هل اأقراأ جيًدا؟«

كن���ت اأدقق يف كل كلمة يقولها كي األفت نظ���ره لأي خطاأ اأو كلمة 

ين�ساه���ا. و�سلنا اإىل فّكة وكان حينها قد و�س���ل اإىل الآيات الأخرية 

م���ن �س���ورة الفجر. التحقن���ا هناك بباق���ري واأكملن���ا امل�سري باجتاه 

اخل���ّط. قال بقائي لباقري: ل اأعرف مل���اذا ل اأ�ستطيع اأن اأحفظ الآية 

الأخرية من �سورة الفجر. مهما كررتها مل اأ�ستطع حفظها. ل اأدري ما 

م�سكلتها؟ قال ح�سن باقري مبت�سًما: هل تعرف ما م�سكلتها؟ م�سكلتها 

اأنها �سظّية! م�سكلتها اأنها لقمة �سهادة يا اأخي! يا اأيتها النف�ض املطمئنة 

هي يف �ساأن الإمام احل�سن Q. لي�ست بهذه الب�ساطة. كان ح�سن 

ا. اأثناء جمال�ض العزاء، ما  يع�سق المام احل�سن Q ع�سًق���ا خا�سً

1- المصدر السابق.
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.
1
اإن يجُذكر ا�سم الإمام، حتى يرتفع �سوته بالبكاء.«..

كان �لعقي���د ح�ش���ني ح�شني �شعدي م���ن �أ�شحاب ح�ش���ن باقري 

�ملقّرب���ني ذوي �ل���دور �لأ�شا�ص يف غرفة �ملقر �مل�ش���رتك »ن�شر« ويف 

�لنت�ش���ار�ت �لتي ح�شلت يف عملي���ات �لفتح �ملبني �لكبرية وحترير 

خرم�شهر. بعد عمليات حمرم توّجه �إىل مقر خامت �لأنبياء �مل�شرتك 

� لعمليات »و�لفجر«: كي يتعاون مع ح�شن باقري ��شتعد�داً

»يف عملّي���ة والفج���ر التمهيدي���ة، مل تك���ن مهّم���ات ال�ستط���الع 

مب�ست���وى مثيالتها يف »الفتح املبن« و»بي���ت املقد�ض«. اأراد ح�سن 

باق���ري اأن يك���ون ال�ستط���الع مب�ستوى ع���اٍل جدا؛ ولك���ن لالأ�سف 

مل يك���ن بالإمكان تنفيذ ه���ذه الرغبة. فو�سع املنطق���ة كان ح�ّسا�ًسا 

 ملدة 
2
ومعقًدا. قبل يوم من �سهادته، حتدثنا اأنا وباقري يف كانك�ض

�ساع���ة تقريًبا. قررنا النزول اإىل املي���دان لال�ستطالع. حن و�سلنا 

اإىل امل���كان املح���دد ق���ال ح�س���ن: اذه���ب اإىل عن  خو����ض وا�ستطلع 

لناه كي ن�سل اإىل نتيجة. املنطقة. ثم نناق�ض مبا ح�سّ

كان م���ن املق���رر اأن يتوجه ح�سن باق���ري ومرافقوه لال�ستطالع 

يف �سب���اح اليوم التايل. عند ال�ساع���ة ال�سابعة �سباحا، بينما كنت 

متوجّهً���ا اإىل عن  خو����ض، راأيت �سي���ارة التويوتا قادم���ة من جهة 

دزف���ول. نظرت كي اأرى من القادم؟ اإنه ح�س���ن وقد مّر اأمامي. كان 

وجه���ه من���رًيا. ما زال���ت نورانية وجه ه���ذا الإن�سان ماثل���ة اأمامي 

ا  اإىل الآن. لق���د اجتهوا نحو املقر ك���ي ي�ستطلعوا املكان. نحن اأي�سً

ق�سدن���ا »عن  خو����ض« لال�ستطالع. قرابة الظهرية قال���وا اإّن ال�سيد 

1- المصدر السابق.  

2- غرفة متنقلة مصنوعة من الخشب والحديد. 
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باق���ري ق���د تعر�ض حلادث���ة ما. بعده���ا بقليل اأخربونا اأن���ه اأ�سيب 

ب�سظي���ة. ثم قالوا اأن باقري ا�ست�سهد. كان���ت �سهادته اأق�سى �سربة 

.
1
نتعر�ض لها حّتى تلك الّلحظة«

فت���ح �هلل جعفري من �أولئك �لذي���ن مل يذهبو� للقاء �لإمام؛ وقد 

بق���ي يف �ملنطقة كي ير�فق ح�شن باق���ري يف عملية �ل�شتطالع، لكن 

�شاء �هلل �أل يكون معه يف يوم �حلادثة:

»ه���و ي���وم 28 كانون الث���اين، كان الظ���الم خميًما، ح���ن تركنا 

خندقنا وتوجهنا نحو خط العدو يف جبل »فوقي«. توقفنا وراء تّلة 

بالقرب من خّط الأعداء، كان ح�سن باقري مي�سك بيديه ورقة »كالك« 

و�س���ورة جوية قدمية وخريطة ويحدد املواق���ع عليها. وقد ح�سر 

اجلمي���ع؛ حمم���د باقري، اأ�سغ���ر كاظمي، مرت�سى �سف���اري وبقية 

م�سوؤويل »معلومات العمليات«. كان ي�سرح ما يجب ا�ستطالعه من 

طرق���اٍت وحّت���ى مواقع العدّو، عند اأذان الظه���ر عدنا اإىل مقر خامت 

الأنبي���اء. كان م���ن املفرت����ض التوجه يف الغ���د اإىل ال�سلع ال�سرقي 

له���ذه املنطقة. بقي ح�س���ن م�ستيقًظا حت���ى ال�ساع���ة الثانية ع�سرة 

لي���اًل. يف تل���ك الليلة منت يف ذلك املق���ر. قب���ل اأذان ال�سبح ق�سدت 

حمام »جهاد طهران« يف ت�سّنانه. مل يكن ال�سباح قد طلع حن عدت 

اإىل املق���ر، فالتف���ت اإىل اأن ح�س���ن باقري قد ذه���ب لال�ستطالع. عند 

الظه���ر، دخل���ت �سيارة جي���ب اإىل املقر. ترج���ل ال�سائق وهو حايف 

القدم���ن وق���ال لق���د اأ�سيب ق���ادة احلر����ض يف د�سم���ة ال�ستطالع. 

اأ�سرعن���ا اإىل املكان. وجدنا اأّن حممد باق���ري قد اأجالهم من هناك. 

توجهنا اإىل املركز الطبي ل� »فرقة ن�سر«، وكانوا قد نجُقلوا من هناك 

1- اللواء حسن سعدي.  
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اإىل امل�ست�سف���ى. و�سل اخلرب اليقن ب�سهادة ح�سن باقري اإىل علي 

�سمخ���اين يف مق���ر خامت الأنبي���اءP. مل ن�ساأ الت�سدي���ق باأن ح�سن 

مت يف املقّر.  دم اجلميع باخلرب و�ساد ال�سّ باقري ق���د ا�ست�سهد. �سجُ

.
1
مل نجُرد اأن ن�سّدق اأّن اأكرث قادة احلرب ذكاء وتاأثرًيا قد تركنا«

غدير علي قا�شمي، �شائق ح�شن باقري، كان �آخر من وّدعه حني 

�أر�د �لتوج���ه �إىل موقع �ل�شتطالع و�أول م���ن نقل خرب �شهادة ح�شن 

�إىل علي �شمخان:

»يف تل���ك الليل���ة، بق���ي ح�س���ن باقري حت���ى منت�س���ف الليل يف 

الجتماع ال���ذي اأقيم يف املقر. بعد الجتماع نقلته ب�سيارة تويوتا 

�ستاي�س���ن اإىل دزفول؛ وكان ق���د اأتخذ بيًتا لعائلته هناك. طلب مني 

املج���يء يف الي���وم الت���ايل ل�سطحابه قب���ل اأذان ال�سب���ح. و�سلتجُ 

يف املوع���د وقب���ل الأذان، ركب ال�سيارة. �سلين���ا يف اأحد امل�ساجد، 

وانطلقن���ا باجتاه املقر. عادًة كان ين���ام يف ال�سباح اأثناء الطريق، 

لك���ن هذه املرة مل يغم����ض له جفن. كان يكّلمن���ي طيلة الطريق اإىل 

اأن و�سلن���ا اإىل املقر؛ كلما مررنا مب���كان، اأخربين ذكرى عنه؛ مثاًل 

حن و�سلنا اإىل ج�سر كرخة حدثني عن عمليات الفتح املبن. حن 

و�سلن���ا اإىل املقر، ق���ال يل: لدي عمل حتى الظه���رية، اإذهب وتابع 

اأمور ال�سّيارة وجّهزها.

عن���د الظهرية، نق���ل اأحدهم اأن قذيف���ة قد اأ�ساب���ت الد�سمة التي 

كانوا فيها. قال يل ال�سيد �سمخاين: اأ�سرع لرتى ما الذي ح�سل؟

توجه���ت مبا�س���رة اإىل نقطة الط���وارئ. قال���وا اإّن ال�سيد بقائي 

���رح ومّت نقله  وع���دًدا اآخر ق���د ا�ست�سهدوا. لكن ح�س���ن باقري قد ججُ

1- القائد فتح الله جعفري. 
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اإىل م�ست�سفى خمف���ر اندمي�سك. حن و�سلت اإىل امل�ست�سفى، قالوا 

يل اإّن���ه ا�ست�سه���د. رك�ست كي اأرى ما الذي ح�س���ل. اأر�سدوين اإىل 

حمالة. اأزحت القما�ض عن وجهه، اإنه هو. عدت اإىل ال�سيد �سمخاين 

.
1
ونقلت له خرب ال�سهادة«

�؛ لأن عالقته بح�شن  ا عزيزاً يف �لو�ق���ع، خ�شر »غدير علي« �شديقاً

كانت عالقة �أخوين وكاأنهما �أفر�د عائلة و�حدة:

»كان يجل�سن���ي بالق���رب منه دوًما. اأثناء اجتماع���ات القادة كنت 

اأنتظ���ر يف اخلارج، لكنه كان يناديني وق���ت الغداء، يرتك يل مكاًنا 

اإىل جانب���ه ول مي���ّد يده اإىل الطعام اإل حن اأبداأ بتناوله. يف معظم 

الأحي���ان كان يعم���ل ليل نه���ار. اأحياًن���ا كنا نبق���ى م�ستيقظن حتى 

ال�سباح، نتفقد املنطقة. اإذا �سادفنا يف طريقنا م�سجًدا كان يرتّجل 

م���ن ال�سّيارة قبل خم�ض دقائق من حل���ول الأذان لي�سّلي �سالته يف 

وقتها واإذا مل يكن هناك م�سجد �سلى يف زاوية بجانب الطريق. كان 

دائم الو�سوء. اإذا بقيت يف اجلبهة �سهًرا كاماًل اأر�سلني يف ماأذونية. 

واإذا ما اأ�سررت على عدم الذهاب، قال: عليك اأن تزور عائلتك. حتى 

.
2
اأنه كان يو�سلني بنف�سه اإىل حمطة النقل يف الأهواز.«.

� من �أبناء حّيه  كان ح�شن باقري ق���د ��شطحب �إىل �جلبهة عدداً

ومن بينهم »ما�شاء �هلل �إ�شماعيلي« . كان بالن�شبة �إليهم غالحم�شني 

�ف�ش���ردي �ل���ذي ر�فق���وه من���ذ طفولتهم وك���ربو� مع���ه. ما�شاء �هلل 

�إ�شماعيلي من �ولئك �لذين ر�فقو� غالحم�شني يف �شاعاته �لأخرية:

1- غدير علي قاسمي. 

2- المصدر السابق.
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»ي���وم29 كانون الثاين، كنت يف املقر. كان غالحم�سن اأف�سردي 

م���ع احلاج حممد بي�ض بهار، يف اإح���دى الغرف يدققان يف خريطة 

جوّي���ة ويحددان املواقع. نظ���ر اإيّل وقال: يا حاج ه���ل لدينا �سيء 

ناأكله؟ فّت�س���ت كثرًيا فما وجدت اأي طعام. اأجبته: مل يبق �سيء يف 

املقر �ساأق�سد مطبخ ال�سهيد �سمران واأح�سر بع�ض اخلبز واملربى. 

ما اإن هممت بركوب ال�سيارة، حتى اأ�سار اإيل اأن ل حاجة لذلك. 

وج���د بع����ض اخلبز املتعفن يف املق���ر. تناول بع����ض الفتات، نّظف 

العف���ن بطرف �سكن واأكلها؛ وّدعن���ا وذهب مع عدد من ال�سباب. مل 

مت����ض �ساعت���ان حتى راأيت »عل���ي خرمدل« قد و�س���ل راكًبا دراجة 

ناري���ة. ترج���ل و�سار ي�س���رب راأ�س���ه باحلائ���ط. �ساألته: م���ا الذي 

.
1
ح�سل؟ قال: لقد ا�ست�سهد غالحم�سن اف�سردي«

يف ذل���ك �ليوم كان ق���ادة �حلر�ص قد توجه���و� �إىل طهر�ن للقاء 

�لإمام حني وقعت هذه �حلادثة:

»يف ذلك اليوم، كنا قد توجهنا للقاء الإمام و�ساء الله اأن ل يذهب 

ح�سن برفقتنا. عند الظه���ر تقريًبا، بداأ ال�سباب يتناقلون خرًبا عن 

حادث���ة م���ا. يف البداية، قال���وا اإّن الأخ بقائي ق���د ا�ست�سهد، وكانوا 

ي���رّددون اأحياًن���ا اأن الأخ ح�سن كان برفقته، بع���د التاأكد من اخلرب 

قال���وا اإّن ح�سن وجميد قد ا�ست�سهدا. وقع هذا اخلرب علينا كانهيار 

جبل عل���ى روؤو�سنا. كنا جمتمع���ن اأنا والأخ���وة: حم�سن، ر�سيد، 

ورحي���م ..اأو�س���ك الياأ�ض اأن ي�سيطر علينا ونق���ع يف الذنب الكبري، 

لك���ن مع جمل�ض ع���زاء وذرف الدم���وع ا�ستطعنا النج���اة باأنف�سنا. 

1- ماشاء الله اسماعيلي، من أبناء الحي. 
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كان ال�ستمرار يف احلرب على املحّك فكيف �سن�ستمّر فيها من دون 

1
ح�سن؟ من دون قائد مقّر كربالء؟

عزيز جعفري من �لقادة �لذين تلقو� هذ� �خلرب �ملرير بعد لقاء 

�لإمام:

»كان ح�س���ن باقري ي�سعى لإيجاد ح���ل -مع الأخذ بعن العتبار 

هج���وم القوات الربية يف الليل-  للهجوم على الأعداء من ناحيتن 

بطريقة تلح���ق املزيد من اخل�سائر بالعدو؛ كان���ت هذه اخلطة اآخر 

م���ا اأكد عليه ح�سن باقري. ما زلت اأذك���ر، بداأنا بال�ستطالع مًعا يف 

املح���ور ال�سم���ايل مقابل عن خو�ض. مل يكن يه���داأ اأبًدا. حتى اأنه مل 

يك���ن يرتكنا لرنتاح اأو ناأخذ نف�ًسا. ونحن نتناول الفطور كان يقف 

ويق���ول لنا اأ�سرعوا لإكمال ال�ستطالع، �سنتاأخر. كان يريد اأن يقدم 

خطت���ه اإىل قادة احلر����ض باأ�سرع وقت ممكن ك���ي تنطلق العمليات 

دومنا تاأخري.

يف الي���وم الثاين من بدء عملي���ة ال�ستطالع و�سلنا اإىل اأطراف 

فّكة. كنا نريد اإكمال ال�ستطالع حن مت تن�سيق لقاء مع الإمام. كان 

ينبغي على بع�ض القادة التوجه للقائه. طلب مني ح�سن باقري اأن 

اأ�سارك يف اللقاء، على اأن يكمل هو عملية ال�ستطالع. فذهبنا نحن 

للقاء الإمام وكان هو على موعد مع اإله المام«.

مل يعرف �لقادة كيف ينقلون خرب �شهادة ح�شن باقري �إىل حم�شن 

ر�شائي؛ فالكّل يعرف مدى �حلب �لذي يكّنه له ومدى تعلقه به:

»يف البداي���ة مل يقولوا يل اأنه قد ا�ست�سهد. حن قالوا يل اأنه قد 

1- الشهيد مهدي زين الدين.
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ج���رح، �سعرت وكاأن انفجاًرا قد ح�سل يف دماغي. للحظات مل اأكن 

بحال���ة طبيعي���ة، كنتجُ ك�سخ����ض �سائع، مثل �سخ�ض ق���د تلقى للتو 

�سدم���ة نف�سية كبرية. كن���ت قلًقا. هل ا�ست�سه���د ح�سن ول يريدون 

اإخباري بالأمر. حتى فهمت من حركات ال�سباب اأنه ا�ست�سهد. فجاأة 

�سعرت بفراغ يف داخلي وكنت اأفكر اأّن احلرب قد و�سلت اإىل نقطة 

.
1
م�سريّية وها اأنا اأفقد اأحد ذراعّي؛ كيف �سنكمل احلرب الآن؟«

منذ بد�ية �حل���رب كان غالمعلي ر�شيد يخدم يف ثكنة »�لغولف« 

مع ح�ش���ن باقري وكان �لأخري من �أكرث �لق���ادة �لذين ي�شتاأن�ص بهم 

ر�شيد وين�شجم معهم:

»ي���وم ال�سبت 29 كانون الث���اين 1983م. توجهنا اإىل لقاء الإمام 

وتوج���ه اأخ���ي ح�سن باقري اإىل لق���اء الله! �سب���ق كل رفاق ال�سالح 

يف �سب���اق اجله���اد. بعد �سهادته ذهبتجُ اإىل دزف���ول اإىل غرفة �سكنه 

وه���ي غرفة �سغ���رية يف البيت ال���ذي ا�ستاأج���ره الأخ روؤويف قائد 

فرق���ة »ويل ع�س���ر7«.  كان���ت اأ�سي���اوؤه يف تل���ك الغرف���ة عب���ارة عن 

»ب�ساط«، ومالءت���ن، وبع�ض الألب�سة الوّلدي���ة لطفلته البالغة من 

العم���ر خم�سة اأ�سهر. عندها تذكرت عظمة ورفعة هذا القائد العزيز 

يف جي����ض الإ�سالم؛ وقد عا�ض يف هذه احلياة بقناعة وزهد ورحل 

عنها ليالقي رّبه بيدين مليئتن«.

ا مع ��شم ح�شن  يف مذكر�ت �لقادة ُيذكر ��شم رحيم �شفوي د�ئماً

باق���ري وغالمعلي ر�شيد. يوم �حلادثة بعد لق���اء �لإمام، كان رحيم 

�شف���وي وغالمعل���ي ر�شيد مدعوي���ن �إىل �لغد�ء على مائ���دة �لعقيد 

�ل�شيد علي  �أكرب �ملو�شوي قويدل يف نادي �شباط �لقوة �لربية:

1- اللواء محسن رضائي. 
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»مل نك���ن قد تناولن���ا ملعقتن، عندما جاء رئي����ض النادي وقال: 

اأيها العقيد، يت�سلون بك من اجلبهة.

ا من احلر�ض، عرفته لكّنني ل اأتذكر  اأم�سك���تجُ ال�سماعة. كان �سابًّ

ا�سم���ه الآن. قال: اأيها العقيد ه���ل ميكنك التوا�سل مع ال�سيد رحيم 

�سف���وي؟ قلت له: من حما�سن ال�سدف اأنه معي الآن ونحن نتناول 

الغ���داء مًعا. هل من ال�سروري اأن حتدث���ه الآن؟ ن�ستطيع الت�سال 

بك بعد الغداء؟ قال: الأمر �سروري جًدا.

نادي���ت رحيم �سفوي، اأخذ ال�سماعة م���ن يدي وبداأ يتكلم. كنت 

اأنتظر اإنهاء املكاملة للعودة اإىل املائدة. لكنني راأيت الدمع قد جتمع 

يف عينيه. دجُه�ست و�ساألته: �سيد رحيم، ماذا حدث؟ 

لحظ���ت اأن ل ق���درة لهذا الرجل على الوق���وف اأو على الإم�ساك 

بال�سماع���ة. �سددت ع�سده و�ساألته مرة ثانية: ما الذي ح�سل؟ قال: 

.
1
لقد ا�ست�سهد ح�سن«.

يف مقر �جلنوب، تد�ول �لقادة �حلديث حول �أهمّية �إخبار و�لدّي 

ح�شن ب�شهادته قبل �أن ي�شمعا �خلرب عرب �ملذياع �أو �لتلفاز يف �شباح 

�لغد. يف �لنهاية �ُتفق على �أن يت�شل �أخوه حممد بالبيت ويخربهما:

»ات�سل���ت بالبيت. �ساألتن���ي اأمي: ما اخلرب؟ كي���ف حالكم؟ قلت: 

احلمد لله. �ساألتني مرة ثانية: هل ح�سل �سيء؟ قلت لها: ل، ل �سيء.

حتد�ض الأمهات مبا يح�سل. ل ميكن اإخفاء خطٍب عنهّن. قالت: 

لق���د ح�سل �سيء بالتاأكي���د. قلت لها: لقد جرح اأخ���ي. �ساألتني: هل 

ا�ست�سهد؟ اأجبتها مبا�سرة: نعم.

1- العقيد األول الموسوي قويدل. 
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���ح، فقد قال���ت اأنها كانت تتوّقع هذا اخل���رب، لكن الأمر كان  مل تنجُ

�سعًبا عليها. كما كان �سعًبا جًدا على اأبي«.

كانت �لأم تتوقع هذ� �خلرب، لأنها كانت ترى �شوق �بنها لل�شهادة، 

كما �أن �إلهامها �لأمومي وحد�شها قد �أخرب�ها بهذه �لو�قعة:

»كان يق���ول: اأمي ادعي يل كي اأرزق ال�سهادة. فاأقول له: �ساأكرر 

م���ا يدعوه اإمامي لكم، اأدع���و اأن يوفقكم الله واأن ين�سركم. فيقول: 

، مَب �ساأجي���ب اآب���اء واأمه���ات التعبوين الذي���ن �سيقفون  اإذا بقي���تجُ

اأمام���ي وي�ساألونني: م���ن اأجاز لك اأن تر�س���ل اأبناءنا اإىل اخلطوط 

الأمامية لي�ست�سهدوا وتبقى اأنت؟!

قب���ل ع�سري���ن يوًما م���ن �سهادته كان���ت زوجته وطفلت���ه عندنا. 

ّببة كنت اأحبها كثرًيا؛ ول زلت؛ بينما  حملتجُ طفلته يومها. طفلة حمجُ

كن���ت األعبها، ركزت نظري على وجهه���ا الربيء. فجاأة، �سعرت اأن 

وج���ودي كله قد انقلب راأ�ًسا على عق���ب. �سبطت م�ساعري للحظة. 

تعجب���ت حلايل كثرًيا. توكلت على الله. وقلت يف نف�سي: خرًيا ان 

�ساء الل���ه. لكن ما ح�سل كان نداء ال�سهادة بالن�سبة يل. على الرغم 

م���ن اأنني كنت اأتوقع ال�سه���ادة، لكن الن�سان ل يتقّب���ل ب�سهولة اأن 

يفق���َد هذا الطف���لجُ املولود حديًثا والذي ل يتع���دى عمره الأربعة اأو 

اخلم�س���ة اأ�سهر والده؛ حتى ل���و كان يف �سبيل الله، وال�سالم ويف 

�سبيل عزة بالده. الأمر �سعب، لأن الن�سان يتبع م�ساعره«.

�شّكل �لأ�شلوب �لقوّي لو�ل���دة حممد �لعامل �لأ�شا�ص يف ت�شجيعه 

لنقل خرب �شهادة �أخيه لها:

»كان���ت ال�ساعة احلادية ع�سرة والن�س���ف لياًل حن ات�سل ولدي 

حممد. رفع والده ال�سماعة. ثم اأخذتها منه. بعد ال�سالم والطمئنان 
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على الأحوال قال: لقد جرح اأخي.

ح���ن نطق هذه العبارة، �سع���رت اأن قّوًة قد تغلغلت يف اأعماقي. 

اأعتق���د اأن من لطف الل���ه اأنني ا�ستطعت التحّل���ي بال�سرب. هنيًئا له 

ال�سه���ادة. اأثناء الث���ورة وبعد انت�سارها كن���ت اأزور مقربة »به�ست 

زه���راء«. ولأنن���ي مل اأقدم اأّي �سهيد كنت اأ�سع���ر باخلجل حن اأزور 

بقعة قبور ال�سهداء. حن كنت األتقي باأمهات ال�سهداء، مل اأكن اأعرف 

م���اذا اأق���ول لهن؛ لكن ح���ن ا�ست�سهد ولدي، ب���دا يل اأن هذا ال�سعور 

باخلج���ل قد خّف قلياًل. ا�ستطعت تخط���ي بع�ض اخلجل الذي كنت 

اأ�سع���ر به حن التقي بوالدة �سهيد قدمت اثنن اأو ثالثة من اأبنائها. 

اإنن���ي �ساكرة لله؛ الذي اأعطاين �سرًبا حرّي الأهل والأ�سدقاء. حن 

انت�سر خرب �سهادته طلبت من اجلميع عدم ارتداء ال�سواد ومل اأ�سمح 

لأح���د اأن يعزيني. مل اأجتّلل بال�سواد ل اأن���ا ول عائلتي. لأن القراآن 

يق���ول اإن ال�سه���داء اأحياء، ونحن نوؤمن بالق���راآن. فال�سهيد يف غنى 

عن الثياب ال�سوداء وعن تقدمي العزاء، فال جزع ول حزن. لقد اأراد 

ال�سه���ادة بنف�سه. كنت اأقول يف نف�سي: ملاذا طل���ب ال�سهادة ونالها؟ 

اأمل يعل���م اأن لديه والدين عجوزي���ن؟ اأمل يعلم اأن لديه طفاًل �سغرًيا؟ 

زوجة �سابة؟ لقد كنتجُ اأ�سعر بال�سياع واحلرية. ثّم كمن ا�ستفاق من 

�سبات، كنت اأعي نف�سي واأراجعها واأقول ملاذا اأغفل اأحياًنا؟ بعد مئة 

ع���ام لن يكون هناك اأث���ر لنا ول لبنته؟ الكل ذاه���ب، فلماذا عليه اأن 

يبيع احلي���اة الأبدية ال�سعيدة بحياة ق�س���رية ل تتعدى الأيام؟ لقد 

.
1
اأدرك تلك ال�سعادة واحلياة ال�سعيدة التي رزقه الله اإياها«

قد تكون زوجته و�شريكة حيات���ه �أكرث من ر�أى ��شتعد�ده لل�شهادة. 

1- والدة الشهيد.
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عا�شت �ل�شيدة بروين د�عي بور مع غالحم�شني �شنة وعدة �أ�شهر فقط. 

عل���ى �لرغم م���ن �أن �حلرب �أرخ���ت بظاللها على حياتهم���ا، �إل �أنها 

لحظت بو�شوح �لتغيري �حلا�شل يف �شلوك غالحم�شني جتاه و�لديه:

»كلم���ا ات�سل���ت والدت���ه به، ع���اود الت�س���ال به���ا يف اأول فر�سة 

�سمح���ت ل���ه؛ لكن يف الف���رتة الأخ���رية، مل يفعل ذل���ك. كانت تت�سل 

اأحياًنا مرتن اأو ثالث. �ساألته مّرًة: ملاذا ل تت�سل بوالدتك؟ اإنها قلقة 

عليك. تريد اأن ت�سمع �سوتك. اأجاب: عليها اأن تعتاد على الأمر. 

ثّم يّت�سل بها بعد معاودتها الت�سال رمبا خم�ض اأو �ست مرات. 

لقد بداأ يبتعد قلياًل عن والدته ويقرتب اأكرث من والده. فما اإن ي�ساأله 

ل يا حاج. منذ تلك اللحظات  والده: هل اآتي معك. كان يجيبه تف�سّ

�س���ار يبقى معه معظم الأحي���ان. كان والده يقف له اأحياًنا، ول�سدة 

���ا كان يقوم بهذا العمل؛ ما  حمبت���ه يق���دم له ال�ساي. يف املنزل اأي�سً

اإن يرانا جال�سن جميًعا، حتى يتوجه اإىل املطبخ ويح�سر ال�ساي. 

راأيته مراًرا يقبل يَد والده. �سعرت اأن غالحم�سن بعد اأن �سار اأًبا، 

اقرتب من والده اأكرث.

كان اأحدن���ا يعل���م ما يج���ول يف ذهن الآخ���ر؛ واإن مل نف�سح عنه. 

اأحياًنا كانت تخطر ببالنا الفكرة نف�سها يف الوقت نف�سه. كنت اأ�سر 

كث���رًيا اأن اأرزق بطفل منه، لأنني كنت اأ�سع���ر يف اأعماقي اأنه ذاهب، 

ول اأري���د اأن يرتكني بيدي���ن فارغتن. لكنه مل يكن يرغب باأن ننجب 

طف���اًل لأن���ه ي�سعر يف اأعماق���ه اأنه ذاهب ول يري���د اأن اأبقى مربكة مع 

طفل. مل نروؤ عل���ى الف�ساح عن هاتن الفكرتن لبع�سنا البع�ض. 

كن���ت اأقول له اأحياًنا: من الأف�سل اأن يك���ون لدينا طفل. فيقول: ومَل 

ال�س���رار عل���ى هذا الأمر؟ قلت له: اأح���ب اأن يكون لدي طفل. وحيث 
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اتفقن���ا من���ذ البداية اأن نعل الق���راآن حكًما بيننا حينم���ا نواجه اأي 

اختالف، فلّما مل ن�سل اإىل قرار وا�سٍح قلت له: لنلجاأ اإىل كتاب الله.. 

طلب غالحم�سن من ال�سيد املو�سوي اجلزائري اأن ي�ستخري لنا. 

ات�سل بن���ا وقال اإن ال�ستخ���ارة جيدة. فرحت كث���رًيا. فقال يل: هل 

عرفِت ما هي الآية التي كانت من ن�سيبنا؟ اآية اإعطاء مو�سى لوالدته.

ث���م اأخربين ا�سم ال�س���ورة والآية. اأ�سرع���تجُ واأح�سرت القراآن. 

�سعرت ب�سرور كبري حن قراأت الآية التي تتحدث عن اإعادة مو�سى 

لوالدت���ه ك���ي يزول عنها الغ���م وتقّر عينها وهذا ج���زاء امل�سلحن؛ 

وه���ذا ما ح�س���ل. لقد رحل حن كان عمر نرج����ض اأربعة اأ�سهر. كنا 

قد اتفقنا على ا�سم املولود قبل ولدته. اإذا كان ذكًرا ن�سّمه مو�سى. 

 -Q واإن كان فت���اة اقرتح غالحم�س���ن - ل�سدة حبه لإمام الزمان

اأن ت�سّمى �سو�سن. لكنني رف�ستجُ ذلك ال�سم لأن �سو�سن ا�سم اإحدى 

.»
1
املغنيات قبل الثورة. فاتفقنا على ا�سم نرج�ض

عل���ى �لرغم من �أن ح�شن وزوجته كان���ا غارقني يف �أمور �حلرب 

ب�شّدة، فهي كانت م�شوؤولة �لأخو�ت يف �لتعبئة وهو م�شوؤول يف مقّر�ت 

�لغول���ف ون�شر وكرب���الء وخامت �لأنبي���اء؛ ومع هذ� كان���ت �لفر�ص 

ا مليئة باحلياة: �لقليلة لهما معاً

»كان يهت���م كث���رًيا بواجباته. كان رجاًل حنوًن���ا جًدا. يف بع�ض 

الأحيان كان يغيب وعندما ياأتي يكون وزنه قد خّف حواىل 5 كلغ، 

ويكون التعب قد اأخذ منه ماأخذه؛ اإّل اأنه كان يظهر بكامل ن�ساطه؛ 

مي���زح، ي�ساأل عن احل���ال والأحوال، كفتاة يجل����ض وي�ساألني: هيا 

لها  ويقال  الزمان| سوسن,  اإلمام صاحب  والدة  اسم  أن  يقال  الّروابات  في   -1
ريحانة وصقيل. 
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اأخربين���ي ماذا فعلِت؟ كان يحب كتب���ه كثرًيا. فياأخذ معه كتاًبا كّلما 

ذه���ب اإىل اجلبه���ة. اآخر كت���اب كان يق���راأه قبل �سهادته ه���و اإر�ساد 

 .Rال�سي���خ املفي���د، الذي ي���دور حول الأح���داث املتعّلق���ة بالأئمة

بع���د ا�ست�سهاده، �سّلم���وين هذا الكتاب مع اأغرا�س���ه اخلا�سة. كان 

يت�س���رف بطريق���ة تن�سين���ي اأن���ه كان غائًب���ا ع�س���رة اأي���ام، واأكون 

م�ستعدة لغيابه ع�سرة اأيام اأخرى بطيب خاطر«.

 و�حد. طلب 
ٍ
قب���ل ��شت�شهاده باأيام ذهب �إىل م�شهد يف �شفٍر ليوم

ا �إىل �أن طلبه  خاللها �ل�شهادة من �لإمام �لر�شاQ. وكان مطمئناً

�شي�شتجاب وهذه �لطماأنينة ر�أتها زوجته يف بريق عينيه:

»كل ما اأملكه منه كان خامت الزواج، فاأحببته كثرًيا. ذات �سفر له 

اإىل م�سهد. كنت اأنّظف الطفلة واأبّدل مالب�سها، اأردت اأن اأغ�سل يدي 

فوق���ع اخلامت يف املغ�سلة. ومل يعد بالإمكان العثور عليه. انزعجت 

كث���رًيا. قلت يف نف�س���ي ل بد اأن �سيًئا ما قد ح�س���ل. يف امل�ساء كنت 

اأ�سع نرج�ض على قدمي. جل�ض بالقرب مني. قلت له: اليوم انتابني 

خ���وف، م���اذا فعلت؟ �ساألني: م���اذا تعنن؟ قلت: ل اأع���رف، لقد قمت 

بعمٍل ما؟ هل ح�سل �سيء؟

حكى يل ق�سة م�سهد. كان قد تكّلم عدة مّرات م�سبًقا عن �سهادته. 

انقلبت حايل راأ�ًسا على عقب. بداأت بالبكاء. مل يحاول تهدئتي. راأيت 

يف عينيه ملعاًنا ل ان�ساه اأبًدا. بالفعل كانت عيناه تلمعان. حن قال: 

لق���د دعوت وا�ستجيب يل، راأيت كل ال�سوق يف حدقتيه؛ �سعرت اأن 

كل �س���يء انتهى. كاأّنه اأنز مهّمت���ه وانتهى الأمر. عرفت اأن انزلق 

اخلامت قد ح�سل يف الوقت الذي كان متم�سًكا فيه بال�سريح متاًما. 

وكاأن �سياع���ه حمل الّر�سالة نف�سها يل وقد ا�ستلمتها بو�سوح. بعد 
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عمليات »الفتح املبن«، �سارت مهام العمليات اأكرث �سعوبة، و�سار 

ا لطيًفا وكن���ت اأَْعجبجُ يف بع�ض  ال�سب���اب ي�ست�سه���دون. كان �سخ�سً

الأحي���ان كيف ي�ستطيع �سبط هذا اللط���ف، ويقف مثاًل يف عمليات 

»بيت املقد�ض« بثبات وهو يع���رف اأن بع�سهم �سي�ست�سهد، لأنهم اإذا 

تراجع���وا �سي�ست�سه���د عدد اأكرب؛ كان ي�سعب علي���ه كثرًيا اأن ميوت 

على الفرا�ض اأو يف حادث �سري. لقد كان احلادث الذي تعر�ض له يف 

عملّيات »طريق القد�ض« �سعًبا جًدا«.

 ت�شتطي���ع زوجت���ه فقط �ن ت�شهد �آلمه �لت���ي طاملا �شعر بها ب�شبب 

�شهادة �لتعبويني ورفاق دربه، �إىل حّد �لعجز عن �إخفاء دموعه عنها، 

ا ويطلب من �هلل �أن يلحقه برفاقه �ل�شهد�ء: فيبد�أ بالبكاء عالياً

»بعد اأن رزق بطفل و�سار والًدا، قال يل مرتن: ماذا لو اعرت�سني 

يوم القيامة اأبناء ال�سهداء و�ساألوين ماذا فعلت عندما ا�ست�سهد اآباوؤنا؟ 

مب���اذا اأجيبهم؟ كنت اأوا�سي���ه قائلة: اأنت تق���وم بواجبك. كان يحب 

ال�سه���ادة وكان ي�سعب عليه حتمل اأن يكون قائًدا ويرى اأفراد قواته 

يرحل���ون واحًدا تلو الآخر فال ي�ستطيع فع���ل �سيء حيال ذلك �سوى 

املعاينة وحتّمل اآلم م�سوؤولية �سهادتهم على ال�سعيد الدنيوي. كان 

يرى هذا اليوم. كان يرى اليوم الذي �ستنتهي فيه احلرب وياأتي اأحد 

اأبناء ال�سهداء اإليه ليقول له: لقد كان والدي اأحد رفقائك يف اجلبهة. 

لقد �سعب عليه هذا الأمر حّتى اأبكاه.

ويف منت�سف فرتة اإحدى العمليات، جاء اإىل املنزل ومكث ب�سع 

�ساعات. كانت حال���ه �سيئة جًدا. يبدو اأنه كان قد راأى �سورتن اأو 

م�سهدي���ن قا�سين. و�سف يل ما �ساهده قائ���اًل: راأيت اليوم م�سهًدا 

لأح���د ال�سه���ول؛ ت�ساق���ط فيه���ا �سبابنا عل���ى الأر�ض كال���ورود. ثم 



367 22لقاء في فكة

اأ�س���اف: اأنا من يخط���ط للعمليات، ويعطي الأوام���ر )ببدئها(، من 

ي�ستطي���ع اأن ي�سمن يل اأن م�سوؤولية م�سرع هوؤلء ال�سباب، جنود 

اإمام الزمان Q لي�ست على عاتقي؟

ث���م بكى ب�سدة وقال: ماذا ل���و اعرت�سني يوم القيامة اأحد اأبناء 

ه���وؤلء ال�سه���داء و�ساألني عما كنت اأفعله ح���ن ا�ست�سهد والده؟ مَب 

اأجيبه؟

كانت املرة الوحيدة الت���ي بكى فيها اأمامي، وقال يل ب�سراحة: 

ا. اأطلبي من الله األ اأبقى اأنا اأي�سً

يف تلك الليلة، �سعرتجُ اأنه من القادة الذين ل ي�ستطيعون البقاء 

وق���د فقد عنا�سره ورفاق���ه. واإذا انتهت احل���رب يف يوم من الأيام 

�سيوؤذيه م���وت كل واحٍد منهم. مع اأن تلك العمليات كانت حمدودة 

فكي���ف احلال يف عمليات وا�سعة كعمليات بيت املقد�ض، كان ي�سعر 

بامل�سوؤولي���ة جتاه كل �سهيد من ال�سهداء وجت���اه اأي خطاأ يف قرار 

قي���ادّي. كن���ت اأ�سعر ب���الأمل الذي يعاني���ه ومنذ ذل���ك احلن �سارت 

رغبته بال�سهادة اأكرث جدية«.

���ا يف �أيامه �لأخرية �شوق���ه لل�شهادة  لح���ظ �أ�شدق���اء ح�شن �أي�شاً

و��شتعد�ده لها:

»قب���ل اأيام من �سهادت���ه، جاء مع زوجت���ه اإىل مركز احلر�ض يف 

�سو�سنك���رد. كان ح�س���ن باقري يحت�س���ن ابنته ال�سغ���رية يناغيها 

ويق���ول لها حبيبتي. اأخذه���ا منه �سديقه عل���ي ها�سمي، احت�سنها 

وقر�سه���ا عل���ى خديها وهو يناغيه���ا. فبداأت بالب���كاء. فقال ح�سن: 

علي ماذا فعل���ت بابنتي حتى بكت؟ قال علي: »يا �سيد باقري وكاأن 

ابنت���ك ل حت���ب اخلوز�ستانين، فه���ي تبكي كلما ناغيته���ا. فاأخذها 
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ح�س���ن منه وقال له: »كال، ل ب���ّد اأنك قر�ستها«. يف بداية الأمر اأنكر 

علي اأن يكون قد »قر�سها« لكنه مل ي�ستطع متالك نف�سه من ال�سحك. 

اأخ���ذ ح�س���ن ابنته من ي���د علي وقال له���ا �ساحًكا: ها ي���ا ابنتي هل 

1
اأخافك �سكل علي ها�سمي؟

�سحكن���ا جميًعا. عند الظه���رية، ذهبنا لنتو�ساأ. ق���ال لنا ح�سن 

وه���و يرفع اأكمام���ه وينظر اإىل ال�سماء: يا �سي���د نا�سري، ما دامت 

احلرب م�ستمرة علينا اأن نذهب نحو الله باأيٍد مالأى. فنحن ل نعلم 

ماذا �ستكون عاقبتنا بعدها؛ وخري العاقبة ال�سهادة. 

كان عندما يلتقي باأ�سدقائه، ي�ساألهم الدعاء له. قد يكرر البع�ض 

ه���ذا الك���الم جرًيا على الع���ادة، لكن عب���ارة »ن�ساألكم الدع���اء« التي 

ينطقه���ا ح�سن، تختلف ع���ن غريها. كان يقول: يا �سيد علي، اأ�ساألك 

الدعاء، واإذا ا�ست�سهدَت قبلي فا�سفع يل. 

نظ���رتجُ اإىل وجهه؛ مل يبد جُكطلعته �سابًقا. كان هذا لقائي الأخري 

م���ع ح�سن باق���ري. عندما غادر قل���ت لعلي ها�سمي: اأن���ا قلق عليه. 

�ساألني: مل���اذا؟ قلت: لأن ح�سن، لي�ض كال�سابق. يبدو من وجهه اأنه 

راحل عّما قريب!.

مل يك���ن علي ها�سمي يعط���ي اأهمية ملثل هذا الك���الم، فقال: الله 

امل�ستع���ان. يف ذلك اليوم كنت مع علي يف مق���ر حر�ض �سو�سنكرد، 

فتحنا املذي���اع، كان وقت ن�سرة ال�ساعة الثانية. حينها اأعلنوا خرب 

.
2
�سهادة اأحبائنا ح�سن باقري وجميد بقائي و..«

1- استشهد علي هاشمي في جزر مجنون وهو من مفقودي األثر؛ ورد حديث عنه 
في كتاب »فرقة االخيار« سادة القافلة 11.

2- القائد علي ناصري. 
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���ا. يف �ل�شنتني ون�شف  كان �شقيق���ه حمم���د يتوقع هذ� �لأمر دوماً

ا. لأنه مل  �ل�شن���ة �لأخرية من عمر غالحم�شني، كان ي�شتاق �إليه �أي�شاً

يكن ُيظهر م�شاعره �أو قر�بته �لعائلية به �أثناء �لعمل:

»ما انفك���ت هذه الأحداث حت�س���ل حولنا، لكنن���ي مل اأ�سعر اأنها 

دمت  �ستح�س���ل لأخ���ي اأب���ًدا. مل اأ�س���ّدق الأم���ر يف البداية. لق���د �سجُ

وذجُهل���ت. يف احلقيق���ة كنت يف ه���ذه املدة اأ�ستاق اإلي���ه كثرًيا. كنت 

اأذه���ب اإلي���ه م���ع اأربع���ة اأو خم�س���ة اأ�سخا����ض. كان يقّب���ل اجلميع 

وي�سافحه���م بح���رارة، وعندما يح���ن دوري يكتف���ي مب�سافحتي، 

مل يك���ن يجُظه���ر اهتماًم���ا بالًغ���ا ب���ي. في�سق ذل���ك عل���ّي. ويف بع�ض 

الأوق���ات كنتجُ اأعّرف عن نف�سي كي اأحرجه قلياًل فاأقول اأنا فالن... 

ا على ع���زل العواط���ف وم�ساعر الأخوة  ه���ل تعرفن���ي؟ كان حري�سً

الرحمي���ة وال�سداقة اأو اجلرية عن العم���ل. لذلك مل يكن ي�سمح يل 

بالبق���اء قربه اأو العمل معه. لقد �سادف وقّبلته مرة اأو مرتن، كان 

الأمر رائعا بالن�سبة اإيّل«.

ح���ني �شمع �لق���ادة �خلرب، توجه���و� بالطائرة �إىل مط���ار دزفول 

لت�شيي���ع �ل�شهي���د باقري هناك قب���ل نقله �إىل طه���ر�ن؛ �أقامو� له يف 

مط���ار دزفول جمل�ص عز�ء كبري. كما �أقيم���ت له يف طهر�ن مر��شم 

ت�شييع مهيبة. بعد ذلك، عاد حم�شن ر�شائي وبقية �لقادة �إىل �ملقر:

 »كان حم�س���ن ر�سائ���ي منزعًج���ا وحزيًنا جًدا حت���ى اأنه امتنع 

ع���ن تناول الطع���ام ثالثة اأيام. كان���ت اأع�سابه متعبة ج���ًدا. حاول 

الق���ادة الك���الم معه لكنه���م مل يفلح���وا يف التخفيف م���ن حزنه. يف 

اليوم ال�سابع، اأقاموا له جمل�ض فاحتة يف املقر. وقف ال�سيد �سياد 

�سريازي خلف املنرب وق���ال: اأيها ال�سادة، وكاأنها املرة الأوىل التي 
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نق���ّدم فيها �سه���داء. لقد قدمنا كل هوؤلء ال�سه���داء، لقد اأثرت �سهادة 

الأخ باقري علينا وكاأن الدنيا قد انتهت. 

بع���ده، حت���دث ال�سيد ر�سائ���ي يف اجلمع وقال: نع���م لقد اثرت 

�سه���ادة الأخ باق���ري عل���ى معنويات���ي كث���رًيا، قلقي عل���ى م�ستقبل 

1
العمليات«.

جميع قادة �حلرب، يذكرون �لتا�شع من بهمن )29 كانون �لثان( 

عل���ى �أنه من �أكرث �لأي���ام مر�رة يف حياتهم؛ وما قاله قا�شم �شليمان 

حول �شهادة ح�شن باقري، هو �لكالم �مل�شرتك للقادة كافة:

»مل ن�سه���د يوًما ناء بثقله عل���ى ال�سباب يف اجلبهة كيوم �سهادة 

ح�س���ن باقري، كانت �سهادته خ�سارة للجبهات مل تعّو�ض. كان قادة 

احلرب �سديدي احلزن على فراق ح�سن. براأيي كان ح�سن »به�ستي 

احل���رب«؛ كان دوره يف اجلبه���ة كدور ال�سهي���د به�ستي يف الثورة 

وم���ع الإم���ام}. كان تقدير ق���ادة اجلبهة اأنه لو بق���ي ح�سن على 

قي���د احلياة ل���كان له الأثر البالغ على م�ستقب���ل احلرب. بعد �سهادة 

ح�سن، ن�سينا عملّيات رم�س���ان والفجر التمهيدية وق�سايا اأخرى. 

كان احلزن على ح�سن �سديًدا ل ي�ساهيه �سيء. كانت �سهادة ح�سن 

 .
2
باقري خ�سارة كبرية للحرب ل تعّو�ض«

1- غدير علي قاسمي؛ سائق الشهيد.

2- اللواء قاسم سليماني.



ملحق
الصور

� بل���غ غالحم�شني �لعم���ر �ملنا�شب  � روي���داً روي���داً

لدخوله �ملدر�شة. ف�شّجله و�لده يف �بتد�ئية »مرتجم 

�لدولة«. لكن �لدر�ص و�ملدر�شة و�لفرو�ص �ليومية مل 

ا )�ص 22 ( يقّللو� من م�شاغبته �لطفولية �شيئاً

حتّمل���ت �لأم م�شاغبات���ه و�ش���ربت، فما �أكرث ما 

�، فيق���وم غالحم�شني بجمع  ���ا مك�شوراً وجدت زجاجاً

� �أ�ش���اب  � �أن حج���راً بقاي���اه د�خ���ل �ملن���زل متظاه���راً

�لزج���اج م���ن �خل���ارج وك�ش���ره! فتتظاه���ر �لأم باأن 

�حليلة قد �نطلت عليها. )�ص 23 (



لقاء في فّكة372

يف �لع�شري���ن م���ن �أيل���ول لع���ام 1978 �أر�ش���ل 

غالحم�شني لأخته ر�شالة مرفقة ب�شورة فوتوغر�فية 

وه���ي �أول �شورة ل���ه باللبا����ص �لع�شك���ري وكما قال 

»�ل�شورة �لغالمّية �ملباركة«. كانت بدلة و��شعة �أكرب 

م���ن مقا�ش���ه بعدة درج���ات، وبر�أيه فق���د كان �شكله 

ا لدرج���ة �أنه �أر�شلها لأخته حتى  ورة م�شحكاً يف �ل�شّ

يدخل �ل�شرور على قلبه���ا وو�شف نف�شه يف �لّر�شالة 

ب�شكل كوميدي � )�ص 46(

ع��ام  م��ن  بهمن   21 ي���وم  يف 

1357)10\2\1979م(ك�������������������ان 
�آلف  م���ن  ك���غ���ريه  غ��الحم�����ش��ني 

يف   � حا�شراً �لّطهر�نيني،  �ل�ّشباب 

�أن��ه ��شتخدم  �ل�����ّش��و�رع؛ مع ف��ارق 

ه��ذه  لت�شجيل  �لأدب���ّي���ة  موهبته 

كتاباته  ويف  �لّتاريخّية.  �لأح��د�ث 

� م��ن��ه، كتب  ال��ت��ي ب��ق��ي��ت ت���ذك���اراً

باإ�شهاب عّما �شهده من �أحد�ث يف 

ا بع�ص ما رو�ه �لآخرون)�ص 55( تلك �ل�ّشاعات �مل�شريّية، كما نقل �أي�شاً

يف �لبد�ي���ة، ب���د�أ غالحم�ش���ني عمل���ه ك�شحفّي 

ا منذ �لبد�ية �أن �أف�شردي �شخ�ٌص  عادي. بات معروفاً

ن�شي���ط ولدي���ه قابليات ممي���زة. بعد م���ّدة ق�شرية، 

�أدرك رئي����ص �لتّحري���ر م�شت���وى ذكاء غالحم�ش���ني 

�إلي���ه مهم���ة  �أوكل���و�  و��شتعد�د�ت���ه، له���ذ� �ل�شب���ب، 

ق�ش���م �أخب���ار طه���ر�ن و�لذي يعت���رب من �أه���م �أبو�ب 

�ل�شحيفة)�ص 67(
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�لوليات  خطة  ُمِنيت  25\4\1980م،  �جلمعة  يوم  يف 

�ير�ن  لتنفيذ عملية ع�شكرية �شرية يف  �لأمريكية  �ملّتحدة 

بف�شٍل ذريٍع ب�شبب عا�شفة �لرمال يف �شحر�ء طب�ص. بعد 

�شاعات من �نك�شاف �حلادثة، �جّته غالحم�شني �أف�شردي 

�إىل طب�ص، وكان �ملر��شل �لأول �لذي ي�شل مكان �حلادثة.

لغالحم�شني  تقرير  �أول  ك��ان  �ل���ذي  �لأول  �لتقرير 

حتت  27\4\1980م  ي��وم  يف  طب�ص  حادثة  عن  �أف�شردي 

و�أ�شبح  �لأمريكي«  �لع�شكري  �لهجوم  »تفا�شيل  عنو�ن 

ذلك  يف  ����ش��الم��ى«  »ج��م��ه��ورى  ل�شحيفة  �لأول  �ل��ع��ن��و�ن 

�لّتاريخ. �حتوى تقرير �أف�شردي تفا�شيل دقيقة وكاملة عن 

�حلادثة تدل على دقته وفطنته. )�ص 73(

�شافر غالحم�شني �إىل لبن���ان ملّدة �أ�شبوعني؛ ح�شيلة 

�شف���ره كان���ت �إع���د�د خم�شة تقاري���ر؛ طبع���ت ون�شرت يف 

�شحيفة »جمهوري ��شالمي«. كتب غالحم�شني يف تقاريره 

ع���ن خمتلف �مل�شائ���ل و�لق�شاي���ا �ل�شيا�شي���ة و�لجتماعية 

و�لثقافي���ة يف لبنان. ذك���ر يف �أحد تقاري���ره  »كان �شعوري 

�، تربط بني م�شلمي  يف هذه �لّلق���اء�ت، �أّن ُعرىاً وثيقة جداً

لبنان و�شع���ب �إير�ن �مل�شلم �ملق���اوم. خا�شة ع�شق م�شلمي 

لبنان لالإمام �خلميني، �إّل �أنه ..«. )�ص 90(

1358ه�.����ش.\  �لع���ام  �ل�ش���ورة يف  ه���ذه  �لتقط���ت 

1978م. بعد�شة غالحم�شني �أف�شردي.

�أّدى �ن���دلع �حل���رب �إىل �نقط���اع متك���ّرر وطويل يف 

�لتّي���ار �لكهربائي، فكّنا نلجاأ لإن���ارة �ل�شموع د�خل مكتب 

�إد�رة �لتحري���ر �ل���ذي كان ي�شه���د حرك���ة دخ���ول وخروج 

م�شتم���رة. يف تل���ك �لعتمة تنّبه���ت �إىل غي���اب »�أف�شردي« 

�ل���ذي مل �أع���د �أر�ه من���ذ م���ّدة طويل���ة. ظنن���ت �أّن���ه ترك 

�جلري���دة، و��شتف�شرت عن حاله م���ن زمالئنا يف �لعمل، 

فقالو يل: لقد ذهب �إىل �جلبهة)�ص 97(.
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رغم �أن �أغلب �لعاملني يف مقر »�لغولف« من �لعاملني 

غ���ري �ملحلّيني، لكّنه كان يخت���ار معظم قو�ته من �حلر�ص 

يف �لأهو�ز ومن �أبن���اء حمافظة »خوز�شتان«. يومها، �شّم 

»حميد تقوي« - عن�شر �ملعلومات يف حر�ص �لأهو�ز- �إىل 

جمموعة م�شاعديه. )�ص 106(

كان عب���د �حل�شن حيدر �آريان جن���اد، معّلم مدر�شة 

يف قري���ة »خليفة حي���در« �لو�قعة يف �شو�ح���ي »�لأهو�ز«، 

�لتحق بقّو�ت »ح�شن باقري« بعد تاأ�شي�ص وحدة معلومات 

�لعملي���ات: كنت �أظن �أن مهمتي هي معرفة مكان متو�شع 

�لع���دو وقدر�ت���ه وح�شب. لكن ح�ش���ن باق���ري كان يقول: 

عليك���م �أن تتعرف���و� على قدر�ت���ه �أولاً ومن ث���م ت�شّخ�شو� 

خطو�ت���ه �لّتالي���ة �إن كان ين���وي �لبق���اء يف �مل���كان، �أم �أن 

هدف���ه �لهج���وم؟ و�إذ� مل ين�ش���ب معّد�ت���ه يف �ملكان فهل 

يريد �للتح���اق مبكان �آخر؟ وهل يعّم���ق يف حفر خنادقه 

ومتاري�ش���ه؟ ل تكت���ف بالنظ���ر فقط، بل حّل���ل و�بِد وجهة 

نظرك، هل عدّوك خائف �أم مطمئن؟ هل ينوي �لبقاء �أم 

�أنه يتجّهز لتغيري مكانه)�ص 113(

م���ع بد�ية �حل���رب، توّجه بع�ص �لق���ادة من �ملدن �إىل 

»�لأهو�ز«، ومن بينهم »حممد حجازي« ع�شو جمل�ص قيادة 

�حلر�ص يف »��شفهان«. يف ثان �أّيام �حلرب، جمع ع�شرين 

ا من �حلر����ص يف »�أ�شفه���ان« و��شطحبهم  باً � مدرَّ عن�ش���راً

�إىل »�لأه���و�ز«. وبعد يومني من �لبحث و�ل�شوؤ�ل عن كيفية 

تقدمي���ه �مل�شاع���دة، مل يح�شل على جو�ٍب �ش���اٍف. �إىل �أن 

تعّرف على »ح�شن باقري«.)�ص 102(
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ت�شّلم فتح �هلل جعف���ري منذ �أيلول عام 1979م مهمة 

حماي���ة بي���ت �لإم���ام �خلمين���ي، ويف �أيار من ع���ام 1980 

�أخ���ذ جمموعة من ق���و�ت �حلر�ص يف حمافظ���ة »مركزي« 

�إىل كرد�شت���ان كانو� قد خا�شو� �لعدي���د من �ملعارك حتى 

ا  بد�ي���ة �حلرب. �أما �لآن ويف �أجو�ء حرب �أو�شع، بد� معجباً

بطريق���ة ح�ش���ن و�شلوكه و�أقو�ل���ه �إىل حد جتاه���ل فيه كل 

خرب�ته و�ن�شّم �إىل قو�ت ح�شن. )�ص 134(

ب����ع����د ج���ل�������ش���ة ����ش���و����ش���ن���ك���رد يف 

ا لنف�شه  15\11\1980 �أوجد ح�شن مكاناً
�أن  ك��ان ي�شّدق  م��ن  غ��رف��ة �حل���رب.  يف 

يكن  مل  ا  �شاباً ا  و�شحفياً ا  جامعياً ا  طالباً

مي��ت��ل��ك ���ش��وى خ���ربة ب�����ش��ع��ة �أ���ش��ه��ر يف 

ثالثة  ملدة  ح�شوره  بعد  ي�شل  �جلندية، 

�أ�شهر يف �شاحات �حلرب �إىل مرتبة عالية 

�لكبار  �لع�شكريون  �مل�شوؤولون  و�شار   � جداً

يف غرفة �حلرب وممثل �لإمام يف �ملجل�ص �لأعلى للدفاع وكاّفة �أع�شائه من ذوي �لّرتب �لعالية 

ينظرون �إليه كمن ينظر �إىل خبرٍي باأدق �ملعلومات ومتمّكن من عر�ص �حللول. )�ص 146(

علري�ش���ا عندليب م�شاعد مقر ن�شر يف عمليات بيت 

�ملقد����ص. يف �لجتماع، ونحن يف طريقنا، د�خل �ل�شيارة، 

ا. �أذكر �أننا كنا برفقة ح�شن د�خل �شيارة  مل يكن ُيَر هادئاً

ا �إىل جو�ري. كان ر�أ�شه يتحّرك من  لندك���روزر، كان نائماً

هذه �جله���ة �إىل تلك �جله���ة طو�ل طريقن���ا �ملتعّرج على 

ا. كان ر�أ�ش���ه يرتّنح �إىل  �لت���الل. حتى نومه مل يك���ن هادئاً

 ]� هنا وهن���اك، �إىل �لأعلى و�إىل �لأ�شف���ل. بقيت ]متحرياً

كيف ينام بهذه �لو�شعية؟! )�ص 147(
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قررنا �لقيام بعمل يحول دون تقدم �لعدو ب�شكل �أكرث. 

حّولنا جمرى مياه نه���ر كرخه باجتاه �لعدو عرب �مل�شخات 

�لإجنليزي���ة �لكبرية. جاء ح�شن باقري وق���ال: لقد �أتعبتم 

�، كلما �أطلقت���م �ملياه، �شتتدف���ق �إىل مكان  �أنف�شك���م كث���رياً

لنا �إىل خمطط ميكن من خالله �شّخ  �آخر. بعد ذلك، تو�شّ

�ملياه م���ن كارون وتدّفقها �أ�شفل مو�قع متركز قو�ت �لعدو، 

وبالّت���ايل نتمكن من �إّدخار عدد �أكرب من �لقو�ت وهذ� يعّد 

�أحد �أ�شول �حلرب. مت تنفيذ �ملخّطط وفق معلومات ح�شن 

باق���ري. يف �ل�شباح، ر�أينا �أن دبابات �لعدو جميعها عالقة 

باملي���اه ولذ �جلن���ود بالف���ر�ر. قمنا بتكبيل �لع���دو وبعدها 

ا. )�ص 152(. �أحرزنا تفوقاً

ح�شٌن �إن�شان موؤم���ن، �شجاع، حكيم، ملتزم بالأحكام 

و�مل�شائ���ل �ل�شرعي���ة. �أّما فيما يخ�ّص ح���دة �لذكاء، فكان 

� و�آخر  ا كث���رياً ح�ش���ن يتمت���ع بنبوغ ل مثي���ل ل���ه. كان ن�شطاً

م���ن يطفئ م�شباح غرفته يف �لغول���ف. يف �ل�شباح، كنت 

ا  �. بينما يبقى م�شتيقظاً �أوقظه ع���ادة، لأن كنت �أنام باكراً

لوقت متاأخر من �لليل يطالع ويدّون.)�ص 153(.

موؤي���د ر�شو�ن، �أحد �أفر�د ق���و�ت ح�شن باقري، كان 

يعم���ل يف ترجمة �لوثائق �لعر�قي���ة طلب منه ح�شن باقري 

 � �أن ي�شاعده يف تعلم �للغة �لعربية: »كان يقول: �أرغب كثرياً

يف تعّل���م �للغة �لعربية، فاأنا كال�شمك يف �ملاء! �شاألت: ماذ� 

تعني؟ �أجاب: ماذ� يقول �ل�شمك يف �ملاء؟ قلت: وهل يقول 

ا يف �ملاء!؟ قال: �إذ� نظرت �إىل فم �ل�شمك يف  �ل�شمك �شيئاً

�مل���اء �شتجده يق���ول )�آب( )�آب( )�آب( ، قول )�آب( هذ� 

ا �أحتاج �إىل تعّلم  دليل على �حتياجه �لد�ئم �إليه، و�أنا �أي�شاً

 � �للغ���ة �لعربية مبق���د�ر حاجة �ل�شمك للم���اء �جتهد كثرياً

حّتى تعّل���م �للغة �لعربي���ة و�شار يحاور �لأ�ش���رى ب�شهولة. 

[ )�ص 164(.. ]�آب تعني »ماء« بالعربيةاً
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خ���الل عمليات �لقائد �لعام لكل �لقو�ت كنت بالقرب 

���ا يحم���ل جه���از �لال�شلك���ي وي�شع  ���ا، كان د�ئماً من���ه د�ئماً

ا باليد �لأخرى  خمطط �خلريطة بالق���رب منه، يحمل قلماً

ويع���نّي �لإحد�ثي���ات و�لّدرج���ات على �خلريط���ة مب�شطرة 

ا  ومنقل���ة، ويعط���ي �لأمر بعده���ا باإطالق �لن���ار. كان �أي�شاً

يكت���ب يل �ملهام �لتي ينبغ���ي علّي �لقيام به���ا. يف �لأثناء، 

وخ���الل �لعم���ل يتن���اول قليالاً م���ن �خلبز �لياب����ص �ملوجود 

ا من �لوق���ت لتناول �لّطعام، كان  بقرب���ه! �إذ� ل يجد مّت�شعاً

مبفرده يقوم بعمل فريق كامل)�ص 170(.

قبل تنفيذ عملي���ات طريق �لقد�ص ب�شتة �أ�شهر، بد�أ ح�شن باقري عملية ��شتطالع مكّثفة يف 

منطق���ة ب�شتان وغرب �شو�شنك���رد. هدَف ح�شن �إىل �لبحث عن طري���ق ميكن من خالله �إغالق 

ا مع تنفيذ �لعمليات، وكان ر�أي���ه �أّن هذه �لتالل ت�شكل  خط���وط �لعدو �خللفية يف ت�شز�ب���ه تز�مناً

� لتنفيذ هذ� �لتكتيك. �عترب �لعدو هذه �لرمال غري قابلة للعبور؛ ومل يتوقع �أن يدخل  � جيداً م�شاراً

�ل�شباب �إىل ت�شز�به عرب هذه �ملنطقة �لرملية و�أن يطوقوها من كل �جلهات. )�ص 205(.
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���ا. كان يعي�ص مع جدته  كان �ل�شي���د �شع���دون فت���ىاً ل يتجاوز �ل�شاد�شة ع�ش���رة ويعمل ر�عياً

يف مدين���ة ب�شت���ان. قبيل تنفيذ عمليات بي���ت �ملقد�ص، ��شطحب ح�شن باق���ري �ل�شيد �شعدون 

���ا:"كان �لطق�ص بارد� وحبيبات �ملط���ر تت�شاقط بهدوء. ركبنا  ل�شتط���الع �مل�شار وح�شمه نهائياً

�لدر�ج���ة �لنارية �لتي كنُت �أقودها، مبهارة على �لتالل. ركنُت �لدر�جة �أ�شفل تلة د�ر �ل�شياع، 

� على �لأق���د�م. كنت �أحمل �شالح كال�شنك���وف وثالثة خمازن ر�شا�ص،  و�أكملن���ا طريقنا �شرياً

ا يف �أعلى �لتلة؛ تناول �ملنظار ور�ح  �أم���ا ح�شن باقري فلم يكن بيده �شوى �خلارطة. متّدد �أر�شاً

ير�ق���ب �لعر�قيني. مل �آبه ب���ه، كنت �أر�قب �ملحيط. فجاأة، وقع نظري على ح�شن باقري؛ ر�أيت 

���ا ي�شتدعي �لبكاء. قل���ت: �أخ باقري، مَل تبكي؟  �لدم���وع تنهم���ر من عينيه. تعجب���ت. مل �أَر �شيئاً

�أعط���ان �ملنظ���ار وقال: �أنظر. مل تكن �مل�شاف���ة بيننا وبني �لعر�قيني كب���رية. �شاهدت عر�قيًّا 

ذ� �شارب���ني كثييف���ني ياأمر عنا�شره باأن ميدو� فوق �لد�شمة قطع���ة بال�شتيكية. �شحكت وقلت: 

�أخ باق���ري، ل �ش���يء يدعو للبكاء. قال: دعك من هذ�، ل �ش���يء مهم. قلت: �أخ باقري، �أريد �أن 

�أع���رف مل���اذ� بكيت؟ ق���ال: دعك من هذ� �لآن. كن���ت حينها �شبيًّا ل �أع���رف �أي قائد كبري هو 

ا. �أخربن �شبب بكائك؟ ق���ال: يا �شيد، لقد بكيت  ح�ش���ن باقري. قلت: يج���ب �أن تخربن حتماً

ا، �إذ �شتعرب قو�تنا من  لأج���ل �لعر�قي���ني �لذين ر�أيَتهم باملنظار. �لليلة �شيقتلون جميعه���م حتماً

هنا يف بد�ية �لهجوم، و�لآن هم ي�شعون حلماية �أنف�شهم من �ملطر. )�ص 209(.



379 20ملحق الصور

ا، و�أر�دو� نقله �إىل طهر�ن. يف حني  »كان جرحه بليغاً

���ا �أم ل، ��شتعاد وعيه  ا �إن كان �شيبقى حيًّ مل يك���ن معلوماً

���ا ما. �قرتبت  للحظ���ات؛ فحاول ب�شعوب���ة �أن يقول �شيئاً

منه �أكرث. �أول كالم نطق به: ماذ� ح�شل جل�شر �شابله؟ 

كيف �نتهت �لأمور هناك؟ قلت: ��شرتح �أنت �لآن، حالك 

لي�شت جيدة.

ا، ويعود  كان �مل�ش���ل يف ي���ده، يغيب عن �لوع���ي حيناً

ا �آخر، فريّدد: يجب �أن ُيحكم �ل�شباب �شيطرتهم  �إليه حيناً

على ذلك �ملثلث. �إذ� �شيطر �لعر�قيون على تلك �ملنطقة �شيتمكنون من ��شتعادة �جل�شر. و�أكد 

� لتلك �ملنطقة )�ص 214(. ثالث مر�ت: �إذهب �إىل �لأخ ر�شيد وقل له �أن ينتبه جيداً

 �شباح 19�شباط، ق�شد »ح�شن باقري« »نبعة« لُيقيِّم م�شرح �لعملّيات للمّرة �لأخرية. كان 

حلة �ملحفوفة باملخاطر: »توجهنا �إىل �خلط �لأمامي.  � على هذه �لرِّ »فت���ح �هلل جعفري« �شاهداً

ا �أ�شبحنا في���ه مك�شوفني للعدو. بد�أت ر�شا�شاته متط���ر ر�شا�شها �لعدّو تق�شف  وو�شلن���ا مكاناً

���رت �أن »ح�شن« �شيرت�جع ب�شب���ب حجم �لق�شف، حيث  نح���و �شّيارتنا م���ن على تّلة »نبعة«. فكَّ

كان و�ب���ل �لر�شا����ص ي�شق���ط حولنا �جليب كعادت���ه، ل �شقف ول زجاج ول ب���اب له، كان يرى 

�لطريق من قرب �لباب. قاد �ل�شّيارة نحو 200 مرت حتت و�بل �لّر�شا�ص �ملت�شاقط حولنا. ما 

 � �إن و�شلن���ا �أ�شفل »نبعة«، حّتى َرَكن �جليب خلف �خل���ط �لثان، وتابعنا �إىل �خلط �لأول �شرياً

على �لأقد�م. )�ص 230(.
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حمم���د   27 ل���و�ء  ت�شكي���ل  قب���ل 

»�أحم���د  �حل���اج  كان   ،Pهلل� ر�ش���ول 

متو�ّشلي���ان« و�حل���اج »حمم���د �إبر�هي���م 

هّم���ت« موجوَدين يف »كرد�شت���ان«. وقد 

و�شلت �إليهما م���ن بعيد �أ�شد�ء بطولت 

و�إجناز�ت »ح�ش���ن باقري«، و�شاء �لقدر 

�أن ي�شعا يديهما بيده � )�ص 237(.

ا �آخذ  كنت �أ�شتند على كالم ح�شن كتاأييد لر�أيي و�أحياناً

بر�أيه كر�أي �شديد يطرحه هو. يوجد يف كل عملية ثالثة �أو 

�أربعة قر�ر�ت م�شريية، كان حل�شن باقري دور فيها. على 

�شبيل �ملثال، كان يكفي �أن منتنع عن مهاجمة �لر�د�ر حتى 

تف�شل عملية »�لفتح �ملبني« بتمامها)�ص 257(.

»عندم���ا كان ي�ش���رح ويوج���ه خط���ة �لعملي���ات يذعن 

ا بالن�شبة  �جلميع لر�أي���ه دون تردد، وي�شبح �لطرح نا�شجاً

�إليه���م. ي�شعر �لإن�ش���ان �أن ما يقوله ح�ش���ن باقري حميط 

ا �أو يفتقد  ا فارغاً مبختلف �لزو�يا و�جلو�نب. �إّنه لي�ص كالماً

�إىل �ملعرف���ة و�لتجربة و�لتخ�ش�ص. حتى خالل �جلل�شات 

�لتي كانت تعقد لبحث خطة �لإخوة يف �جلي�ص؛ كان كالمه 

ا بامل�شد�ق و�لدليل. ل �أحد يتقدمه يف �لكالم  ا مدعماً د�ئماً

وهذه عالمة على تدبريه و�إد�رته.)�ص 267(.
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كان ر�أي �جلمي���ع يف �ملقر �أنه ينبغي �إيقاف �لعمليات 

و�إع���ادة بن���اء �لوح���د�ت �لع�شكري���ة؛ وه���ذ� ر�أي �شائب. 

عق���د �جتم���اع للتقيي���م و�تخاذ �لق���ر�ر �ل���الزم. يف هذه 

�لأثن���اء وقف ح�ش���ن باقري وق���ال: خرم�شه���ر حما�شرة 

و�أنت���م تري���دون �لنكفاء؟! بكالم���ه هذ� تبدل���ت مو�قف 

جمي���ع �لق���ادة. من �ملوؤكد �أن���ه لو توقفن���ا يف تلك �ملرحلة 

ع���ن ��شتكمال �لعمليات ل�شت���وىل �لعدو على ما تبقى من 

�ملناط���ق؛ وحت���ى لو مل يحتل �ملناطق �لأخ���رى لكان �شمد 

�أمامنا ومنعنا من �لقيام ب�شي. .. لو مل يكن ح�شن باقري 

ملا حتررت خرم�شهر يف 24�أيار1982. )�ص 292(.

بع���د فرتة من بد�ي���ة �حلرب، قّدم حم�ش���ن ر�شائي 

�( يف فريق �ل�شتطالع  � )جدي���داً �إىل ح�ش���ن باقري ع�شواً

ا قيادة �لفرقة؛ كان مهدي زين �لدين. يذكر  و��شتلم لحقاً

زي���ن �لدين �جُلَمل �لأوىل �لتي وجهه���ا �إليه ح�شن باقري 

يف غرف���ة معلوم���ات �لعمليات �ل�شغ���رية، حينما قال له: 

عندم���ا تن�شط هذه �لوحدة، ميك���ن �أن يكون لك دور هام 

وم�شريي يف �حلرب� )�ص 120(.

�متل���ك ح�شن باقري �لقدرة على ح���ّل �مل�شاكل. على 

���ا �أن رجع���ت �إليه يف  �لأق���ل مل يح�ش���ل مع���ي �أنا �شخ�شيًّ

م�شاألة �إد�رية �أو عملياتّية �إّل ووجد حالًّ لها. )�ص 200(.
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كان غالحم�شني يبحث عن مو�شوعات �أ�شا�شّية يف �ل�شحيفة، وتعترب �لآثار و�لأعمال التي 

خّلفه���ا يف �أر�شيف �شحيفة »جمهورى ��شالمى« مبعث �لتح���ول و�حلركة على �مل�شتوى �لوطني 

وعموم �لثورة.

�إن مت���ّرد وع�شيان �ملجموعات �ملناه�شة للثورة ومنا�شري �لّنظام �ل�ّشاهن�شاهي، وكذلك 

�لتنظيم���ات �لي�شاري���ة يف �ملحافظات �حلدودّي���ة؛ وخا�شة يف حمافظة كرد�شت���ان كانت تنذر 

بخطر حقيقّي وهذ� �خلطر كان �إىل حّد �لنف�شال.

كان غالحم�شني حدي���ث �لعهد يف �ل�شحيفة عندما ذهب �إىل كرد�شتان، وكان هدفه من 

ذل���ك �ل�شفر �إج���ر�ء مقابلة مع �أحمد مفت���ي ز�دة وهو �أحد قادة �ملذه���ب �ل�ّشني يف كرد�شتان 

خالل مرحلة �لثورة. 

كانت �آر�ء �لعاّلمة مفتي ز�دة و�أفكاره ر�ئجة وم�شموعة يف �لأو�شاط �لكردّية، وكان لن�شر 

ا �أهّمية يف ذلك �لوقت. وجاء يف ق�شم من �ملقابلة: حديثه علناً

�إن م���ا يح���دث يف كرد�شت���ان هو نتيجة �حت���اد �لقوى �ملعادي���ة لالإ�شالم يف جمي���ع �أنحاء 

�إي���ر�ن ول مي���ت ب�شلة لأهلنا �لأك���ر�د بل يتجاوز �لأمر �حل���دود �لإير�نية ويع���ود لالمكانيات 

�لت���ي ت�شّخرها �لقوى �ل�شتعمارّي���ة يف �ملنطقة. �شحيٌح �أن هوؤلء �أف���ر�د بلبا�ص كردّي؛ لكنهم 

يف �لو�ق���ع فر����ص وعرب وترك وبلوت�ص وغري ذلك، وحتى عر�قيون وم�شريون. حتى �أنه �عُتقل 

� و�ملوؤ�شف �أن يتم ربط ه���ذه �لق�شّية �ملهينة  هن���اك �أربع���ة جو��شي�ص �شهاينة. ومن �ملثري ج���داً

بال�ّشعب �لكردّي. )�ص 68(.
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كان �للو�ء »عظيم �أزكمي« يف فرتة عمليات ثامن �لأئمة قائد �لفرقة 77

بد�أ �لتخطيط لعمليات ثامن �لأئمة. �لتقيت ح�شن باقري لأول مرة يف �جلل�شة �لتوجيهية 

�ص  خلط���ة �لعمليات. ب���د� كع�شكري مثايل يق���دم �لتقاري���ر يف �جلل�شة ب�شكل ممت���از، وُي�َشخِّ

قدر�ت �لعدو بدّقة. منذ تلك �جلل�شة �أ�شبحت من �ملعجبني به لأّنه ��شتطاع �أن يقّدم  للوحد�ت 

ا  � يف حتقيق �لن�شر يف �لعملّية. عرفته د�ئماً � بارزاً �لعامل���ة كافة �لتعليمات �لالزم���ة، و�أّدى دوراً

ب�شو�ص �لوجه، ل يحدّث �أحد منّا �إل مبت�شماًا، فجذب قلوب قوّ�ت �جلي�ص �إليه«. )�ص 195(.
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