صفحاث من مذكراث
امحد احلسني البغدادي
ِّ
يف مىاجهت الدين اآلخر
تنشر ألول مرة

()6
لصت
االخرتاق طريك أم طرق

السري لــ«حركة
س :بعد خروجك مِن العراق الجرٌح عام ٔ991م ،هل حاول النظام البائد اختراق التنظٌم ِّ
اإلسالم ٌٌّن االحرار» ،وجناحها العسكري «افواج الرفض والمقاومة»؟..
ج :نعم ..حاول ب ُكل ّ الوسائل اختراق جدار التنظٌم ،ولك َّن ُه فشل فشالا ذرٌعا ا بعد أن زعم أ َّنه اختراق تنظٌمات
المعارضة العراق ٌّة فً الخارج:

 1ــ مع علي الياسري
فً َّخر ٌْفِ ٔ999م حٌنما رأى النظا ُم أنَّ نشاط الحركة الٌزال ُ موجوداا فً الساحة العراق ٌّة وتواصلها الٌنقطع
علً
مع ثوار االهوار ،وعلى هذا األساس أرسلوا جاسوسا ا «إسالمٌا ا» ٌتظاهر بمعاداة النظام هو الس ٌّد ّ
الٌاسري ،الّذي دخل االراضً السورٌة بطرٌقة غٌر قانونٌة ٌحمل ُ رسالة «تزكٌة» مِن جواد ال ّمالكً «ابو
اسراء» ،الّذي أصبح ،بعد احتالل امرٌكا العراق ،رئٌس مجلس الوزراء ،وعندما التق ٌْ ُت ُه طلب مِنً أشٌا اء
كثٌر اة أخطرها :أن افتح له خطا ا مِن خطوطنا التنظٌمٌ ِة فً الداخل ،ونسى أنً أعرف ُه حق المعرفة مِن خالل
ال َّ
شهٌد سالم عبد عدْ آي «ابو جعفر» حٌنما كان معتقالا معه فً سجن «ابو غرٌب» السًء الصٌت عام
ُ
ُ
وزعمت أنَّ التنظٌم فً الداخل قد « ُعلَّق نشاطه» الى إشعار آخر السباب
اعتذرت مِنه،
ٕٔ91م ،ب ٌْد أنً
كثٌرة اهمها:
السٌاسً
بً اعضاء المكتب
ٔ  -خروجً قهراا بعد أن صدر حكم االعدام
ّ
علً غٌابٌا ا  ،وبالتالً التحق َّ
ّ
والقٌادة المركزٌة.
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ٕ  -استشهاد ال َّ
شهٌد ابو جعفر واعتقال ُثلَّة مِن مِناضلٌنا ،ومطاردة البقٌة الباقٌة مِنهم.
سألنً ماذا تعنً مِن هذا الحدّ ٌث ُكلّهِ؟ وهناك نشاط ملموس للحركة مِن خالل البٌانات والنداءات ،التً توزع
فً الداخل ،وبشكل ّ ملحوظ بٌان تأبٌن الحركة(ٔ) بمناسبة استشهاد االخ ال َّ
شهٌد «ابو جعفر» سالم عبد
عدْ آيُ ،ث َّمٌ ،ا سماحة الس ٌّد!! أنا احمل رسالة «تزكٌة» مِن أبً إسراء مسؤول مكتب حزب الدعوة اإلسالم ٌّة
فً دمشقُ ،
قلتُ :ث َّم ماذا؟ ..ح َّتى لو فرضنا هناك تنسٌق بٌنً وبٌن ُه ،أو بٌنً و بٌن قٌادة الحزب ،وهذا
ٌجعلنً ال أتجاهل تزكٌت ُه حٌنما نعتك بالنص« :مِن المجاهدٌن الثورٌٌن ،الّذٌن تحبهم ،وٌرٌ ُد أن ٌلتقً معك
ُ
ٌتعلق بالداخل أرجو أنْ ٌحظى بترحٌبكم ،وسعة صدركم ،وسدٌد آرائكم وتقبلوا فائق الشكر واالحترام
حول أمر
»(ٕ)
وفً ُكل ّ الحاالت ٌلزمنً «االعتذار» مِنه ومِنك اذا تسببت فً ما ٌثٌ ُر «لواعج همومك واآلمك» ،وارجو أالَّ
تعتبرنً فً مواجهتً لـ«شخصك الكرٌم» رافضا ا ل ّما طلبت مِنً ،بل ُكل ّ ماأردت ُه أن اكون صادقا ا منصفا ا لك،
ْ
ُ
رحت اتساءل فً سري كٌف الٌعرف ال ّمالكً وهو عضو مكتب سٌاسً لحزب
وألبً إسراء .وبعد انصرافه،
الر ُجل الّذي وشى بالكثٌر مِن المعتقلٌن فً سجن (ابو غرٌب) ،ومِن ذلك الوقت ُ
كنت اتحف ُظ مِن
الدعوة ،هذا َّ
ووضعت عالمة استفهام على ُكل ّ اقواله وافعاله ،وهو كمثل الّذٌن } ٌُخا ِد ُعون َّ
ُ
َللا والّذٌن آمِنوا
أبً إسراء،
وب ِه ْم مرض فزاد ُه ُم َّ
وماٌ ْخد ُعون إِ َّالأ ْنفُس ُه ْم وماٌ ْ
ضا ول ُه ْم عذاب ألٌِم بِما كا ُنوا ٌ ْك ِذ ُبون *
َللاُ مر ا
ش ُع ُرون * فًِ قُلُ ِ
صل ُِحون * أال أ َّن ُه ْم ُه ُما ْل ُم ْفسِ دُون ولكِنْ ال ٌ ْ
ش ُع ُرون{(ٖ)
وإِذا قٌِل ل ُه ْم ال ُت ْفسِ دُوا فًِ ْاأل ْر ِ
ض قالُوا إِ َّنما ن ْحنُ ُم ْ

 2ــ مع وسام املاضي
فً ِّ
شتاءِ ٕٔٓٓ م حاول النظا ُم «تجنٌد» الطالب الجامعً وسام عبد االله ال ّماضً ،الّذي تربطنً صالت
المودة والصداقة باشقائ ِه وإخوت ِه األطٌاب ،السٌما مع أخٌه المجاهد األخ عبد العزٌز ال ّماضً القٌادي فً
حركة اإلسالم ٌٌّن االحرار ،وبعد الترغٌب والتهدٌد «استجاب» لـ «التعاون والتنسٌق» مع االجهزة
االستخباراتٌة المختصة لمطاردة معارضً الخارج ،وكان فً حٌنها ٌُعانً من مشكلة مستعصٌة فً بعض
مواد دروس ِه العلمٌةِ ،والمهم لدٌه أنهاء دراسته الجامعٌة ،لذا اشترط عل ٌّهم ترتٌب اموره لدى عمٌد جامعة
الكوفة وأساتذتها ،فحققوا له بالفعل ماٌصبو الٌه ،وبالتالً تخرج بتفوق مِن ُكلٌّة الهندسة ،وبدأوا عملٌة
االختراق باٌفاده الى الخارج بذرٌعة أ َّن ُه مطارد مِن قبل أزالم النظام السباب سٌاسٌة ،ورتبوا هرو َّب ُه عن
بً هاتفٌا ا فً سبٌل أنْ أخرج له
طرٌق شمال العراق على مشارف الحدّ ود السورٌة ـ العراق ٌّة ،وبدوره سٌتصل َّ
تاشٌرة الدخول الى االراضً السورٌة ،والدور المطلوب مِنه أن ٌعمل كـ«موظف» فً مكتبً ،وبعد ذلك ٌقوم
بتنفٌذ المهمات الم ُكلّف بها مثل« :استنساخ الوثائق» و«سرقة أرقام الهواتف» و«تسجٌل االحادٌث» التً
تدور بٌنً وبٌن الزائرٌن ،والسٌما االجتماعات االسبوعٌة التً تعقد لملتقى الحركات اإلسالم ٌّة فً العراق،
وهذه االجتماعات ٌحضرها ُكل ّ مِن نوري ال ّمالكً «أبو إسراء» عن حزب الدعوة اإلسالم ٌّة ،وأنا عن حركة
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اإلسالم ٌٌّن االحرار ،وعبد َللا رسول عن الحركة اإلسالم ٌّة فً كردستان العراق ،وال َّ
شٌخ عبد اللطٌف
اإلسالمً فً العراق ،وال َّ
شٌخ مح َّمد
الخفاجً عن جند اإلِمام فً العراق ،وجمال الوكٌل عن حركة الوفاق
ّ
االلوسً عن الكتلة اإلسالم ٌّة فً العراق ،وال َّ
شٌخ جواد الخالصً عن الحركة اإلسالم ٌّة فً العراق ،ومح َّمد
اإلسالمً فً العراق ،وعباس البٌاتً «أبو نور» عن االتحاد االسالمً
جعفر «ابو جعفر» عن منظمة العمل
ّ
س ِّمً بـ«مجلس
لتركمان العراق ،وهذان الشخصان األخٌران أصبحا بعد احتالل امٌركا العراق عضوٌن فً ما ُ
العراقً».
النواب
ّ
هذا  ..وقبل تنفٌذ الخطة التً ُرسِ م ْت له ،راح وسام ال ّماضً الى والده ٌخبرهُ ب ُكل ّ تفاصٌل المسرحٌة ،وناشدهُ
بالخالص االبدَّي مِن هذه المخالفة الشرع ٌّة ،بعد أن كتم دوافع ُه الح ّقٌقٌة ،فلم ٌكن وضعه النفسً ٌُتٌح له أن
ٌفتح حدٌثا ا معه ،لك َّن ُه فً نفس الوقت لم ٌكن على إستعداد ألن ٌشهد لقاء بقرار ٌعتبره فً منتهى التعسف
واالجحاف هذا ـ وكان والده المرحوم فً نهاٌة السبعٌنٌات مسؤول فرقة حزب السلطة فً مدٌن ِة الكوفة ،إالَّ
أ َّن ُه طلب االستقالة مِن الحزب عام ٔ911م بسبب إعدام قادة انتفاضة صفر االسالمٌة فً النجف األشرف،
وبالتالً تفرغ للزراع ِة والتجار ِة بوصف ِه ٌمتل ُك لبعض األراضً ورثها عن أبٌه المرحوم ال َّ
شٌخ جثٌر ال ّماضً
أحد رؤساء عشٌرة آل مواش مِن عشائر بنً حِسنْ فً العراق ،ولما َّ فوجىء بهذا الخبر المؤلم خاطب ابنه
وساما ا ممتعضا ا :هذا العمل ُ ٌاولدي لٌس مِن شأننا ،وال تنس ٌاولدي الزاد والملح مع هذه الشخص ٌّة
علً حال ٌّا ا أن اجتمع مع فاروق الراوي «ابو عمر» مدٌر رئاسة الدٌوان فً القصر
المحترمة ،وٌجب
ّ
الجمهوري ،وال تخرج مِن الم ْنزل الى حٌن أُعطٌك الضوء االخضر .
مِن هنا التقى والده مع الراوي ،وتحدث معه باختزال :إنَّ المرحوم والدي -كما تعلم ٌ -قٌم فً مزرعة على
ضفاف نهر الفرات فً ضواحً مدٌنة الكوفة ،ومِن عادات رجال الدِّ ٌن فً ال َّنجف أنْ ٌقصدونا لالستجمام
والراحة أ ٌَّام العطل الدراسٌة ،بدءاا مِن الس ٌّد أبً الحسن الموسوي ،ومروراا بال َّ
شٌخ عبد الكرٌم الجزائري،
وصوالا الى الس ٌّد أحمد الحسنً البغدادي واألخٌر مطارد مِن قبل األجهزة المختصة بوصفه ٌترأس تنظٌما ا
سرٌا ا معادٌا ا لـ«الحزب والثورة» ،وكما تعلم ٌ -ا ابا عمر  -نحن نحترم العل ّماء ،والٌمكن بحال أن ٌقوم ولدي
بتنفٌذ تلك الخطة التً ُكلِّف بها ،والرجاء أن تغلق هذا الملف .وبعد فترة قصٌرة اتصل ابو عمر هاتفٌا ا بابً
ماجد وابلغ ُه باغالق الملف نهائٌا ا .
ومِن هنا  ..ذهب وسام بعد غٌاب طوٌل ،الى الجامعة لٌستلم الشهادة المصدقة مِن عمادة جامعة الكوفة ،إالَّ أنَّ
ْ
تغٌرت تصرفاتهم
الجهات األمنٌة المختصة سعت الى إسقاطه فً الوسط الجامعً ،ولذا الحظ أنَّ زمالءهُ
ا
صراحة أنَّ هناك همزاا ولُ ْمزاا بأنه «مخبر»
تجاهه ،والسٌما االصدقاء الح ّقٌقٌون المقربون مِنه حٌث أبلغوه
لالجهز ِة األمنٌ ِة المختصة على نشاطات زمالئه وتحركاتهم فً الجامعة ،فأجابهم :لٌس المهم ما ٌفترون وما
ُ
ٌُشهرون ..المهم أن تعرفوا الح ّقٌقة ،وهً إِنً فً البداٌة أ ُ
رفضت التعاون معهم
خذت بالتقٌ ِة المكثفة ،لك ِّنً
فً تنفٌذ المهمة التً كلّفونً بها خارج القطر ،وَللا على ماقول شهٌد.
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 3ــ مع فاضل الدهان
بعد احتالل بغداد عام ٖٕٓٓ توفرت لنا بعض الوثائق التً عثر علٌها فً مدٌرٌة جهاز المخابرات(ٗ) وأمن
محافظة ال َّنجف ،منها تقارٌر كتبت حول نشاطً السٌاسً ،وضمنها تقرٌر كتب فً ربٌع ٕٔٓٓ ،موجه إلى
مدٌر األمن العام ورئاسة الدٌوان ،فٌما ٌلً نصه:
«لدٌنا متابعة عن الهارب المجرم أحمد كاظم مح َّمد البغدادي ،وفق خطة تم اعدادها مِن قبلنا ،وبالتنسٌق مع
مدٌرٌة الدراسات السٌاس ٌّة حول إختراق المذكور ،وقد فشلت فً سورٌا بعد أن التقى به أحد مصادرنا
ُ
ْ
المتابعة مستمرة مِن خالل محاولة إعتقال صهره فاضل عبد االله طاهر وهاب ُث َّم نقوم
والزالت
السرٌة،
ّ
ا
رهٌنة عندنا بطرٌقة غٌر مباشرة ،وهو موضوع بحث رسالتنا المرقمة
بتجنٌده شرٌطة أنْ تكون عائلت ُه
٘ ٕٕ9فً ٕٓٓٔ/1/ٔ9م الموجهه الى مدٌرٌ ِة الدراسا ِ
ت السٌاس ٌّة».
ابر ُم ْج ِرمٌِها لٌِ ْم ُك ُروا فٌِها وماٌ ْم ُك ُرون إِ َّال ِبأ ْنفُسِ ِه ْم وماٌ ْ
ش ُع ُرون)(٘)
(وكذلك جع ْلنا فًِ ُكل ّ ق ْرٌة أك ِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٔ) وفٌما ٌلً نص البٌان « :عظم هللا أجورنا وأجوركم وأجور أمة حزب هللا فً كل مكان باستشهاد الشهٌد
السعٌد العبد الصالح األخ سالم عبد َع ْدآي (أبو جعفر) ،وهو لٌس مِن الطبقة العاملة وحسب ،وإنما هو :م ّ
ِنظر
حركً ،وخرٌج أكادٌمً ،وفاضل حوزوي ..دون أن ٌكون فً بؤرة األضواء الكاشفة.
والحضور الوجدانً للمبدأ الفٌاض بكل فكره وروحه،
بل كان ٌعٌش التواصل العرفانً ،والحب االختٌاري
َ
ولإلسالم القائد بكل حركته فً الحٌاة.
بل كان ٌعٌش مأساة عراق المق ّدسات ،ودخل السجن فً(أبً غرٌب) ،ولم ٌتجاوز العقد الثانً مِن عمره
الشرٌف ،وحٌنما خرج مِنه العام ٔ89ٙم انطلق فً خط العمل السٌاسًّ مِن جدٌد ٌسعى لالنخراط فً حركة
ثورٌة إسالمٌة تؤمِن مِن حٌث المبدأ بـ«الكفاح السٌاسًّ والمسلح» وبـ« االشتراك مع العاملٌن اإلسالمٌٌّن»
شرٌطة أن تكون لها عالقة جدلٌة مع المرجعٌة العلمّائٌة الحركٌة ،وحقق هللا بوصفه المطلق ما ٌصبو إلٌه.
بل كان مِن المتفانٌن الواعٌن فً تصحٌح آلٌات المسار ،والعودة باألمة إلى شرٌعتها الخاتمة ،وموقعها
المتألق الّذي أراد هللا أن تتبوأه تحت مظلة والٌة الفقٌه العامة كأطروحة سٌاسٌة بدٌلة لقٌادة العالم.
بل كان ٌعمل فً سبٌل هللاٌ ،واصل اللٌل بالنهار فً صمت وحكمة ونكران ذات إلى درجة الخلوص
ّ
الحق ،ومراقبة النفس ،والعظة بتجارب اإلنسان ،ورؤٌة
واإلخالص واإلشراق والصفاء واالستقامة فً إحقاق
محركات التأرٌخ ،وإدامة االتصال باهلل ،وعدم االغترار بطراءة العٌش ،ورخاء الحــٌاة.
بل كان ٌمتلك موهبة فكرٌة فً التألٌف ..ومِن أبرز نتاجه المِنهاج المِنضبط الّذي أصدرته القٌادة المركزٌة
لحركة اإلسالمٌٌّن األحرار باسم «:ستراتٌجٌة العمل السري ـ المرحلة الراهنة ـ».
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إن صمود األخ المجاهد( أبوجعفر ) وتحدٌه داخل غرف التعذٌب الرهٌبة بحٌث تحول إلى جثة هامدة ال ٌقدر
على الحراك ..إنما ٌؤكد رعب الطغاة الجبابرة مِن هؤالء الّذٌن رسموا معالم الدرب لألجٌال السائرة فً طرٌق
ذات الشوكة.
فالواجب على الشعب العراقًّ أن ٌقتدي بهذا الشهٌد السعٌد(أبو جعفر) الّذي آمِن بالعمل الحركً الرسالً
ومواصلة الكفاح السٌاسًّ والمسلح إلسقاط نظام الكفر الص ّدامً فً وادي الرافدٌن األشم ُم ْن ُذ كان ٌعٌش ٌومذاك
فً مسقط رأسه بـ«مدٌنة البصرة الصامدة» ،واستعد الحتمال التعذٌب واالضطهاد والتشرٌد والتجوٌع ،وهو
رافع الرأس ٌجهر بكلمة اإلسالم العلٌّا فً وجه الجالدٌن دون تلجلج ،ودون تحرج ،ودون اتقاء الموت األحمر.
إننا إذ نستنكر هذه الجرٌمة الطا ُغوتٌة النكراء ..ندعوأمة حزب هللا ،ودول العالم ،ومِنظماته كافة لتعمل كل
ما ٌمكن عمله ،إلنهاء فصول هذه المؤامرة الكبرى ،وما ٌجري فٌها مِن مذابح ومجازر رهٌبة ستبقى وصمة
عار على جبٌن إنسانٌة هذه العصرنة الح ّدٌثة المتشدقة بحقوق اإلنسان ،والشرعٌّة الدولٌة!! ..كما نتوقع مِن
الرأي العام اإلسالمًّ أن ٌرفع صوته عالٌا ض ّد هذه االعدامات واالغتٌاالت الكٌفٌّة التً ذهب ضحٌتها اآلالف
مِن مستضعفً العراق ُم ْن ُذ استلمت الحكم هذه العصابة االستبدادٌة الغادرة الكافرة العام  ٔ8ٙ9التً ال مثٌل لها
فً تارٌخ استبدادٌات «سوموزا» و«بوكاسا» و«هٌالسً السً» ،وأن ٌطالب بمحاكمة رأس الفتنة ص ّدام
المهزوم ،والمحافظة على كرامة اإلنسان المستضعف فً عراق العتبات المق ّدسة.
ُون»
« َو َس ٌَعْ لَ ُم الّذٌن َظلَمُوا أَي مِن َقلَب ٌَ ْن َقلِب َ
حركة اإلسالمٌّن االحرار  -المكتب السٌاسًّ
 ٙرجب االغر ٕٓٗٔهـ
(ٕ) اقرا  :ملحق رقم »ٔ« :من الفصل الثالث (مالحق) من صفحات هذا الكتاب.
(ٖ) سورة البقرة ،اآلٌة 9:ـ ٕٔ .
(ٗ) اقرا  :ملحق رقم »ٕ« :من الفصل الثالث (مالحق) من صفحات هذا الكتاب.
(٘) سورة األنعام ،اآلٌة. ٕٖٔ :
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