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  ملخص البحث:

، بـ"عملية ماموت"تتناول هذه الدراسة عملية أملانية رسية ذات طبيعة إستخباراتية سميت 
يف أثناء الحرب العاملية الثانية. وتربز أهمية هذه الدراسة من كونها  ١٩٤٣أحداثها اىل عام د و تع

تتناول واقعة تأريخية تتعلق بالجهود التي بذلت سابقا يف إطار السعي لحل القضية الكردية 
 واستقالل كوردستان باألساليب املخابراتية والعسكرية. وقد اعتمدت الدراسة املنهج التأريخي

بغية استخالص عرب سياسية وأمنية �كن االستهداء يف ضوئها اىل فهم علمي أك� دقة بشأن 
  القضية الكردية يف العراق وأساليب حلها يف املسقبل.

  
  پوخت�ى تو�ژین�وە:

  :١٩٤٣چاالکی�کى م�ترسیدارى ئ���نیا ل� کوردستا� ع�راق سا�ى 
  ئۆپ�راسیۆ� ماموت

ل�کا� ک� چاالکی�کى س�ربازى نه�نى ل�کۆ�ین�وە ل� ئ�م تو�ژین�وەی� بریتی� ل�  باب��
موخاب�رات وسوپاى ئ���نیاوە دەزگاى ل�الی�ن  ١٩٤٣ج�نگى دووەمى جیهانیدا ل� سا�ى 

ک� ڕوو چ�ند ڕووداو�کى میژووى دەخات�. گرنگى ئ�م تو�ژین�وەی� ل�وەدای� وەئ�نجامدرا
شرت ل�پ�ناو چارەس�رکرد� ک�ش�ى کورد و س�رب�خۆیى کوردستان پ�یوەست� ب�و ه�و�ن�ى پ�

دراون. بۆی� تو�ژین�وەک� پشتى ب� میتۆدى م�ژووى ب�ستووە، ل�پ�ناو ه���نجاند� چ�ند 
پ�ند�کى سیاىس وئ�منى ئ�وتۆ، ک� بش�ت ل� سای�یدا ت�گ�یشتن�کى زانستى وورتر ل�س�ر 

  رکرد� ل� ئایندەدا گ���� بکر�ت.ک�ش�ى کورد ل�  ع�راق و ئامرازەکا� چارەس�

  
 

                                                           

  العراق – مجلس وزراء اقليم كوردستان  –القانون العام العلوم السياسية و أستاذ.  
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Abstract: 
A Perilous German Mission in Iraqi Kurdistan in 1943: 

Operation MAMMUT  
This study deals with a secret German operation of an intelligence nature 

called Operation Mammut that dates back to 1943 during World War II. The 
importance of this study stems from scrutinizing an historical fact related to 
the efforts made previously in the framework of seeking to resolve the Kurdish 
issue and the independence of Kurdistan by means of intelligence and military. 
The study adopted an historical approach in order to draw political and 
security lessons that could be a light for a more accurate scientific 
understanding of the Kurdish issue in Iraq and its resolution in the future.  
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  تمھيد
  

  "يظل املرء طفالً صغ�اً إذا � يقرأ التأريخ"
  )م٦٥ -  .م.ق ٤(املؤرخ الروما� سنيكا 

  
ِعَرب �كن من الما تحليل األحداث التأريخية وأخذ أهمية  عىلتأكيد  الىلاالدراسة هذه تهدف 

 "عملية ماموت"أملانية رسية وخط�ة سميت بـ علق بعمليةيتاملوضوع الذي نتناوله و  .وس منهاالدر و 
تُبَّ� بوضوح كيف أن املصلحة األملانية العليا كانت تقتيض الوصول إىل حقول النفط يف كوردستان و 

إن الربط . أذربيجانببار النفط يف باكو آ و األملا� املُحرِج يف تقدمه نحالعراق ألجل إنقاذ موقف الجيش 
) ، الوصول إىل حقول النفط يف كوردستان العراق وحقول النفط يف أذربيجان(، اي الهدف�هذين ب� 

  ن مهم�:أمريكان "ُمغرياً" ويؤدي إىل تحقيق 

  قود عن الجيش الربيطا�؛ قطع إمدامات الو 

 تجهيز الجيش األملا� بالوقود . 
وهذا ما كان يهدف إليه ، ممكناً بدون إغراء الكورد بتحقيق الحرية واإلستقالل لكذ ولكن � يكن

  . )١()موللر (گوتفریدقائد العملية 
دد من قادة الجيش عىل الرغم من معارضة ع، للقيادة العليا للجيش األملا� الفكرة "ُمقِنعة" كانت

" و� تتحقق فيها عوامل النجاح بسبب الرسية وعدم "جيداً تطبيقها  يف الوقت الذي � يكن، لهااألملا� 
وعدم وجود من يساعد  ،الهبوط يف املكان غ� املناسببجدية تهيئة مستلزمات التنفيذ الناجح 

األمر الذي  ،املجموعة وتم إعتقال عنارصهاهذه " ، ولذلك "تاهتاملجموعة املكلفة بالعمل عىل األرض
نتائجها مسار أحداث الحرب  تيئة بدرجة عالية ودقيقة لَغ�ِ لو كانت مهف .العملية فشل أدى اىل

  . ومجرياتها العاملية الثانية
هو أن الشعوب املُضطََهدة ال طريق لها �جملها ه من العملية ب خذاأل إن الدرس الذي �كن 

 "أحابيل ، وأن وقوعها يفعىل قدراتها ونضالها املستمرباالعت�د األسايس للتحرر سوى اإلعت�د األسايس 
  . " لتلك اللعبةسيؤدي إىل أن تصبح تلك الشعوب "الضحية األوىل "لُعبة السياسة الدولية

    

                                                           
وتلقى فيها دراسته  ١٩١٤بأملانيا عام  Swabianولد يف منطقة ) ٢٠٠٩ – ١٩١٤ Gottfried Müller( موللر گوتفرید )١(

 ،وإلتقى فيها مع الشيخ محمود ،بدأ جولته األوىل إىل كوردستان العراق ١٩٣٥األساسية يف املدارس الحكومية، ويف عام 
لقتال يف الجيش األملا� يف جبهة ل اعمل مدرب .)١٩٣٧ –لل إىل كوردستان املغلقة (التساملوسوم بـرياته يف كتابه كونرش ذ 

وأطلق رساحه  إعتقل ثم ،(ماموت) التي باءت بالفشل الذريع يف مهمة ١٩٤٣عام  )، بين� بدأ١٩٤٢-١٩٤٠(روسيا يف 
 سنة. ٩٥عن عمر  ٢٠٠٩تويف عام و  ،١٩٥٧عام  أسس منظمة بإسم (إخوان سا�)ك� . ١٩٤٨عام 
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)I (  

  الوثيقة التأريخية

 دراسة) Berthold Seewaldب�تولد زيفالد (باألبحاث التأريخية  صالصحفي األملا� املختصنرش 
بتأريخ ) Welt 24-Geschichte(بتحليل األحداث التأريخية:  ةشهور امل ةملانياأل وقع أحد امليف 
الحرب العاملية الثانية والتي كانت  يف أثناءتكشف عن أحداث مهمة جرت يف العراق  ،٢٨/٨/٢٠١٧

تعكس الرصاع املرير ب� القوى الكربى يف العا� آنذاك وخصوصاً ب� أملانيا وبريطانيا للسيطرة عىل 
  . )٢(وباألخص عىل حقول النفط يف كركوك ،منطقة الرشق األوسط

أراد جهاز املخابرات األملانية شل ، يف عملية كوماندوز" بالعبارة اآلتية: دراسته) زيفالد(إستهل 
ولكن امللفات تُظِهر مفردات ، ودفع الكورد إىل التمرد ،١٩٤٣اإلنتاج الربيطا� من النفط يف العراق عام 

  . )٣(هزلية وغامضة"
لنرش تلك الدراسة كان يف العثور عىل وثيقة تأريخية من التأريخ العسكري  الرئيسالسبب أما 

  :املتحف العسكري تحت رقمبكانت محفوظة يف اآلرشيف العسكري  ،األملا� يف الحرب العاملية الثانية
  

Ur v. 4. 2. R. Dos. Adww. 11  
  ٥٤٣، ١٧٠ملف رقم 

 ١٤/١/١٩٤٣وبتأريخ 
  

محفوظة يف األرشيف ، وهي II/Orقسم  / عن دائرة الدفاع الخارجيهذه الوثيقة  تصدر وقد 
  اإلتحادي تحت التصنيف اآل�:

  

Bundesarchiv/BArch RW-5/v. 271  
 

  :)٤(ويف أدناه ترجمة هذه الوثيقة التأريخية املهمة
                                                           

، أطروحة ١٩٤٥- ١٩٣٣لدليمي، السياسة األملانية تجاه املرشق العر� للتفاصيل ينظر: وليد عبود محمد شبيب ا) ٢(
صل الثا� بعنوان: السياسة األملانية تجاه فوخصوصاً ال١٩٩٩إبن رُشد"، جامعة بغداد، " دكتوراه غ� منشورة، كلية الرتبية

  .  ١٩٤٥-١٩٣٣العراق 
(3) Berthold Seewald, ZWEITER WELTKRIEG: UNTERNEHMEN „MAMMUT“ So wollten 
deutsche Agenten 1943 den Irak zerstören, in: Well Geschiche 28.08.2017. 
file:///C:/Users/sky%20net%202/Desktop/Unternehmen%20%E2%80%9EMammut%E2%80%9C_%
20So%20wollten%20deutsche%20Agenten%201943%20den%20Irak%20zerst%C3%B6ren%20-
%20WELT%202.html 

  ينظر: )٤(
Dr. Pherset Rosbeian, Subversion gegen das Empire: Das Unternehmen »Mammut« 1943, in: 
Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 4/2016, S.10-13(hierzu S.12); 

نشاط "ماموت" األملانية يف العراق : نشاط أملا� لتدم� العراق صفحة مجهولة من تأريخ العراق: د.رضغام الدباغ، 
 https://www.algardenia.com/maqalat/33561-2018-01-07-14-09-12.html     :، يف موقع الكاردينيا١٩٤٣
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 ١٩٤٣ /كانون الثا� /١٤برل� : 
  دائرة الدفاع الخارجي

 Or/IIقسم الدفاع 
   ماموت"الخاص " املوضوع: الواجب

  : املالزم گوتفرید يو. موللرقائد الواجب
 

 تثبيت األمر –القا�ة 
  العملية:  هدفأ) 

  .)٥() يف محور كركوك والسلي�نيةJ) و (Sتنفيذ عمليات ( 
 

 التنفيذ: نوعب) 
 د؛ار كشيوخ آخرين من اال بالشيخ محمود، و باإلتصال  -١
 تجمع لعمليات آخرى؛إيجاد أماكن  -٢
 ؛)كركوك (تفج�ات، عمليات تخريب صغرى –عرقلة إمدادات قطعات العدو، خطوط سكك الحديد بغداد  -٣
 عمليات تخريبية يف مناطق النفط يف كركوك؛ -٤
 ؛هاتفقطع وتخريب خطوط ال -٥
 الطرق واملطارات؛و  ) للقيام بعمليات تخريب ضد مخازن التموينSعملية( -٦
  ع (يف حالة تقدما وضحسب األ ب هاوتنفذ ،(أو ر�ا ح�يتها كحقول النفط) القيام بكل العمليات ضد العدو -٧

 الخ) ؛ ...الجيش األملا� من القفقاس، موقف تركيا    
  نشاطات الفرقة الدفاعية األوىل: إعالن بدء الفعاليات املعادية، الطرق، املعابر، املواقع الحصينة، مواقف -٨

  خرى؛ ردية األ القبائل الكو     
  

  من ِقبل نولكن التخطيط والقرار يت� Abw. IIمن ِقبل قسم الدفاع الثا�  هاوتوجيه إدارة العمليةج) 
OKW/Abe II  القسم  الدفاعي الثا�)؛ –(القيادة العامة  

  

  ) ؛Z/Fوحركة النقود تنفذ من ِقبل ( اإلرشاف اإلقتصاديد) 
  

  للجيش القفقازي Abw-Kdoالذي سيبنى من قِبل قسم   VCوتتم من خالل  ه) اإلتصاالت الالسلكية:
  و�وجب تعلي�ت خاصة؛ Abw. IIويرتبط بشفرة القسم الدفاعي الثا� 

  

  املهمة تنفذ من قِبل ضابط أملا�،  وماعداها يكون القا�ون باملهمة و) التسليح الشخيص والتكني�:
  معرفة بالبلد واللغة، ويقسمون إىل قسم�:الذين لديهم ، ن للمهمةيمن الضباط واملختارمجموعة 

  ) باملظالت؛Yمرافق أملا� وشخص كوردي يرمز له بـ (إنزال ضابط أملا� و ) ١
  أجل اإلتصالمن ن للمهمة باملظالت يضباط واملختار ٥إنزال مجموعة من ) بعد َ�َّركز املجموعة أعاله، يتم ٢
  هذه  عات تخريبية كوردية، أو إستخدام جمعقادة ملجمو أو  مدرب�والحصول منها عىل الكوردية  بالقبائل   

  كمجموعات تخريب. القبائل    
  

  

                                                           
) يعني باللغة األملانية Jالعربية؛ ورمز( التي تعني كلمة التخريب ب ،sabotageعىل الكلمة اإلنكليزية  دلي) Sرمز ( ٥)(

Jagd  الصيد أو القنص هوو.  
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)II (  

 التمھيد للعملية
هذا الخليط ب� الثقافة املحلية وأجهزة االستخبارات جاء أيضا كمحاولة للدفاع عن إستخدام 

التي و ، "MAMMUTسميت: "عملية املاموت التي الكورد ضد الحكم الربيطا� يف املهمة الخط�ة 
عىل املجموعة التي كانت  بالقبضمن القيام بها يوما فقط  ١٢وانتهت بعد  ١٧/٦/١٩٤٣بدأت يف 

  . )٦(مكلفة بتنفيذ العملية
وأفرج عن خمسة  ،٢٠٠٥يف عام املتعلقة بها تم استخدام امللفات ، للبحث عن أرسار هذه العملية

الباحث� نظرة عميقة جزئياً فقط لتوضيح  تستجواب واملواد الداعمة التي أعطمجلدات مع سجالت اال 
وأخ�اً  ،وما هي دوافع األشخاص الذين شاركوا يف العملية، الشخصية امللفات العملية من خالل دراسة

يف بعض كانت الوثائق تم تصويرها ولكنها أما . يف كيفية العمل للدفاع عن مصالح أملانيا وليس آخر
عد بذل جهد ب ،ها فقطمنالنسخ االحتياطية  اإلستفادة من ، فيالوقت الذي �كنسيئة للغايةان األحي
  . )٧(تحليلهايف كب� 

 Josefجوزيف هاكاليرت(إجتمع  ١٩٤١ففي عام ، البدايات الروحية املبارشة للعملية ممتازةكانت 
Hagleitner ( من قاعدة العمليات العسكرية يف فيينا)Abwehrstelle Vienna ( مع صديقه)موللر (

 ،ساحرة) موللر(لـكانت الفكرة بالنسبة . وناقش معه فكرة للقيام بعمليات رسية يف املنطقة الكردية
، خرىأ ، من ب� أمور وأجرى ،١٩٣٦عام  هاجولته في رشحو  ،زيارة كوردستانب ان قاموخصوصاً أنه سبق 

املدى لدرجة أن العملية فيها فوائد بعيدة ت كانأن هذه العالقة له  اضحمو  ،الشيخ محمودباإلتصال 
  . )٨(ماموت" تيمناً بإسم الشيخ محمودُسميت بـ"
  .)٩(عدة مرات١٩٤٥وطبع بعد عام  ،١٩٣٧حول تجربته يف كوردستان عام  ) كتاباً موللر(نرش 

ويرشح فيه ، رديةو رحلته من اسطنبول عرب بغداد إىل املنطقة الك يف هذا الكتاب) موللر(يصف 
تعاطفه مع الكورد  ال سي�و  ،إضافة إىل توضيح تعاطفه مع سكان املنطقة، خرباته ومعرفته باملنطقة

                                                           
(6) Bernd Lemke, Aufstandsversuche an der Oberfläche: Das Unternehmen “Mammut” (Irak) von 
1943,s.5, in:     
http://www.lemkegeschichte.de/index_htm_files/Lemke%20Unternehmen%20Mammut%201943.pdf  
(7) Lemke, S. Ibid. 
(8) Lemke, Ibid ؛ 
Pherset Zuber Mohammed Rosbeiani, Das Unternehmen „Mammut“ Ein politisch-militärisches 
Geheimdienstunternehmen in Südkurdistan in den Jahren 1942/43 und seine Vorgeschichte, Diss., 
Humboldt-Universität,Berlin,2011,S.19. 
Ulrich van der Heyden, Bernd Lemke, Pherset Rosbeiani(Hrsg.), Unternehmen Mammut: Ein 
Kommandoeinsatz der Wehrmacht im Nordirak 1943, Edition Falkenberg,Bremen, 1 Auflage, July 
23, 2018.   
(9) Gottfried Johannes Müller, Einbruch ins verschlossene Kurdistan, Saarbrücken (verm.) 4. Aufl. 
2005. 
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فرحته يف اإلندفاع يف مغامرة وأحياناً ) موللر(ومع ذلك � يكتم . كأشخاص طبيعي� بدائي� وأقوياء
يتنقلون ه كأبطال متهورين، ئه ورفقانفس مبالغ فيهأيضاً بشكل مختلف قدم ولكنه ، بشكل دراماتي�

معظمها يف املايض كان و ، ضد حياتهم كانت الهج�ت أن هذه عىل الرغم من ، من مغامرة إىل أخرى
الصدق فقط قادراً يف النهاية عىل التحقق من التفاصيل  سيكون. بدون هذه النقطة، وإنتهت بالفشل

تعليقات املؤلف عىل األقل مبالغ فيه إىل حد " بقوله:عىل املوضوع ) ليمكه( ويعلق الباحث. األخ�ة
  .)١٠("منهايف أجزاء  إن � يكن حتى غ� صحيحة، كب�

 ،غريبة هولكن يف الوقت نفس، مرة أخرى يعطي املؤلف سلسلة كاملة من الكليشيهات الغربية
 ،إىل املنطقه بأكملها �تداألمر وهذا  ،يف الطبيعة الرشقية ترتاوح ب� الخنوع للزائر الغر� والعنفو 
 . بأنها "مغلقة" �اماعنها يشاع � وردت يف العنوان، مثل، والتي، بشمل خاص ردستانو كو 

لحد اآلن: أي  ؤكد بأنه � ينجح أحد بإخرتاق كوردستانيوبكل�ته الخاصة أن  )موللر(يحاول 
 . ردستانيةو إخرتاق الربية الجبلية الك

 مجموعة واسعة من التخيالت األملانية حتى بكونها) موللر(عىل أفكار ) ليمكه(الباحث يعلق 
ملك الكورد ) بأنه "موللر(الذي وصفه ، فهو يتحدث مع الشيخ محمود، نهاية الحرب العاملية الثانية

König der Kurden")١٢(ردستان حرة"و ك"د رسعان ما سيجدونر و ك" أن ال يؤكد لهو، )١١(.  
قد عاد فی و أحد الضباط األملان املتخصصین بشؤون االستخبارات العسکریة ) گوتفرید موللر(کان 

فی . و من اسطنبول بعد مهمة استخباراتیة خاصة فی تدریب املجندین الجدد للجبهة الروسیة  ١٩٤٣
وصلت القوات األملانیة اىل  إذیتصور أن حظوظ أملانیا فی النرص کانت جیدة ) موللر(ة کان دهذه امل
کان . اقرتبت کثیرا من املناطق التی ستؤمن حقول النفط فی منطقة رشق االوسطاس و فقالقمرص و 

  .  انتصار تلو االنتصارعبارة عن انتصارات متألقة لألملان: (موللر) الوضع ک� یصفه 
بحیث أن تفکیره کان یرکز عىل التساؤل  ،� قلقاً عىل الوضعأع�قفی ) موللر(ن ومع هذا فقد كا

عىل الرغم من ، القوات األملانیةكانت  ؟اآل�: هل أن الجهود االملانیة وصلت اىل نقطة حرجة فی التقدم
، اً إذ. کانت فی الجهة الروسیة عىل مشارف آبار حقول النفط فی باکوو  ،فی الوقود ا، تعا� نقصتقدمها

ىل لذلك فکر فی وضع خطة للوصول او  ه،خر غیر آ اليشء و لنفط : اهو) الوحید موللر(هاجس كان 
ستعدادە للعمل فی تحقیق هذا إم مذکرة اىل القیادة االملانیة بقدحقول النفط فی الرشق االوسط و 

لکون� یمتلك  ،کرکوكو خصوصا فی املوصل و  ،ك معلومات هامة حول تلك الحقوللکون� یمتل، الهدف
  .)١٣(عالقات جیدة مع رؤوساء العشائر الکوردیة فی املنطقة

                                                           
(10) Lemke, S. 7. 
(11) Müller, Einbruch ins verschlossene Kurdistan, S. 83 ff. 
(12) Lemke,S.8; Müller, S. 88. 

، ترجمة من اإلنكليزية: املهندس يونس ١٩٤٣-الرشق امللتهب، مهمة خطرة يف كردستانگوتفرید موللر، يف  (١٣)
 .١٣، ص ١٩٩٥عبدالعزيز، مطبعة بلند، دهوك، 

  )١٩٥٩(الطبعة األملانية األوىل صدرت عام  عنوان الكتاب باللغة األملانية:
Müller, Gottfried Johannes, Im brennenden Orient, 3. Aufl., Salem-Buchdienst GmbH, 



  : عملیة ماموت١٩٤٣مهمة أملانیة خطیرة فی کوردستان العراق عام 

١٨ 
  

  :  الهدف من هذه العملیة
 . احتالل حقول النفط  -١
 . اشعال التمرد ضد بریطانیا  -٢

وفرة حول حقول النفط ضئیلة جدا ته مع القادة األملان تبین له أن املعلومات املتاومن خالل لقاء
ش األما� بالعمل عىل تزوید القيادة العلیا للجی) موللر(لذلك تعهد وال تخدم املجهود الحر� و 

ل: سأحصل لکم عىل الوقود قاو  ،ل اىل تلك الحقول والسیطرة علیهاوصو من أجل الباملعلومات املطلوبة 
  : عن طریق

 . انزال مظيل فی کوردستان  -١
 . )١٤(اشعال �رد فی کوردستان بین القبائل الجبلیة الکوردیة -٢

  . متعة کبیرة) موللرنوعا من التحدي الذي شکل لـ( کان هذا
  

)III(  

  اإلعداد للعملية
  کیف بدأت العملیة ؟

  ؟)موللر(کوردستان فی نظر  يکیف ه
من خرتقوا داخلها املتوحش قل� نجوا او املنطقة وأن الذین تجرؤا  اقد زارو  �القلیلفی رأی� أن "

  .)١٥(منها" نجوا بأرواحهمهؤالء الذين محظوظین  اعتربواو  ،الوقوع فی أیادى قطاع الطرق
�تد من القفقاس و  ،مربع ٢الف کم ١٢٥بحدود ، ومساحتها در و ن کوردستان وطن االکإ ويضيف: "

ساحة هذه املمشکلة و  .رارات فی ترکیاآ من بحیرة أورمیة فی الرشق اىل جبل و  ،ش�ال اىل العراق جنوبا
الف مرت فوق مستوى آ  ٥٠٠٠رتفاع یتجاوز اوبة بالثلوج غطاجبال مو تجمع بین صحاري محرقة أنها 

  . )١٦(البحر"
یالحظ بروز التأثیر  هلکنه فی الوقت نفسو  ،دیرا عالیاً ان الکورد یقدرون أملانیا تق: "قائالً یوضح و

بصورة خاصة و  ،ون بطرق متنوعة بإرسال االسلحة والذخیرةد یُّکرمر و ن الشیوخ الکإ و عليهم، الرويس 
هذا ماکان ناً صاغیة اىل االغراء الشيوعي و تحت ثقل املالکین کانت تلقى أذاالواقعة ماکن فإن األ 

  . )١٧(مل بنجاح خطتنا"یشکل سبباً فی األ 
واحد من أک�  عىل ،� یصفمثل ،لرشقاىل زیارت� االوىل تعرف يف أثناء أن� فی ) موللر(ویرشح 

 ،الذي "أراضی� املرتامیة تقع فی ش�ل العراق ،هو الشیخ محمودو ال أ  ،د قوةر و کرؤوساء القبائل ال

                                                                                                                                               
Stadtsteinach, 2007. (الطبعة الثالثة). 

  .١٢ موللر، ص) ١٤(
 .١٤ موللر، ص) ١٥(
 .١٥ موللر، ص )١٦(
 .١٩ موللر، ص) ١٧(



  ٢٠١٨ االول كانون) الثا�ول) العدد (املجلد (اال        -        األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 

١٩ 
  

  . )١٨(املوصل"و یقطن جزء من أعوان� فی املنطقة املحیطة بحقول النفط فی کرکوك و
إذ من  ،ال أن الطبیعة تأخذ بعدها مبارشة شکال متموجاً إ حقول النفط فی منطقة سهلیة تقع 

یران إردستان وروسیا و و ن ک"إ  :)موللر(یضیف و ،فوح تبدأ باالرتفاع أک� فأک�سصعب اخرتاق جبال و ال
  . )١٩(قتسمتها فی� بینها منذ أمد طویل"اوالعراق سبق وأن 

د هم �اماً ر و کالف. کان مجرد شیء نظرى بحتهذا ردستان و کال أن هذا اخضاع إ ویستطرد: " 
لیس الی عر� و . ون إعتباراً قلیال لعدم شمول االطالس الرسمیة لبالدهمولیو ،أسیاد انفسهم فی وطنهم

جزاء الداخلیة یخرتق األ وأن یتجرأ  –ممن یخاف عىل حیاته  –أجنبي  أو ترکي أو فاريس أو
  . )٢٠(ردستان"و لک

وأن  ،يتوطید استقاللهم الوطنو هو مساعدة الكورد فی أن ینالوا حریتهم ) موللر(أن ما فکر ب� 
  . )٢١(ردستان بین شعوب العا�و مرشفاً لکأن یکسبوا مکاناً و  ،وأقتصادیاً  یطوروا بالدهم ثقافیاً 

د أصبح مستحیال بسبب خالفاتهم ر و کاًء عند الغر ن هذا الهدف االک� إ إ )، موللر(ک� یؤکد و لکن و 
قویاء الذین التی لن تأ� من جیرانهم األ ذلك فأنهم بحاجة اىل املساعدة  لتحقیق. و الذاتی� داخلیاً 

  . )٢٢(أقتصادیاً قدر االمکانو فیاً رد دوماً ضعفاء ثقاو کیهمهم أن یبقى ال
لذلك و  ،لکن هذا الوضع لن یبقى مستغرباً عند التمعن فی وجود حقول النفط فی کوردستانو 
  التحلیل اال�:) موللر(یقدم 

. لکن دون مساعدة الیمکنکم استغاللهاو "إن حقول النفط التی تقع فی بالدکم هي من حقکم 
فأننا سنساعدکم فی تحقیق ، أننا سندفع لکم جیدا مقابل نفطکمإضافة إىل و دعونا نساعدکم فی ذلك 

  . )٢٣(وأنا شخصیا سأکون راغباً فی أیة طریقة ممکنة لتطویر کوردستان عرصیة"، إستقاللکم
 لخطیرة يف کوردستان التي � يتلقاو یء نفس� للمهمة الصعبة يیه) موللر(بهذا التصور بدأ 

 ،)٢٤(ول عن العملية يف القيادة العامة العليا للجيش األملا�بصددها الدعم الكايف من القسم املسؤ 
  . عتمد عىل نفسه يف اإلعداد للمهمةاولذلك 

  بالشكل اآل�:) موللر(بداية عمله قصة طريفة يرويها حدثت يف 
نظارات بإطار معد� وصحة  اذ كهالً اً خصوصي معل�ً ، إكتشفت بالصدفة شخصاً غريباً  " لقد

القيرص بزيارات شاملة يف الرشق أيام ام ن ققد سبق أ . و رديةو هوايته اللغة الك ،مرهقة وتعاب� جامدة
ل أية فرصة تتاح ستغاأنه إال ، ردستان فعلياً ك� كان يرغبو وبالرغم من أنه � يقم بزيارة ك. األوسط

وهو من كلفته ، طلع عليهااردية التي و كل الكل�ت الكَل وحفظ يف ذاكرته رد وسجّ و كله ليتكلم مع ال

                                                           
 .٢٠ – ١٩ صص موللر، ) ١٨(
 .٢٠موللر، ص  ) ١٩(
  .٢٠موللر، ص  )٢٠(
 .٢٢موللر، ص  )٢١(
 .٢٢موللر، ص  )٢٢(
  .٢٢موللر، ص  )٢٣(
 .٢٣موللر، ص  )٢٤(



  : عملیة ماموت١٩٤٣مهمة أملانیة خطیرة فی کوردستان العراق عام 

٢٠ 
  

  .)٢٥(ردية"و أن يعطيني دروساً يف اللغة الك
 كيفية إعداد املجموعة التي سيقودها وينفذ املهمةبيف التفك� ) موللرالفكرة العملية لـ( تكان

  ها:ل)، يجب أن يتوفر موللر(حسب رأي ب، املجموعة هذه. معها
 الرشق األوسط ويتحلون بالشجاعة واملثالية؛ رجال سبق وأن عملوا يف 
 إطالع عىل اللغات القربية من اللغة الكوردية؛ 
 ن وجاهزين للقفز باملظالت خلف خطوط العدو؛و شباب مال�  

  وجد ضآلته يف نهاية األمر:و  ،عنهم) موللر(بحث 
يف  وآخر كان قد َشبَّ  ،واآلخر يف فارس ،أحدهم كان يف كابل. لقد كانوا ذوي خلفيات متباينة"
ردية و وآخر كان اليزال يعمل ألمري� �لك عيادة أسنان متنقلة ويعرف منطقة حقول النفط الك ،لبنان

. )٢٦(منطقة املوصل وكركوك" يفوكان متعوداً أن يسافر ِبك�ة بواسطة السيارات  ،مثل� يعرف ظهر يده
ن كوردي لضمه إىل املجموعة ور عىل مواطهو كيفية العث) موللر(ولكن املوضوع الذي كان يُقلق 

  :)٢٧(أساسي� ه� لغرض�
 أن يكون دليالً للعثور عىل مكان آمن لإلختفاء؛ 
 ساء قبائل كوردية آخرىإلعداد لإلتصال بالشيخ محمود ورؤ ا .  
  منشغل الفكر ويتساءل: كيف يل أن ألتقي بهذا الكوردي؟ ويقول:) موللر(لذلك كان  

لقد . إال أن ذلك سيكون صعباً للغاية ...فعلينا أن نؤدي املهمة بأنُفسنا، مستحيالً" إذا كان ذلك 
إال أن كل أوربا فَِشلت يف أن ، ردي املناسبو أمضيت ساعات محاوالً التفك� يف طرق تجمعني بالك

املركز العظيم للتجسس  ،نبولطفكرت يف منظمتي القد�ة يف إس ئذعند. تؤمن يل مثل هذا الشخص
هذا . )٢٨(ويف اللحظة األخ�ة نجحوا يف أن يجدوا يل الشخص املناسب بصورة فائقة". علوماتاملو 

) موللر(ويصفه ، إبن إحدى العوائل املعروفة يف مدينة أربيل) رمزي نافع رشيد(الشخص كان إسمه 
املنطقة التي خرى يف أ والذي تقطن قبيلته بصورة أو  ،ردية يف أربيلو بأنه " إبن أحد رؤوساء القبائل الك

  . )٢٩(يف الجبال الواقعة رشقي حقول نفط كركوك" ،كنا بصدد أن ننزل فيها
بح�س بالقضية كوردياً متعصباً ويهتم ملان يف إسطنبول، حسب تقارير عمالء األ بو  ،)٣٠(كان (رمزي)

                                                           
 .٢٢موللر، ص  )٢٥(
 .٢٤موللر، ص  )٢٦(
 .٢٥موللر، ص  )٢٧(
 ها.نفس موللر، الصفحة )٢٨(
 .٢٥موللر، ص  )٢٩(
ومن عائلة معروفة بال�اء والنفوذ، أرسله والده للدراسة  ١٩١٧رمزي نافع رشيد آغا من مواليد مدينة أربيل عام  )٣٠(

وهناك تبلور لديه الفكر القومي وأصبح من  ،ثم سافر إىل تركيا ملواصلة الدراسة ،يف الجامعة األمريكية يف ب�وت
 وألقي القبض عليه ،ماموت" التي فشلتنطلق إشرتك يف عملية "ومن هذا امل ،املدافع� املتشددين إلستقالل كوردستان

ليتوىف عىل  ١٩٤٧طلق رساحه و�رض خالل فرتة السجن ولهذا السبب أُ  ،وحكم باملوت ثم خفض إىل مدى الحياة ١٩٤٣
 .١٩٤٩إثره عام 



  ٢٠١٨ االول كانون) الثا�ول) العدد (املجلد (اال        -        األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 

٢١ 
  

 )رمزي(يخطط ل� يكسب ويُقنع ) موللر(ولكن ماذا كان . )٣١(تانالكوردية وحرية وإستقالل كوردس
  "؟ باإلنض�م إىل مجموعته "املُغاِمرة

   هذا الصدد ما يأ�:يف ) موللر(كتب 
 –من خالل صديق وسيط كان يعرفه منذ أيام الدراسة يف تركيا ) رمزي(أي للقد تم التلميح له "

ك وذل ،لقد قام الصديق بتنظيم أوراق مزورة له. أنه ر�ا يكون مفيداً أن يقوم بإتصاالت معينة يف أملانيا
بحيث إذا حصل وأن ، ه أية تأش�ة خروج من تركيا أو تأش�ة دخول إىل أملانياسفر  ل� ال يحمل جواز

إن ، ويف الحقيقة. دون أن يُالحظ أحد شيئاً بفإنه يستطيع العودة إىل تركيا ، رمزي � ينظم إىل فريقنا
وبهذا ها هو هنا بيننا دو�ا أن . رمزي يستطيع الِذهاب براً إىل وطنه إلعداد كل يشء إلنزالنا النها�

ضمن املجموعة عندما ) رمزي(بالراحة لوجود ) موللر(وهكذا شعر . )٣٢(يعرف أي يشء عن خططنا"
  .)٣٣(قال: " اآلن زال َهم كب� عن كاهيل حيث سيكون كل يشء أسهل عندما نهبط يف كردستان"

  
  ملاذا كان (موللر) مستعجالً يف تنفيذ العملية؟

  وهنا يكتب (موللر) ما يأ�: ،العامل الرئييس يف القضيةالنفط كان 
� يكن . يف الوقود، هناك َشحة يف البيرتول ويف كل أجزاء الجبهة ،رديو نحن بحاجة إىل النفط الك"

رجال متدرب� جيداً ، وها إننا هنا مع فريقي للعمل بكل ح�س، هناك يشء ما مطلوب بهذا اإللحاح
والذين لهم أهداف متوافقة  ،املنطقة املجاورة مبارشة لحقول النفطردي من أهل و ومن ضمنهم ك

 .)٣٤(بصورة كاملة مع أهدافنا"
) موللر(ناقش ، ماموت"" ولكن عندما برز إتجاه يف القيادة العليا للجيش األملا� بإيقاف عملية

 ،ُملحة للنفطمؤكداً بأن هناك حاجة  ،مع قسم مكافحة الجاسوسية يف القيادة العليااملوضوع بقوة 
أليس ، أنك تعلم وال شك كم هي مهمة مسألة النفط بالنسبة لنا، سيدي، وقال للمسؤول هناك: " أُنظر

إ� يف حاجة إىل . كذلك؟ كم هو أسايس بالنسبة للجيش إن حصل عىل هذا النفط؟ أنا أستطيع ذلك
إقتنعت القيادة العليا للجيش األملا� بهذا  ،)٣٥(" سأكون جاهزاً  ئذ، أو ثالثة أسابيع أخرى وعندأسبوع�

وبلغ عدد املجموعة  ،الذي تلقى األمر بالعودة إىل قاعدة التدريب ،)موللر(التصور املطروح من قبل 
  . )٣٦(ماموت"" رجالً مستعدين لتنفيذ عملية ١٢

�  من املجموعة ويهبطون يف " مكان غ�) وإثنرمزي(مع ) موللر(كان من املخطط أن يذهب 
ل �عارفه اتصاإل ) رمزي(ومن هناك يستطيع ، يف الجبال الواقعة غرب بح�ة أورميه، ردستانو هل يف كآ 

                                                           
  .٣٩موللر، ص  )٣١(
 .٤٠-٣٩موللر، ص ص  )٣٢(
 .٤٠موللر، ص  )٣٣(
 .٥٠-٤٩موللر، ص ص  )٣٤(
 .٥١موللر، ص  )٣٥(
 .٥٥موللر، ص  )٣٦(
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  . )٣٧(ه"ئوأقربا
أجل من يف املنطقة  �ه الساكنئ) اإلختفاء لدى أحد أقربارمزي(كان عىل ، ومن ضمن الخطة

  :)٣٨(وهي ،املجموعةالحصول عىل معلومات طلبتها القيادة العليا للجيش األملا� من 
 وعىل األخص يف املطارات؛ ،عدد القوات الربيطانية املوجودة يف العراق 
 وماهي حالتها املعنوية؛ ،وماذا تفعل ،وأين تستقر ،أصناف تلك القوات 
 املعدات واألسلحة املجهزة بها؛ 
 مواقع خطوط سكك الحديد والطرق الربية؛ 
 طانيةنوعية التنسيق ب� القوات العراقية والربي . 
ُمدركاً أهمية الحصول عىل تلك املعلومات التي يجب أن ) رمزي(كان )، موللر(حسب تأكيد ب

إحتالل حقول النفط وهو:  ،للعملية متنوعة ألجل تحقيق الهدف الرئيس تكون دقيقة وتأ� من مصادر
  . )٣٩(عن طريق القبائل الكوردية

  :)٤٠(بحاجة إىل معرفة) موللر(كان ، ولتحقيق هذا األمر
 سلوك شيوخ ورؤوساء القبائل الكوردية ونظرتهم للعرب والربيطان� واألملان والروس؛ 
   عدد الذين �كن تجنيدهم للمهمة وتسليحهم قبل كل يشء؛ 
 رأيهم بصدد إحتالل حقول النفط من ِقبل العشائر الكوردية أو القوات األملانية؛ 
  ماذا يطلبون مقابل التعاون؟ 
 دة يف مناطق حقول النفط؛و جطانية املو ة والربيعدد القوات العراقي 
 عدد الع�ل الذين يعملون فيها ونسبة الكورد بينهم؛ 
 وما هو إنت�ءهم العشائري ،عدد هؤالء الذين �كن أن يُجندوا كعمالء لألملان . 

  بكونه:) موللر(الذي يصفه ) رمزي(هذه املهمة وقعت أساساً عىل عاتق 
كان عنده . كانت عنده حاسة سادسة للتفريق ب� العدو والصديق. إطالقاً "أذ� مفاوض قابلته 

أيهم يجب أن يُكسب بواسطة املال أو . من الشيوخ سيكون بجانبنا �اماً  أيّ ، شعور جيد إىل حد كب�
ضل املوقع العائيل واإلجت�عي أنه وبف) موللر(ويوضح  .)٤١(" وأيهم ال يستحق مفاتحته إطالقاً ، الوعود

تكونت لديه  بحيث ،من معرفة جميع رؤوساء الكورد) رمزي(�كن )، رمزي(والد ) نافع آغالـ(
وغ� ، " ماهراً ) موللر(� يصفه مثل)، رمزي(كان ، و ضعفهاة عن كل قبيلة ونقاط قوتها و معلومات دقيق
  .)٤٢(مخادع إطالقاً"

                                                           
 .٥٧موللر، ص  )٣٧(
  ها.نفس موللر، الصفحة )٣٨(
 .٥٨موللر، ص  )٣٩(
  ها.نفس موللر، الصفحة )٤٠(
  .٥٩موللر، ص  )٤١(
 ها.نفس موللر، الصفحة )٤٢(
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 ،� يصبح قائداً كوردياً ) رمزي(يتصور أن الفرصة الذهبية قد حانت لـ) موللر(بهذه الصفات كان 
بالقول له ) موللر(تعهد )، رمزيومن ك�ة إعجابه بـ( .)٤٣(ردستانو ويعمل من أجل حرية وإستقالل ك

  التايل: 
إنك ستصبح قائداً يف الجبال ، وسأُبادلك إخالصاً بإخالص ...إ� لن أُخيب ظنك يا صديقي رمزي"

سأفعل كل يشء من أجل توحيد الشيوخ تحت قيادتك فإ� ، وعندما يأ� الوقت املناسب، الكردية
ومن . ردستان ستصبح حرة ومزدهرةو إن ك. الحكيمة واملتمكنة سواء باإلقناع أو بالهدايا أو بالقوة!!

الدعم واملساعدة يف حدود قدر� يشء يرس� أك� من الوقوف بجانبك ومنحك  جانبي فإن ال
  .)٤٤(ي"تستطاعاو 

  
)IV (  

  الخطة
) Sarabusساربوس (كانت إنطالق املجموعة من مدينة ) ماموت(خطة مجموعة عملية  تتضمن

يجب تجهيز الكورد  هويف الوقت نفس ،م٥٠٠٠بطائرة كب�ة تط� عىل إرتفاع ) القرم(يف جزيرة 
بل بالرشاشات ومضادات ، فقط ولكن ليس بالبنادق(املتعاون� مع املجموعة باألسلحة والذخ�ة 

  . وسيتم تدريبهم من قبل املجموعة ،)أيضا خفيفة ضد الطائراتالسلحة األ الدروع و 
كانت الجيوش األملانية يف تلك األيام متقدمة يف عمق األرايض السوفيتية ووصلت إىل منطقة 

ولكنها أصبحت يف حالة جمود هناك وال تستطيع التقدم إال إذا تم تعزيز خطوط إمداداتها  ،القفقاس
: من الذي سيكسب الحرب؟ حاالً أجاب هو بنفسه: مجموعة )موللر(تساءل ، ملوقفيف هذا ا. بالوقود

بإشعال ثورة " يكون: "الحلم والوهميشبه "و ،)موللر(حسب رأي بولكن: كيف؟ الجواب )، ماموت(
كنت أعلم بوجود كراهية واسعة للربيطاني� وتعاطف مع . عظيمة تكتسح كل يشء يف الرشق األوسط

لقد كان األمر يتطلب تفج� . انت الناس تنتظر الجيوش األملانية لتكون أقرب إليها قليالًلقد ك. األملان
كنت أعلم أن ج�عتنا يقومون بالتحض� . إنتفاضة يف مكان واحد لتنترش كالنار يف الهشيم يف كل مكان

 هلوقت نفسويف ا. ردستانو إال أن الرشارة ستنطلق من ك ،وخاصة يف إيران ،لذلك ِخفية يف كل مكان
تم التخطيط مسبقاً بصورة ُمَفصلة ، ردية جاهزة إلحتالل حقول النفطو الذي تكون فيه القبائل الك

، ستندلع الن�ان يف خزانات الوقودو ، ستُقفل الشوارع باملتاريس. العراقأنحاء لثورة تندلع يف جميع 
، لغرض شل حركة القطاراتوضع الرمل يف خزانات محركات القطار سيو ، تفج� املطارات العسكريةس
إن إحتاللنا لحقول النفط الذي سيتم بإلحاق . شن هج�ت حرب العصابات من كل مكان مالئمستو 

إال أنه ، سيعقبه طبعاً هجوم مضاد رسيع من القوات العراقية والربيطانية، أقل ما �كن من الخسائر بها
كان من . )٤٥(القوات العراقية إىل طرفنا" حسب مصادر مخابراتنا بأننا كنا نتوقع أن ينضم جانب منوب

                                                           
  ها.نفس الصفحةموللر،  )٤٣(
 .٦٠موللر، ص  )٤٤(
  .٦٣موللر، ص  )٤٥(
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أجل من بعد إحتالل حقول النفط نقل الوقود إىل القوات األملانية يف جبهة القفقاس أيضا الرضوري 
يقول بأن معظم القوات الفارسية ف ،ُحلمه") يف "موللر(و�يض . اإلندفاع وإحتالل حقول النفط يف باكو

لقد تم إعداد ترتيبات رسية " :ويؤكد، م إعداد الخطط الالزمة لذلكت إذ ،ستأ� لدعم القوات األملانية
   .)٤٦(يف بغداد" هالقيام حكومة جديدة يف اللحظة الحاسمة يف طهران وسيتم تكرار القصة نفس

الرشيك الرشعي لتجارة  دن تعبأ  اً وافر  اً حظملانيا "الحاملة" يعتقد أن أل هذه الخطة "يف ) موللر(كان 
إننا واألك� أهمية  ،إ�ا كأصدقاء ومشاورينو  ،مكتشف�و إننا لن نذهب كمحتل� . وتسويق النفط

، فإن وحاملا يتحقق هذا اليشء .)٤٧(نا عالقات قوية وسليمة"ءورا تارك� ،سنغادر يف الوقت املناسب
سّ�كز الرجال األملان و ، ستنسحب ل� تنشغل بالتطوير السلمي لكوردستان "ماموت"موعة جم

بين� سيكون العراق من ضمن إهت�مات املختص� بالعا� ، هويف الوقت نفس عىل بالد فارسن و النشيط
  .)٤٨(العر�
حاملة مجموعة من  ١٩٤٣حزيران  ١٧تحركت الطائرة ليالً يف ، عا� األوهام واألحالم"" منقاً نطال ا

ر من مالزم أصبح برتبة مثال: مولل(أعطوا ألنفسهم رتباً عسكرية زائفة الذين املغامرين" من الرجال "
). Mayer بإسم مايررتبة عريف  )رمزي(بين� أُعطيت لـ ،إثنان آخران أصبحا برتبة مالزم أول، مقدم

سود والوصول إىل منطقة غ� معروفة تم قذف الحاويات األربعة وبعد ط�ان لييل فوق البحر األ 
من  من إرتفاع أك�ت املجموعة من الطائرة باملظالت ونزل، اململوءة باألسلحة والعتاد واملواد الرضورية

، بين� كان من يف قرية ما) موللر( هبط. م� أدى إىل تفرقة وتبع� وتوزيع أفراد املجموعة، م١٠٠٠
ك� و ، ولكن، من قبل العدوأمره لذا كان قلقاً جداً من أن يُكتشف ، ط يف منطقة نائيةهبياملفروض 

إستطعنا أن ، مستكشف�و منصت� ، ملتمس� طريقنا، نامن البحث حولبعد ساعات " :)موللر(يصف 
نظرت  : أين نحن اآلن أيها اآلمر؟ت�متوحش �ن، حيث إندفع رمزي نحوي متوعداً بعينُلِم شملنا جميعاً 

  .)٤٩(إليه بثبات وأجبت عىل سؤاله بهدوء: لقد تم إنزالنا يف املكان الخاطىء"
  . "ماموت"فشل مهمة عملية ) موللر(أدرك  ،أمام هذا الوضع

  

                                                           
 .٦٤موللر، ص  )٤٦(
 ها.نفس الصفحةموللر،  )٤٧(
وجاء فيه ما  ،حول قيادة الحرب يف الرشق األوسط  ٣٠األمر املرقم  ١٩٤١مايس  ٢٣أصدر الفويرر (أدولف هتلر) يف  )٤٨(

وبهذا الربط، فإن إحتالل العراق له  ،العربية يف الرشق األوسط هي حليفتنا الطبيعية ضد إنكلرتاإن حركة التحرر ييل: "
  أهمية خاصة..."

     ينظر:                                                                                                                        
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  .٨٤موللر، ص  )٤٩(
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)V (  

  الكارثة
  : ف�لعمل؟ "ماموت"جموعة �، حلت الكارثة اً إذ

بع التي حملت تجهيزات إال أن الحاويات األر ، تم � شملهاقد عىل الرغم من أن املجموعة 
 كتشاف إحدى تلكتتعلق با) موللر(مخاوف كانت . وكان مستحيال إنقاذ أية حاوية، فقدت"املجموعة "

  . سيؤدي إىل وصول معلومات إىل السلطات وقيام الرشطة والجيش �طاردة املجموعة التي ،الحاويات
الهروب إىل الجبال وإستبدال مالبسهم ) رمزي(إقرتح ، يف خضم النقاش ب� أفراد املجموعة

نهم ألنه يبدو أ  ،العسكرية باملالبس الكوردية التي كانت معهم مع اإلحتفاظ بالهويات العسكرية
عىل الوضع املُحرِج والكار� الذي وقعوا ) موللر(يعلق . )٥٠(هبطوا " يف بلٍد نحن معه يف حالة الحرب"

� الشك فإنه ، إن حصل ووقعنا يف أيديهم أحياءاً  ...� يكن يف نيتنا أن يُلقى القبض علينا "...فيه: 
عندما كان الشخص ، عرص البطوالتإن  ...يخامرنا بأن العدو سيتمكن من أن يعرف منا كل الذي يريده

   .)٥١(قد وىل"، أي يشءدالء يفضل الرضب حتى املوت من أن يقوم بإ
إذا كان هبوط املجموعة يف مكان آخر غ�  ، أي)٥٢(ولكن التساءل كان: أين هبطت املجموعة؟

) عىل موللر(يُعلق ، فإن املالبس الكوردية التي يرتدونها هي غ� مناسبة، القسم الكوردي من العراق
إنه . اإلعتيادية تجعل الرشقي الشكاك بطبيعته فضولياً بشكل نَِهم إن املالبس غ�هذا بالقول: "

   )٥٣(طبيعة أع�لك؟"و  وماهي قبيلتك، وأين أنت ذاهب، ومن أين أتيت، ك بالسؤال عمن تكوناهمسيد
سيؤدي إىل زيادة ، ليةمن الناحية اللغوية واللهجة املح ةلئسإن الفشل يف اإلجابة عىل هذه األ 

إستطاع من خالل حديثه مع  إذ، من الورطةأنقذ أفرادها ) رمزي، ولكن (الشكوك حول وضع املجموعة
لقد قيل له أن املجموعة هي يف منطقة قريبة من . معرفة مكانهم، أحد أبناء إحدى القرى يف املنطقة

قررت املجموعة ، ضوء هذه املعلومةويف . كم ٤٠إىل  ٣٠تبعد عن املوصل �سافة و  ،الحدود الرتكية
من عذاب  تعرضت له هذه املس�ة للمجموعة عىل األقدام وما) موللر(يصف . التوجه نحو املوصل

 ةمملوء حافلةإىل تسلق سقف  عنارصها ضطراراو  ،وعدم توفر ماء الرشب ،الشمس املرشقة الحارة
  بدون دفع �نها!! حافلةسقف ال يف "السلة من الفواكه" املوضوعة يف وأكل ما ،بالركاب

عن تفتيش الداخل� إىل  مسؤوالً ،للرشطة اً وعند الوصول إىل مشارف مدينة املوصل واجهوا مركز 
  . " للرشطي الذي تركهم يدخلون املدينة"رشوة بدفعهأيضاً ) رمزي(أنقذهم هنا و . املدينة

االوسط سيأتون إليك دا�اً إن إن الرشطة يف الرشق " هذه الحالة بالشكل اآل�:) موللر( يصف

                                                           
 .الصفحة نفسهاموللر،  )٥٠(
 .٨٦موللر، ص  )٥١(
 ،يش� الباحث األكاد�ي(د.فرست روزبيا�) إىل أن املجموعة هبطت يف ضواحي مدينة (رانيه) يف كوردستان العراق )٥٢(

املوصل. وعىل مكان ليس قريب من الحدود العراقية الرتكية، لذلك قررت املجموعة بناء عىل  يكم  رشق ٢٠٠وعىل بُعد 
  .(أربيل) (رمزي) التوجه نحو مدينةمن إقرتاح 
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  ها.نفس موللر، الصفحة )٥٣(
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إنهم يكونون يف حاجة شديدة إىل بضعة . إنهم فقراء ويجب أن يعيشوا، ألقيت عليهم نظرة ذات معنى
لألسف يف جميع رشائح  ، اليشء الذي يدعووهكذا فقد مررنا بالرشوة. بهموقروش توضع يف جي

وهو أمر متوقع  ،الطرق اإلعتيادية لعمل األشياءإنه جزء من ، أمراً عادياً يف الرشق يعد إال أنه ، املجتمع
   .)٥٤(حدوثه"

ابط ب� طريف املدينة إال أن التفتيش يف مدخل الجرس الر ، وهكذا دخلت املجموعة مدينة املوصل
  ا حول ماذا �كنهم أن يفعلوا؟عنارصه ولذلك تشاور ا،عرقل دخوله

) رمزي(بين� كان ، املُطل عىل الجرس جلس أعضاء املجموعة يف إحدى املقاهي القد�ة يف الشارع
 ،يراقب بكثب الذي يجري يف الشارع) موللر(كان . يساعدهم شخص ماقد دخل املدينة باحثاً عن 

  ولذلك يعلق �ا يأ�:)، ولكن معظمها سيارات عسكرية(أعداد قليلة من السيارات هناك حيث 
ومتشوقة إلستيعاب أية معلومة تحمل طابعاً إن الع� املَُدربة يف الجاسوسية تكون دا�اً حذرة "

فإنهم سيكونون ، دة هناو جِعل�ً بأعداد ونوعية القوات املو لو أن زمال� يف الوطن أخذوا . عسكرياً 
قادرين عىل إتخاذ القرارات املال�ة بصورة أحسن م� موجود يف التقارير املتضاربة التي يتلقونها اآلن 

كان هناك أيضاً املوضوع املتعلق بخط سكك الحديد الجديد . اتيجيةوالتي تتحكم يف خططنا السرت 
لقد إكتشفنا بعد عدة أيام أن هذا الخط . املفرتض أن يكون قد تم إنشاءه ل�بط بغداد بش�ل العراق

لقد كانت تُرسل معلومات . ٥٥إ�ا � يتم تخطيطه أصالً و  ،فقط � يكن تحت التشغيل أو تحت اإلنشاء
  .)٥٦(نتظمة إىل أملانيا من عمالء هم يف الحقيقة مجندين من ِقبل العدو"كاذبة بصورة م

الذي قال: " يجب ) رمزي(حسب رأي بإضطرت املجموعة إىل ترك املكان ، وبعد هذه التأمالت
ن كل مواطن إ ، و إن املوصل مليئة باملوظف� العسكري� الربيطاني� واألمريكي� ...علينا الخروج من هنا

أن السلطات قد َعلَِمت  هوتحذير ) رمزي(ويتضح من كالم  .)٥٧(جاسوس أو عميل رسي"يف هذه املدينة 
إذ  ،ولذلك حاولوا الخروج من املدينة، وتم تخصيص مكافئات مجزية للقبض عليهم ،بإنزال املجموعة

الضيافة لدى القروي�  كرم) رمولل(يصف  .وتوقفوا يف بعضها طلباً لل�ء واألكل ،بعدد من القرى اَمرو 
وكم جميل أن يقدم لك الطعام  ،كم هي رائعة الضيافة يف الرشق األوسط لطاملا جَربت هذاكاآل�: "

                                                           
 .٩٧-٩٦موللر، ص ص  )٥٤(
يظهر أن معلومات (موللر) � تكن دقيقة حول تأريخ مد سكك الحديد يف العراق. إن الخط الذي يتكلم عنه  )٥٥(

أول خط  نإ و ، ١٨٩٩بغداد  –وهو خط ذو خلفية تأريخية يرتبط �رشوع خط برل�  ،املوصل –(موللر) هو خط بغداد 
 . للتفاصيل ينظر:١٩٤٠تم تسي�ه عام قطار ب� بغداد واملوصل 

  د.إبراهيم خليل العالف، تأريخ السكك الحديد يف العراق، منشور يف  موقع الكاردينيا:
https://algardenia.com/2014-04-04-19-52-20/zamanmadejamel/23698-2016-05-12-19-10-44.html 

، رسالة ماجست� يف التأريخ، كلية اآلداب، جامعة بغداد، ١٩٥٨-١٩١٤عيل نارص حس�، تأريخ السكك الحديد يف العراق 
١٩٨٧. 

  .٢٠٠٨، ٤٥د.ملى عبدالعزيز، السكك الحديد يف العراق حتى نهاية الحرب العاملية األوىل، مجلة: أداب الرافدين، العدد 
 .٩٩موللر، ص  )٥٦(
 .١٠٠موللر، ص  )٥٧(
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  .)٥٨(دون مقابل سوى من أجل الضيافة"بوالرشاب ال لسبب عىل اإلطالق و 
وصلوا إىل قرية قريبة من إذ ، واصلت املجموعة س�ها دون إنقطاع للوصول إىل املنطقة الجبلية

تأم� مكان مناسب يف لتوجهوا نحو املدينة ملدة طويلة ومن هناك  ،)رمزي(مدينة أربيل وتعود لعائلة 
من والعمل عىل إيجاد شخص له معرفة بالحدود العراقية الرتكية  ،الجبال لإلختفاء هناك ملدة طويلة

يا لتسليم نفسه إىل السلطات هناك كمواطن يف إدخال أحد عنارص املجموعة إىل ترك تهمساعدمأجل 
وبذلك تتوفر له فرصة لإلتصال بالسفارة األملانية وإعالمها �ا آلت إليه أمور مجموعة مهمة  ،أملا�

وخالل ذلك ويف مكان كاآل�: "هذه الخطة يف  )موللر(فكر . وتدب� أمر عودته إىل أملانيا "،ماموت"
عندها نستطيع  ...زال ُمِعدات وجهاز إرسال السل� باملظالت لنامتفق عليه ُمسبقاً �كن ترتيب إن

أفراد ولكن كان هاجس . )٥٩(التي ترضرت بشدة"التقدم بخطتنا معاودة و اإلتصال بقاعدتنا يف الوطن 
. لقد وصلوا إىل قرية زميل املجموعة ُمقلقاً إلنهم كانوا يتوقعون إلقاء القبض عليهم يف أية لحظة

) هذه اللحظة بالشكل اآل�: موللر(ويصف  .الدراسة يف بغداد الذي رََحب بهم بحرارةأيام ) رمزيلـ(
ردي حقيقي من هذا النوع فإنه لن يقاوم شعور و ك –ردي و ن تسنح له الفرصة املواتية للقاء كمإن "

غ� جداً، و�تلكون طاقة  ونالعيون ويقظ ورد أُناس منفتحو ك. إن الالعاطفة تجاه شعبه وبالده
 وتقاليده، بل هي معه . إنهم شعب � ينقطع أبداً عن أصوله، عن قُراه، عن عاداتهال تنضب ،دودةمح

  .)٦٠(من صدور أُمهاتهم" الكورد اث يرضعكم� 
 ،يف هذا املكان الذي كان يف أعايل الجبال وعىل مسافة طريق ليوم واحد) رمزي(أصدقاء فكر 

 ) شعوره تجاه هذا الوضع كاآل�:موللر(يصف . لإلختفاءكهف منعزل يشكل مكاناً منَعزالً هناك حيث 
لقد بدأنا اليوم  ...اإلخفاقات أن نكون يف ح�ية الجبالو لقد كان شعوراً عجيباً بعد كل هذه املصاعب "

كنا نريد أن  ...أعددنا ألنفسنا مكاناً صلباً ولكن مستوياً و لقد أزحنا الحجارة جانباً ، التايل بإعداد الكهف
لقد َوَعدنا ، ك� كنا نريد أن نبقى هناك لح� تاليش املوجة األوىل من البحث عنا،  أماننكون يف

وإن تطلب األمر تحذيرنا يف الوقت  ،أصدقائنا بأن يُبقوا أعيونهم مفتوحة وأن يعرفوا ماذا يحدث
  .)٦١(املناسب"

ويتحكم فيه قانون خاص أس�ه ، إن املكان الذي آوت إليه املجموعة كان مكاناً موِحشاً ومنعزالً
إنها  .ال �كن لرشطي عراقي أو جندي بريطا� أن يُغامر يف املنطقة" إذ، قانون القبائل") بـ"موللر(

فإن الحدود الرسمية ال تعني ، رديةو د وحيث يبدأ الستار الحديدي للروح الكر و كصميم أرض ال
صادف أن َمرت أمام إذ . هم وحددت مص�همولكن املجموعة إصطدمت بحادثة َغّ�ت واقع .)٦٢(كث�اً"

ويف إسرتاحتهم أمام الكهف  ،الكهف مجموعة من املُهرب� الذين يريدون إيصال بضائعهم إىل أربيل
إىل مكان أك�  اثم غادروا املكان عىل أن يرجعوا اليصاله ا،ث معهالحظوا وجود املجموعة فبدأوا بالحدي

يف قبضة  منفسهأ املجموعة أفراد  ، وفجأة وجدلرشطة عن املكانولكن بدالً من ذلك أخربوا ا. أمناً 
 إذ ،") أيضاً رمزي(أُعتقل معهم  تها، ك�يف مركز رشط واعتقلوأ ، الرشطة التي نقلتهم إىل أربيل للتحقيق

                                                           
 ها.موللر، الصفحة نفس )٥٨(
 .١١٣موللر، ص  )٥٩(
 .١٢٠موللر، ص  )٦٠(
 .١٢٤موللر، ص  )٦١(
 ها.موللر، الصفحة نفس )٦٢(
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 ومع ذلك كان. )٦٣("ت�هائج ت�ُمَحَمر  �عينذا  ،قَِذراً ، ُمَمزقاً ، ُمرِهقاً ، واقفاً ُمحط�ً  ...كان يف هيئة ُمزرية
إضطر أن يَُسلَِم ، أنه وبسبب إعتقال والده وأخيه األكربلهم وأوضح  ،سعيداً بلقاء رفاقه وأصدقاءه

  . نفسه للرشطة إنقاذاً له�
بسيارات عسكرية بريطانية إىل نُِقلوا يف اليوم التايل  حيثإعتقالهم يف أربيل ليوم واحد فقط كان 

ِقلوا إىل منزل كمعتقل خاص مع يشء من االمتيازات املتعلقة باألكل ثم نُ  ،بغداد وأودعوا هناك يف سجنٍ 
ُحِكَم  حيثمحاكمتهم  تو� ،بدأ الضباط الربيطانيون التحقيق معهم حول تفاصيل العملية. والنوم
بعد تويف ولكنه  ،١٩٤٧بالسجن مدى الحياة إال أنه وبسبب املرض تم اإلفراج عنه عام ) رمزي(عىل 

بين� ُحِكَم عىل باقي أعضاء املجموعة بالسجن مدى الحياة يقضونه يف سجن  ،اإلفراجسنت� من 
  . )٦٤(يف فلسط�) عموس(

  

)VI (  

  الخاتمة
ِخالف طبيعة األملان التي ب(ها � تكن ُمِعدة بِدقة نوهكذا إنتهت هذه املُغامرة بالفشل الذريع إل 

  ). نهايات األمر تتصف بالِدقة املتناهية والتخطيط املُحَكم وإحتساب
نه كان يخدم يف املوصل إ ويكتب أنه سمع حارسه يف السجن يقول له  ،هذا الفشل) موللر(يحدد 

وقبل أسبوع� من إنزالنا باملضالت كانت وحدته قد تلقت  ...قبل هبوطنا باملوصل: " مدة منذ
كيف  ...نزالهم هناكسيتم إ الذين تعلي�ت باإلستعداد للقبض عىل مجموعة من الكوماندوس األملان 

 ...�كن أن يكون ذلك قد حدث؟ أن يقوم مقر القيادة العامة يف برل� بتسليمي إىل أيدي الربيطاني�
وإىل تلك اللحظة � أكن ألفكر إبداً يف إحت�ل . لقد ُخدعُت بسخرية شيطانية من نفس أبناء وطني

ن فقد سقطت واآل . من أبناء وطني � يحدث يل أبداً يف حيا� أن أكون قد ُخدعت. خيانةحصول 
تخريب العملية بحجب املعدات الفنية لقبل كل يشء كانت هناك محاولة و . الغشاوة من عىل عيني

  .)٦٥(الرضورية عني"
بأن قضية كب�ة وخط�ة  اً واضح اً املتهورة وغ� املدعومة �اماً" درسهذه املغامرة " تعد، إذن

الخطط العسكرية أو بترصفات وسلوك ال�كن حلها ببعض املغامرات أو بعض كالقضية الكوردية 
وتخطيط  ،إىل تأمالت عميقة) كونها قضية خط�ة(بل أنها تحتاج ، البعض من السياسي� أو العسكري�

والتنبؤ الدقيق باملخرجات املؤثرة  ،ة والثانويةوإحتساب للمتغي�ات الرئيس ،علمي واضح ودقيق
  . مس�ة القضية لض�ن نجاحهاإيجابياً عىل

                                                           
  .١٣٥موللر، ص  )٦٣(

(64) Dr. Pherset Rosbeian, Subversion gegen das Empire: Das Unternehmen »Mammut« 1943: op. 
Cit., S. 13. 

واملوجودة يف األرشيف  ،هذه املسألة ،يف الحقيقة، تحتاج إىل دراسة خاصة بالرجوع إىل امللفات الخاصة بالتحقيق
 العسكري الربيطا� يف لندن.

 .١٧٤موللر، ص  (٦٥)
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  المالحق
  

  )١ملحق رقم (
  ، وفيها توضيح لحقول النفط يف املنطقة وخطوط نقل النفط١٩٤٢خارطة العراق وجواره نهاية عام 

  
  

   



  ٢٠١٨ االول كانون) الثا�ول) العدد (املجلد (اال        -        األمنية مجلة الدراسات السياسية و
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  )٢ملحق رقم (
  الوثيقة املتعلقة باألمر الرسي لبدء عملية "ماموت"

، II/Or  والصادر عن دائرة الدفاع الخارجي/قسم، ١٤/١/١٩٤٣املؤرخ يف ، ٥٤٣، ١٧٠ملف رقم 
 تحادي تحت التصنيف اآل�: املحفوظ يف األرشيف اال و 

Bundesarchiv/BArch RW-5/v.271  
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  )٣ملحق رقم (
صورة الشيخ محمود الحفيد الربزنجي الذي وصفه (موللر) بـ (ملك كردستان)، وكان يروم اللقاء به 

  ١٩٣٦مرة أخرى بعد أن التقى به يف أثناء جولته يف كردستان العراق عام 
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  )٤ملحق رقم (
  غالف كتاب كوتفريد موللر بعنوان:

  التسلل إىل كردستان املغلقة
  ٢٠٠٥طبعة 

  ١٩٣٧صدرت الطبعة األوىل عام 
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  )٥ملحق رقم (
  ) يف أواخر أيامه، ٢٠٠٩- ١٩١٤وتفريد موللر (گ

  ١٩٥٩وغالف كتابه "يف الرشق امللتهب"، الطبعة األوىل عام 
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