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قائد عمليات الفلوجة
 مت��ت ت�سميته قائ��دا لعميات حترير الفلوج��ة التي انطلقت يف 
الثال��ث والع�رشي��ن من ال�سه��ر املا�سي وحت��ى مت االعالن عن 
حتري��ر الفلوج��ة يف ال�سابع ع�رش من حزي��ران اجلاري بقيادة 

الفريق عبد الوهاب ال�ساعدي.
ا�ستم��ر يف درا�سته الع�سكري��ة حتى اكمل املاج�ستري يف العلوم 
الع�سكري��ة ولكون��ه متفوق��ا واالول يف االركان �سغ��ل من�سب 

ا�ستاذ حما�رش يف كلية االركان.
اأول من اقتحم الرمادي 

 انتق��ل ایل العمل يف جه��از مكافحة االره��اب وا�سبح رئي�س 
اركان ق��وات مكافحة االرهاب وا�رشف على تخريج الكثري من 

مقاتلي العمليات اخلا�سة.
عن��د �سق��وط الرم��ادي مركز حمافظ��ة االنب��ار يف 2014 بيد 
تنظي��م داع���س االرهابي و�سق��وط اغلب م��دن املحافظة كذلك 
ذه��ب الفريق الركن عبد الوه��اب ال�ساعدي ليقود افواج الفرقة 
الذهبية يف االنب��ار وحتديداً مدينة الرمادي وا�ستمر ال�ساعدي 
يف قي��ادة اف��واج الذهبي��ة بالرم��ادي حت��ى ح��رر الكثري من 

االحياء داخل الرمادي.
 وه��و اول م��ن اقتح��م منطق��ة امللعب وح��ي ال�سب��اط والبكر 

وحررها من جرذان داع�س.
ال يرتدي الرتب اثناء املعارك

 ا�ستمر يف قيادة الذهبية حتى حرر اغلب مدينة الرمادي وكان 
ياأكل وي�رشب وينام مع اجلنود يف داخل الكمائن والبيوت يف 
املتق��دم وكان ال يرتدي الرت��ب الع�سكرية ويقات��ل مع اجلنود 
وكان يبتع��د عن االع��الم وان�سغل يف التحرير، واهايل و�سيوخ 

االنبار ي�سهدون له بالكفاءة.
 وبعد اجنازاته يف االنبار �سدر امر تعيينه من القيادة العامة 
للق��وات امل�سلحة العراقية قائدا لعمليات �سالح الدين بداًل من 
الفري��ق الركن عل��ي الفريج��ي يف 5 �سبتم��ر 2014 وكان ال 
وج��ود للقوات امل�سلح��ة العراقية هن��اك اال يف قاعدة �سبايكر 
وجامعة تكري��ت وم�سفى بيجي حيث كان��ت الذهبية �سامدة 
يف ه��ذه االماكن، وكانت قيادة عمليات �سالح الدين ال متتلك 
قوات كافية للتحرير وم�سك االر�س اال انه وبهذا العدد الب�سيط 
خ��رج الفريق الركن عبد الوهاب ال�ساع��دي بقوات من الذهبية 
ولواء ال��رد ال�رشيع الثالث وفوج ال�سهيد الل��واء في�سل الزاملي 
وحرر منطقة البو طعمة واملحزم واحلمرا واملزرعة واملاحلة.

حترير بيجي وتكريت
 دخ��ل مركز بيج��ي وحرر و�سط بيج��ي بع��د ان �سماها داع�س 
ب�"بيج��ي الع�سي��ة" يف ال�سهر 8 م��ن 2014 وذهب ایل �سمال 
بيج��ي وح��رر قري��ة البو ج��واري ودخ��ل م�سفى بيج��ي وفك 
احل�س��ار عن��ه بع��د 5 �سه��ور م��ن احل�س��ار وبعده��ا تعر���س 
لالإ�ساب��ة يف معارك بيجي ورقد يف امل�ست�سفى ملدة وعاد ایل 
االنبار للقي��ادة ليقود بعدها قوات الذهبي��ة واجلي�س والقوات 
املتجحفل��ة معه��ا نح��و معرك��ة تكري��ت الفا�سلة حي��ث خلع 
رتبت��ه واق�س��م ان ال يرتديها اال بعد حتري��ر تكريت وفعاًل حرر 
ح��ي القاد�سي��ة يف تكري��ت وفك احل�س��ار عن جامع��ة تكريت 
وح��رر تقاط��ع الديوم وحي الدي��وم ليدخل تكري��ت من الغرب 
وال�سم��ال ويدخل مركز املدينة والق�س��ور الرئا�سية ويعلن عن 
حتري��ر مدينة تكريت بالكامل.. نعم ثلث حمافظة �سالح الدين 
حررتها الق��وات امل�سلح��ة العراقية بقيادة الفري��ق الركن عبد 

الوهاب ال�ساعدي.
االإ�صرار على البقاء يف املعارك

 خ��الل العملي��ات يف �سالح الدين مل ي��ر عائلته ملدة 11 �سهر 
احيث كان ي�رش عل��ى البقاء يف قيادة العمليات وعدم النزول 

وذلك لقيادة املعارك بنف�سه.
 "Rommel of Iraq العراق  "رومل 

 "Rommel of Iraq وق��د اأُطل��ق عليه لقب "رومل الع��راق 
ت�سبيه��ا بالقائ��د االمل��اين ال�سه��ري روم��ل يف زمن هتل��ر واقد 
ا�ستح��ق اللقب بج��دارة حلنكته الع�سكرية وخرت��ه العالية يف 
القيادة والتخطيط لكنه رف�س الت�سمية وقال انا جندي عراقي 

ا�سمي عبد الوهاب انحدر من بيئة فقرية وافتخر بهذا اال�سم.
م��ن ثم متت اقالته وابعاده عن �سالح الدين ليتم تعيني اللواء 
الرك��ن جمعة عناد اجلب��وري خلفا له وتتم �رشق��ة انت�ساراته 
اعالميًا ومعنويًا، اال ان ال�سعب ال ين�سى يوما ابطاله ال�سجعان، 
فاأثار قرار اقالته �سخ��ط غالبية ال�سعب العراقي، وانطلقت منذ 
ذلك احل��ني حمالت �سعبية لدع��م ال�ساعدي واعادت��ه للقيادة، 
ليت��م تكليفه اليوم من القيادة العام��ة للقوات امل�سلحة بقيادة 

معركة حترير مدينة الفلوجة.

ت��رى م��ن هو هذا الرجل ال��ذي تویل هذه املهم��ة التي تو�سف 
باأنها االأ�سعب يف ه��ذا الوقت بالذات، وهنا ن�سّلط ال�سوء على 

جوانب من حمطات مهمة تخ�س هذه ال�سخ�سية.
وي�سغ��ل الفري��ق عب��د الوه��اب ال�ساع��دي حاليا من�س��ب قائد 
عملي��ات حتري��ر الفلوجة ورئي�س مكافح��ة االرهاب يف الوقت 

ذاته.
وه��و قائ��د العملي��ات امليداني��ة ويع��ود اليه مو�س��وع اعالن 
الن���رش.. وق��ال ال�ساعدي قبي��ل حترير الفلوج��ة ب�ساعات: "انا 
واثق م��ن حتقيق الن���رش يف املعركة خالل ال�ساع��ات املقبلة 

و�ستكون معركة تدر�س لالكادمييات الع�سكرية العاملية".
)اجلورنال( رافقت ال�ساعدي يف معاركته �سد فلول داع�س عر 
االت�س��االت املتوا�سلة وب�س��كل يومي وم�ستمر فق��د اعلن عر 

)اجلورنال( عن حترير %90 مدينة الفلوجة.
وقال ال�ساع��دي ل�)اجلورنال نيوز(، ان “القوات االمنية حققت 
تقدم��ا كبريا على االر���س يف مركز مدين��ة الفلوجة اذ حررت 
اك��ر م��ن %90 م��ن �سواحي الفلوج��ة و%20 م��ن مركزها 
ال��ذي ا�ستط��اع جه��از مكافح��ة االره��اب من حتري��ر مناطق 

وا�سعة منه”.
وا�س��اف، ان ”هن��اك هروبا جماعي��ا لعنا���رش تنظيم داع�س 
االرهابي م��ن مناطق التما�س بالفلوج��ة“، مبينا ان ”القوات 
االمني��ة متكن��ت من حترير امللع��ب االوملبي واقتح��ام منطقة 

الريموك و�سط الفلوجة”.
واعل��ن عر )اجلورن��ال( عن بدء عملية اقتح��ام �سارع 40 يف 

مدينة الفلوجة.

وق��ال ال�ساع��دي ل�)اجلورن��ال(، ان ” الق��وات االمني��ة ب��داأت 
الفلوج��ة، بع��د ان متكن��ت  40 يف مدين��ة  �س��ارع  باقتح��ام 
م��ن ال�سيط��رة على العدي��د من املن��ازل املحيط��ة يف ال�سارع 
وتطهريه��ا م��ن العب��وات النا�سف��ة واملفخخ��ات الت��ي زرعها 

عنا�رش تنظيم داع�س االرهابي”.
وا�س��اف ان ”قطعات اجلي���س فتحت حمورا ثالث��ا بالفلوجة، 
فيم��ا يتم العمل على فتح حمور رابع لت�رشيع حترير املدينة”، 
مو�سح��ا ان ”القوات االمني��ة حررت الكثري من املناطق اال ان 
ثقل داع�س يتمح��ور يف مركز مدينة الفلوجة اذ تبعد القطعات 

الع�سكرية ثالثة كيلو مرت عن قائممقامية املدينة”.
ويف ي��وم 7 حزي��ران ك�س��ف ل�)اجلورن��ال( ب��ان املدينة حتت 
نريان القوات امل�سرتكة وت�سنف منطقة حتت اليد وفق املفهوم 

الع�سكري.
الفلوج��ة  “مدين��ة  ان  ني��وز(  ل�)اجلورن��ال  ال�ساع��دي  وق��ال 
املحا���رشة حتت ن��ريان القوات االمنية وه��ي منطقة )�ساقطة 
ع�سكري��ا( وف��ق املفهوم الع�سك��ري وان ما ي�ساع م��ن روايات 
مفرك��ة عن ايق��اف العملي��ة كالم غري دقيق ك��ون ان القوات 
االمني��ة حقق��ت وبوقت قيا�س��ي انت�سارات كب��رية ا�سفرت عن 
تطه��ري ق�س��اء الكرمة وناحي��ة ال�سقالوية ومنطق��ة النعيمية 
ومن ث��م التوغل باجت��اه مركز الق�ساء م��ن حمورها اجلنوبي 

املتمثل مبنطقة حي ال�سهداء جنوبي مدينة الفلوجة“.
وك��رت الكتابات عن ال�ساع��دي حيث قال احد الكتاب: الفريق 
عب��د الوه��اب ال�ساعدي لي���س �سليل ا���رشة برجوازية من طبقة 
الع�سكرتاريا املعروفة يف العهد امللكي بل هو عراقي من ا�رشة 

كادحة �رشيفة حتب الع��راق حد الع�سق وتق�سم ببريغ العبا�س، 
ان��ه ابن مدين��ة الثورة، لي���س ال�ساعدي ممن يعرف��ون ب�سباط 
الدم��ج او ا�سح��اب الرت��ب العلي��ا الت��ي مت �رشاوؤه��ا بع��د عام 
2003 الذي��ن تركوا ب�سماتهم املوؤ�سفة جدا على هذه املهنة 
كث��ريا بحيث ا�سب��ح لدينا اكر م��ن 200 برتب��ة فريق وكثري 

منهم ال يعرف الفرق بني ال�سوق والتعبئة!!!!
مثلم��ا هو لي�س حم�سوب��ا على حزب �سيا�سي او حتى طائفة بل 
ه��و يقدم نف�سه على انه �سابط عراق��ي در�س االركان والعلوم 
الع�سكري��ة ويقود اخطر جهاز  هو )مكافحة االرهاب( الذي ما 
زال لغاي��ة االن بدون قانون داخل��ي ينظم عمله ب�سبب االعيب 

الرملان العراقي وموؤامراته ود�سائ�سه.
له��ذا عندم��ا مت التفك��ري بقائ��د ع�سك��ري ملعرك��ة ك���رش ظه��ر 
االره��اب يف الفلوجة ال يعرت���س عليه احد وقع االختيار على 
ال�ساع��دي وب��ارك اجلمي��ع ذلك حت��ى بع���س املح�سوبني على 
اجلناح ال�سيا�سي لداع�س التزموا ال�سمت ووافقوا على ان يقوم 
ه��و وجه��از مكافح��ة االرهاب بتطه��ري الفلوج��ة ومت ذلك يف 
�سوء �سجله النا�سع البيا�س وحكمته يف معركة �سالح الدين 
الت��ي تعد بحق )اأنظف معركة حترير ملدينة( حمتلة بطريقة ال 
تقل ع��ن ا�ستئ�سال جراح ماهر لورم �رشطاين و�سفاء املري�س 
خالل ا�سابيع على عك�س معركة الرمادي التي نفذها التحالف 

واحال املدينة ایل انقا�س!!
ه��و �سابط ماه��ر ماكر يف امليدان غالبا م��ا يباغت العدو من 
حي��ث ال يحت�س��ب... م��ن ف�سيل��ة تختل��ف جينيا ع��ن كثري من 
ج��راالت النهب والوالئم املنفوخني كاأكيا�س التنب وا�ستغالل 

الف�سائي��ني الأغرا�س االثراء يف دول��ة املافيات والف�ساد التي 
نخرت كل عظام العراق ويف مقدمتها املوؤ�س�سة الع�سكرية.. هو 
القائد الفعلي للفرقة الذهبية وجهاز مكافحة االإرهاب ال ي�سري 

برتل و�سيارته الوحيدة للتنقل هي الهمر.
ال ت��رتك مالمح هذا اجلنوبي الطويل القام��ة كرمح.. املم�سوق 
عيني��ه  ونظ��رات  اخلج��ل،  ح��د  املتوا�س��ع  كنخل��ة..  الق��وام 
الثاقبت��ني مثل �سعلتي نار تتقد ذكاء.. و�سعره االبي�س وهدوء 
اع�ساب��ه املحري وابتع��اده عن االأ�سواء واإط��الق الت�رشيحات 
الدونكي�سوتي��ة مثلم��ا يفع��ل اغل��ب �سا�س��ة اخل���رشاء... �سوى 
انطباع وحي��د اأنك امام قائد ع�سكري عراق��ي فذ يخطط بعقله 
كل �س��يء وهو يرتب��ع و�سط الرتاب مع �سب��اط االركان وقادة 
احل�سد ال�سعبي وير�سم افكاره على خرائط يلونها بقلمه االحمر 

مثل ر�سام حمرتف يع�سق لوحته ويرتك عليها ب�سماته.
مل يخ���رش ال�ساعدي اي معركة خا�سها �سد االرهابيني واغرب 
م��ا فيه ثقته املطلق��ة بالن�رش، انه يعل��ن االنت�سار مع اطالق 
اول ر�سا�س��ة لب��دء املعرك��ة.... ده���س من��ه ال�سحفي��ون قبل 
ع��ام عندما بداأت معركة تطهري �س��الح الدين... ويف منت�سف 
�سعب��ان من ه��ذا العام حني ب��داأت عملية حتري��ر الفلوجة كرر 
نف���س العب��ارة )لقد ح�سم��ت املعرك��ة و�سنزف ب���رشى الن�رش 
قريب��ا( وهو ما يدل عل��ى ثقة مطلقة م�سدره��ا دقة التخطيط 
و�سجاع��ة املقاتلني واالميان باهلل... والهدف دائما لي�س �سحق 
الع��دو وامن��ا احلف��اظ على املب��اين وتقلي��ل اخل�سائ��ر املادية 
والب�رشي��ة واحلفاظ على ارواح املدنيني االبرياء وان طال امد 

املعركة.
الفري��ق ال��ذي ال يب��ايل بالعط�س وه��و �سائم م��ا زال منهمكا 
بدف��ع املئات من ال�سباط واجلنود الإخراج املدنيني من اهايل 
الفلوج��ة �سامل��ني والذين لوالهم لتم �سح��ق مقاتلي داع�س يف 
احي��اء الفلوج��ة واعادتها ایل ح�سن الوط��ن باأ�رشع مما فعله 
االمريكي��ون م��ع القاع��دة رغ��م ان ق��وات النخب��ة م��ن هوؤالء 
االرهابي��ني واالنتحاري��ني يقاتل��ون ب�رشا�س��ة ووح�سي��ة لكن 
عندم��ا يكون هن��اك مقاتل��ون ا�س��داء وقيادة ماه��رة واميان 
باالنت�س��ار .... تك��ون الهزمي��ة حمتومة على جي��ف الدواع�س 
الت��ي تنه�س بها الكالب يف ح��ي ال�سهداء ونزال وفوق ج�رشها 

ال�سهري حيث اأعدم ال�سهيد الرمز م�سطفى العذاري.
عبارة اعتقد ان ال�ساع��دي رددها دائما، نحن نحارب من اجل 
ط��رد االرهاب والثاأر لل�سهداء و حتقي��ق العدالة واعادة ال�سالم 
ایل ربوع العراق وكل قطرة دم اغلى علي من دم ابنائي! اليوم 

نرفع العلم يف الفلوجة وغدا يف قلب املو�سل.
وبعد انطالق عمليات حترير الكرمة والفلوجة ا�ستعد العراقيون 
لال�ستم��اع ایل اعالن حترير الكرمة والفلوجة من اوتار �سوت 
قائد العمليات عبد الوهاب ال�ساعدي اذ اعلن عن حترير ق�ساء 
الكرم��ة �رشق الفلوجة بالكامل، موؤكداً رفع العلم العراقي فوق 

بناية جمل�س الق�ساء.
وق��ال ال�ساع��دي اإن "القوات االأمني��ة واحل�س��د ال�سعبي متكنوا 
من حتري��ر الكرمة )13كم �رشق الفلوجة( بالكامل، من تنظيم 
داع�س االإرهابي"، مبينًا اأنه "مت رفع العلم العراقي فوق بناية 

جمل�س الق�ساء".
واخلر الذي طال انتظاره وراهن عليه الكثري وبعد ت�رشيحات 
م��ن قادة داع���س ال�سيا�سي��ني الذين اأطلقوا رهان��ات ت�سل ایل 

"حالقة ال�سارب" اذا دخل اجلي�س او احل�سد للفلوجة.
فف��ي يوم اجلمعة امل�س��ادف ال�سابع ع�رش من حزيران اجلاري 
اأعل��ن رئي���س ال��وزراء العراقي حي��در العبادي اأن ق��وات االأمن 
العراقي��ة ا�ستع��ادت ال�سيط��رة عل��ى الق�س��م االأكر م��ن مدينة 
الفلوج��ة، واأن تنظي��م داع���س مل يع��د ي�سيطر اإال عل��ى "جيوب 

�سغرية" فيها.
واأ�ساف "لق��د وعدنا بتحرير الفلوجة، وها قد عادت الفلوجة، 
قواتنا اأحكم��ت �سيطرتها على داخل املدينة، لكن هناك بع�س 

البوؤر التي حتتاج اإیل تطهري خالل ال�ساعات القادمة".
وق��ال العب��ادي اإن "الق��وات االأمني��ة وف��ت بوعده��ا وحررت 

الفلوجة".
وم�س��ى خماطب��ا اأه��ايل الفلوج��ة: "لق��د �سح��ت قواتن��ا عن 
مدينتكم، ومن اأجل اإعادة النازحني اإیل هذه املدينة، ونريد اأن 
يك��ون هناك اأمن و�سالم يف ه��ذه املدينة، وهدفنا هو �سونكم 
و�سون جميع العراقيني، وها هم العراقيون من كل حمافظات 

العراق ي�سحون باأنف�سهم".
اخلال�صــــــــــــــة

 الفري��ق ال�ساعدي لي�س �سابطًا وكفى فهو قائد عمليات لقوات 
م�ستبك��ة م��ع الع��دو اأي يف حال��ة ح��رب؛ وه��و �ساب��ط اأجمع 
املحلل��ون الع�سكري��ون على اأن��ه �سابط الم��ع وموهوب عرف 
كي��ف يجابه داع�س وتكتيكاتها القتالية غري التقليدية ويتمتع 

بح�س التوقع والتحرك اال�ستباقي الإجها�س خطط العدو.

بغداد- سعد المندالوي

 مـــن منا مل ي�صمـــع با�صم عبـــد الوهاب ال�صاعـــدي؟ اجلواب 
يعرفـــه عـــدوه قبـــل �صديقـــه، انه الفريـــق عبد الوهـــاب عبد 
الزهـــرة زبـــون ال�صاعـــدي مـــن ابناء بغـــداد. خريـــج الكلية 
الع�صكريـــة االویل دورة 69 ومـــن االوائل يف دورته، خدم 
يف �صنف القوات اخلا�صة وعندما اأ�صبح برتبة نقيب دخل 
كليـــة االركان وتخرج منها عام 1996 من الدورة 61 كلية 
اأركان برتبـــة رائـــد ركن ومن الع�صـــرة االأوائل وح�صل على 
تقديٍر عاٍل ثم بعدها دخل كلية القيادة، وعندما اأ�صبح برتبة 

عقيد دخل كلية احلرب ليتخرج �صابط حرب.

قائد تحرير الفلوجة عبد الوهاب الساعدي: 

معركتها ستدرس في األكاديميات العسكرية العالمية

)الجورنال(: انا لم ولن اهتم للتسميات   بعد تســميته بـ »رومل«.. الساعدي لـ


