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 سرية الشهيد عبد هللا باوزير

 (41سلسة شهداء اجلزيرة )

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 الشهداء ...

 زاهرة هيتدي هبا السالك ... نرية يف دجى الليل احلالك ... ونجوم   أقامر  

 يف نعت محيد خصاهلم ووصف فريد سجاياهم ... نحار  

أغال  مالا  اللذين محلوا همَّ اإلسالمم وأرخصالوا يف سالبيل  أبو خالد احلرضمي ... واحد من هؤالء الشباب

 يملكون ..

الالا الالنَّ ا جالالواد  هبن ِن  ننإ  ج  َيج الالود  بالالالسَّ إ

         

 ا  ودن  
ِن أجقإَصج غايةن  وا ود  بالسَّ إ

 

آل  "مالن بوادي حرضالمو  وهالو  "حوره"أصل  من مديسة  "باوزيرعبد اهلل بن أيب بكر "خالد واسم   أبو

 :قوم كرام أماجد " باوزير

 هلالالالم ين يالالالسجو السجالالالوم وصالالاليت    

         

 ت مالالالالن معجالالالالاره ا رجالالالالاءملئالالالال 
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 سرية الشهيد عبد هللا باوزير

 (41سلسة شهداء اجلزيرة )

 

 يف مستهل شباب .أرس حب ا هاد فؤاده وملك روح  ومشاعره  ،"املكمَّ  "مديسة ترعرع شهيدنا يف 

د ،حافظ لكتاب اهلل ، خييل  ليك عسدما جتلِ مع  أن  ال يتحدث  ال عالن صاحب عقيدة صافية وتوحيد جمرَّ

 المها كل فكره وأحاسيس  ومشاعره. آح ا مة وفقد ملكت جرا ؛ا هاد وأهل  وعن ميادين العز وأخبارها

 ،فاست اد مسهم "أفغانستان"القادمني من معسكرا   "حرضمو "بعض شباب تعرن ع   اله1222عام 

 وتلقى ع  أيدهيم بعض الدورا  التأسيسية...

 ؛لس الريلال  ارسال وسعى يف ذلك فلالم يتي ،هساكمتسى أن يسارص  خوان  لعراق لوبعد الغزو ا مريكي الغاشم 

أكمل في  سالستان ليسالال  سجل يف معهد طبي، دراسة الجب واختار ،اإلعداد للجهاد استغل فرتة قعوده يفف

 ."مساعد طبيب دبلوم"شهادة 

 "مثسالى أبو" رفيق  حتى جاءه ومل يمر ع  زواج  شهر واحد ،تزوج وأكمل نصف ديس  اله1221عامثم يف 

وهسا تبالني صالدق ، "العراق"حيمل مع  خط تسسيق  ىل -الحقا استشهد يف العراق الذي-سامل عمر باوزير 

 .معدن  السقي وظهر-نحسب كام -أيب خالد 

 

 رمح  اهلل –وزيرباسامل  – نحسب ا خ الشهيد كام 
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 سرية الشهيد عبد هللا باوزير

 (41سلسة شهداء اجلزيرة )

 

 بيس  وبني اهلجرة يف سبيل اهلل. حائما ومل يكن الزواج  ،مل يرتدد أبو خالد يف الس ري

َم بَِأْطُرقِِه، َفَقَعَد َلهُه بَِطِريهِ  إِّن الّشْيَطاَن َقَعَد الْبِن آدَ " :يف احلديث الصحيو ص  اهلل علي  وسلم يقول السبي

َك؟ فعصاُه َفَأْسَلَم، ُثمَّ َقَعَد َلُه بَِطرِ 
َرِة، َفَقاَل: اإلْسالِم، َفَقاَل: َأُتْسلُِم َوَتَذُر ِدينََك َوِديَن آَبائَِك وآَباِء آَبائِ ْْ

ِ ْْ يِ  ا

اِجِر كالَفَرِس يف الطول َفَعَصهاُه َواهاَجر، ُثهمَّ قَعهَد َلهُه بَِطِريهِ  َأُُتاِجُر َوَتَذُر َأْرَضَك َوَسامَءَك؟ َوإَِنام َمَثُل املهَ 

َهاِد، َوُاَو ِجَهاُد النَّْفِس َوامَلال فقال: تَقاتُِل َفُتْقَتُل، َفُتنَْكُح امَلْرَأُة َوُيْقَسُم امَلاُل؟ َقهاَل: َفعَ  اَاهَد َفَقهاَل اجْلِ َْ َصهاُه َف

َم: َرُسوُل اَّللَِّ َصَّلَّ اَّللُ َعَليْ  نََّة، َوَمْن ُقتِهَل َكهاَن »ِه َوَسلَّ ا َعََّل اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ َأْن ُيْدِخَلُه اجْلَ َفَمْن َفَعَل َذلَِك َكاَن َحقًّ

ا َعََّل اَّللَِّ َأْن ُيْدِخَلُه اجْلَ  نََّة، َوإِْن َغِرَق َكاَن َحقًّ ا َعََّل اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ َأْن ُيْدِخَلُه اجْلَ ها  نََّة،َحقًّ ُتُه َكاَن َحقًّ َأْو َوَقَصْتُه َدابَّ

نَّةَ   ".َعََّل اَّللَِّ َأْن ُيْدِخَلُه اجْلَ

)وما أكثر ما فالا  العبالد مالن الكالامل وال المح بسالبب زوجتال   :"عدة الصابرين"يف كتاب قال ابن القيم 

 .وولده(

 :ولسان حال  "العراق"للجهاد يف خالد  انجلق أبو

الالر  رجالالا خجاهالالا قجعتهالالا  ولالالو أخت

 هو العمالر ميالدان العالاع وهالل تالر 

         

 ألقيالالالت يف كالالالفت الريالالالاح قيالالالاديو 

 جهالالالادن  فتالالالىا شالالالقَّ ميالالالداناا بغالالالرين 

 

أل هم وأل وه  ،باملهاجرين وا نصار واجتمع ،آنذاك "دولة العراق اإلسممية"دخل العراق والتحق بجسود 

 .حلسن أخمق  وعلو مهت 

حج   مالالا رج
الالقن الالد إ ل  فإ الالة ل لالالو غج َّ

و مهن       لجالالتإ     ذ 

         

ازتالالالال   جالالالالوزاء    الالالالا وال جج  لالالالال  ثريَّ
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 سرية الشهيد عبد هللا باوزير

 (41سلسة شهداء اجلزيرة )

 

املمحم واملعارك  ال  م رهجتشان أوما  ،خالد رحال  حط أبو "ةدجل"وع    ان هنر  "سامراء"يف مديسة 

 .بإقدام وشجاعةوانغمِ يف أتوهنا 

 شجاع  ما انتىض الصمصام  الت        

         

 دام الالالالرقج ا عالالالالداء غمالالالال وصالالالالريت  

 

املضالاد السالمح "عالن  "سالامراء"فعيسوه مسؤوال يف مديسالة  ؛مهت  العالية وشخصيت  القيادية  خوان شاهد 

 . خوان  املجاهدينوكان عسد حسن ظن  ،فقام باملهمة خري قيام "للجريان

 .1"ربعي بن عامر "غزوة مني لاملحر ني واملسظت وكان أحد  "سامراء"يف مديسة  جاهد

                                                           
من عساكر احلكومة الص وية ع  رأسهم  ربعنييساهز ا ا وما يأمريكالثامنية عرش علجاا يقارب  قتل فيها ما غزوة مباركة - 1

 ."سامراء"قائد يطة مديسة 

ين مع  خوان  املجاهد – رمح  اهلل –با وزير  عبد اهلل – نحسب ا خ الشهيد كام 

 .-2من  صدار حداء الشهداء  –يف العراق 
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 سرية الشهيد عبد هللا باوزير

 (41سلسة شهداء اجلزيرة )

 

 فلالم يالرج  ،واجتهد يف كسب اخلربا  العسكرية واإلداريالةخالد  أبوجد  "عراق اإلسمميةدولة ال"ويف ظل 

حتضالري املالواد "و "الترشاليك" فأتقن ؛يف أي فن  ال ولزم  وأخذ جل ما عسده أحدا من ك اءا  املجاهدين

 ."حرب العصابا " وفن "الثقيلة حتوير ا سلحة"و "صساعة العبوا "و "املت جرة

 فسألتهم عن أخالي أيب "العراق"املجاهدين القادمني من والتقيت ببعض  ال،ه1221عام  "دمشق"كست يف 

 مالع  خوانال  وأنال  يقالوم ،"ثابالت اليمسالي أبو" وكسيت  هساك "سامراء"أن  موجود يف مديسة أخربوين خالد ف

روا يل أن  وذك ،عا ة  خوان  ا رحى والعساية هبمويقوم كذالك بم لمستشهادينيبصساعة ا حزمة الساس ة 

 مكث ة يف شتى العلوم العسكرية. مسهمك يف أخذ دورا 

 قرابة سسة من اإلعداد وا هاد يف بمد الرافدين قضاها فارسسا احلرضمي.

 . ونمت مدارك ،وصقلت مواهب  ،صلب فيها عوده ؛سسة

 -عامر بن ربعي غزوة- ملم1245 رشاش َيهز خالد أبو
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 سرية الشهيد عبد هللا باوزير

 (41سلسة شهداء اجلزيرة )

 

يالسغمِ يف الالدنيا ولكس  مل يعالد ل !عاد ؛نعم ،"اليمن"عاد  ىل  ،رحال  خالد شد أبو "جزيرة العرب" ىل ثم 

  طمب املو  يف مظان .ومن  ،و نام كان من التواقني  ىل الشهادة ،ويغرق يف  ة اللهو

الالالم بالقسالالالا خرجالالالوا  القالالالائلني  ذا ه 

الالم  ال قالالومج أكالالرمج مالالسهم يالالومج قالالالج هلج

         

الالودوا   مالالن غمالالرة املالالو  يف حومادالالا ع 

م ذ ودوا ك  من رهيالالة: عالالن  نسالالمج اعالالي الكج  دج

 

ه  وها "ا زيرة"سيعود للجهاد يف  وعد  خوان  املقربني مس  أن قد للعراق   ققبل انجمكان  هالو ي الي بوعالدن

ه...  ويلتزم بعهدن

 فالالم عالالزَّ حتتالالى حيمالاللج املالالرء  ن سالال      

د          ويغشالالى غالالامراا يتَّقالالى دوهنالالا الالالرَّ

         

ه    الالر  كإ
هرج ذن  عالال  خجَّالالة ل يبقالالى هبالالا الالالدَّ

: هللَّن دج  قيالالالالاللج الالالالالوج أجوإ الالالالالإنإ ه  ه  فج ره   دج

 

ص  اهلل -خراج املرشكني من أر  محمد إلجهادهم  "جزيرة العرب"ليشارك  خوان  املجاهدين يف  ؛رجع

  .-علي  وسلم

فالرع  "اقتالادوه  ىل سالجن ، و"السصريية"من قبل  "دمشق"تم أرسه يف مجار  "اليمن"يف رحلة العودة  ىل و

 قرابة الثمثة أشهر. يف زنازيس  وأقبيت  مكثلي ،سيئ الصيت "فلسجني 

ويغيبوه يف  ،"صسعاء"يف ا من السيايس  ليستقبل   خواهنم شبيحة "اليمن"قام شبيحة بشار برتحيل   ىل ثم 

 .- فك اهلل أرسهم-غياهب زنازيسهم املليئة بالصاحلني من شباب ا مة 

الذي يدان  جرم  ؛سسوا  ليلبث في  قرابة الثمث "املكم"يف  ىل سجن ا من السيايس نقل  "صسعاء"من و

 لني. ومقاومة املحتينيجهاد ا مريك ب  ويؤذ  من أجل ؛

 لسان حال : ،قضاها ثابت ال ؤاد راسخ القدم بل ،عقيدت ومل تغري شيئا من مسهج   ثمث سسوا 
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 سرية الشهيد عبد هللا باوزير

 (41سلسة شهداء اجلزيرة )

 

ب   نإ طا جج جنن  يداعي فم عج رن         لج يف الست كج ارمن الذَّ ده الصَّ ع  ا ج نج حج  قجد يودج

 

 فام رأيت   ال بشوش الوج  طلق املحيا عزيز الس ِ وافر ا ود. ،مع  يف السجنعشت 

 والشالالالالالالهامة املالالالالالالروءة   خليقتالالالالالال 

         

 وشالالالالالاليمت  السالالالالالالامحة والسالالالالالالوال 

 

يالو   كثالريا مالا ،يتعهدهم بالسصيحة وحيثهم ع  الثبا  ع  طريالق ا هالاد ؛عرفت  محبا إلخوان  ا رس 

 سبقسا من الرجال ...بمواصلة الدرب و كامل مسرية من 

 صاحب رأي سديد ونظرة ثاقبة وفراسة قل أن ختجئ ... ،حاد وعقل راجو وقاد ذكاء اذ

الالالة         اسج رج
الالالالن فن جج  لالالالك يف الرت

الالالا خالالالالدل  أبج

        

 تعالالالود   مسهالالالا أن تقالالالول فتصالالالدقج  

 

عال  -ا رس   خوان  ومع  ثلة من - "مجال عيسى"-كام نحسب - عزم ا خ الشهيد ويف آخر أيام السجن

 ال  ،كانت اخلجة ا ولية هي اقتحام البوابة ومن ثم اهلالروبو... "املكم"الجواغيت يف اهلروب من سجن 

حتى يتمكن كل مالن يف السالجن مالن  ؛بح ر ن ق  ىل خارج السجن "أيب عيسى"أن أحد ا خوة أشار ع  

 اهلروب والسجاة من غري خسائر.

خالد ع  علم با مر يف ا يالام ا وىل  ومل يكن ا خ أبو ،ح ر الس ق هبذا الرأي ويع يف "عيسى أبو"أخذ 

طالبالا مسال   ؛عار ا علي  املرشالوع "السمم عبد" بارشيد عبد الرمحن-كام نحسب - ا خ الشهيد حتى جاءه

فام كان من أيب خالد  ال أن لبى الالداعي والتحالق بالأيب عيسالى ومالن معال  مالن  ، ىل جمموعة احل ر االنضامم

 وة.اإلخ

 "عيسالى أبالو"وأفادهم يف كثري من ا مور يف هذه العملية حتى أعجب ب   ،واصل الليل بالسهار مع  خوان 

 .تقبل  اهلل
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 سرية الشهيد عبد هللا باوزير

 (41سلسة شهداء اجلزيرة )

 

 ... "أنا هلا" :هو وأربعة من الشباب باقتحام بوابة السجن فقال "أبو عيسى"حانت ساعة الص ر فكل   ثم 

  ذا قالالالالامج سالالالالوق  حالالالالربن العالالالالوايل      

 ان سالالالالالساين       كسالالالالالت  دجالَّهلالالالالالا وكالالالالال

         

ال  ه الالالالالا ن الصالالالالالقت  وتلَّظالالالالالى باملرإ

 تالالالاجراا يشالالالرتي الس الالالو  الغالالالوايل

 

خالالد  أبالو قالام برتكيبهالا "أحزمة ناسال ة" يلبسون قتحمنياملقبل االقتحام بدقائق رأيت أبا خالد وبعض و

نظر  يلج ومل  "بد اهلل ماذا ت عل يا ع"قرتبت مس  وهو يلبِ احلزام ثم قلت ل  ممازحاا ، فابس س  داخل السجن

ورأيالت أبالا خالالد  ،السجالاةب أين رأيت ا رس  فرحني أشهد اهلل، َيبسي  ال ببسمة ساحرة و حكة خ ي ة

 سجاة.أشد من فرح  بالباالقتحام فرحا 

 ...املهامجني وكان أول ،اقتحم البوابة اقتحام ا بجال

 ليالالالث  حالالالربل لالالال   اقتحالالالام  هزبالالالرل         

         

يالالالالد   وشالالالالجاع    الالالالمج  َي  هإ الالالالاديإ  دج  ا جعج

 

ومل  ،ظل مرابجا ع  البوابة حيمي ظهر  خوان  اللذين بدأوا عملية اهلالروب مالن الس الق  ىل خالارج السالجن

 .جماهدا 61وهم  ا رس يسسحب من البوابة حتى خرج كل من يف السجن من 

 "أبالني"ثالم توجال   ىل  ،"شالبوة" ىل معسكر املجاهالدين يف واليالة صل وو ؛كرس قيده وفلَّ احلديد باحلديد

 .الشهرية ... فأبم فيهام بمء حسسا "دوفِ"ومعارك  "زنجبار"ليشارك يف ممحم 
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 جمموعة من  خوان  ...يعيس  يف هذا العمل ، فقام بضبط هذا القسم وترتيب  "التسليو"أسسد  لي  قسم 

واجتمعالت ا حالزاب مالرة  "ربجزيرة الع"اشتد  احلرب الصليبية ع  املجاهدين يف ؛ وبعد قرابة السسة

تحمالل ف "عالزان"و "وقار"من مديستي  االنحيازفقرر املجاهدون  ؛أخر  ع  أهل اإلسمم أنصار الرشيعة

وكانت مهمة صعبة اجتازها أبو  ،"عزان"املجاهدين من  انحيازمسؤولية ترتيب مع بعض  خوان   أبو خالد

 .بتوفيق اهلل ع  أكمل وج  االنحياز واوأمت ،بثقةومن مع   خالد

 :فقلت ل  ،مسجد باملكمملسام أن  يصا بالسا  مجاعة يف فأخربين أن  رأ  يف ا ،االنسحابلقيت  بعد فرتة من 

يأتم بال   والشهيد  مام ، ن الشهادة مكانة رفيعة ؛وسأقتل قريبا ،أولتها بالشهادة" :أولت الرؤيا  قال يل بمج 

 ."يقتد  ب  السا  وقدوة

يف مديسالة  "طالائرة أمريكيالة بالم طيالار"ن حتى استهدفت  افلم يمر ع  رؤياه شهر ؛خالدوصدقت رؤيا أيب 

 .املجاهدين هو وأربعة من خرية "حرضمو "والية ب "الشحر"

 "دوفِ"أبو خالد أثساء معارك 
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 سرية الشهيد عبد هللا باوزير

 (41سلسة شهداء اجلزيرة )

 

جمسدال ع  ا ر  يكرب وهيلل ويذكر  رأوه ، تأثروا عسدما"الشحر"وجتمع حول  أهايل  ،أصيب يف القصف

، الشالهادة"اف   ىل املستشال ى وهسالاك فا الت روحال  وهالو يالردد قالائم: تم  سالع، اهلل رغم  صابت  البليغة

 ."الشهادة

 اخلالالالالله العصالالالالاميه ثابتالالالالاا  وغادرنالالالالا

امالالال  ر   يالالالومج محن  ولالالالو أنَّسالالالي قالالالدَّ

         

الالال إ   سازل   مالالالن ي 
بالالالدأإ بالالال ن  فتاالالالى مل يكالالالنإ يج

قاتل الالال إ   لقاتلإالالالت  عسالالال  لالالالو أرج  مالالالن ي 

 

 نم قرير العني أبا خالد ...

 ...بدأ  بإذن اهلل  اسيكمل  خوانك م

مإ      يَّالالالبجه  الالالا املجالالالو   غج ليإسجالالالا  نذا مج  عهالالالد  عج

         

لج الدربج أجو 
قالوا أجنإ ن كمن الى الَّالذي الج لإقج  نج

 

 ونسألك اللهم الثبا  ...

 أبو خالد بعد استشهاده
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 سرية الشهيد عبد هللا باوزير

 (41سلسة شهداء اجلزيرة )

 

 

 كتب 

 أبو هاجر احلرضمي

 اله1232شوال 21

 

 .-رمحهام اهلل-نبيل الكلدي  "أبو الزبري"و ،وزيرعبد اهلل با "أبو خالد" وين:ا خجسازة 


