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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
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أن رعاية اهللا يل، وفضله علي، ومكره بأعدائه، وكيده يل، هو ما  إىلأحب أن أنّوه ( 
أوصلين إىل أرض اجلهاد وقد كنت أسريًا كسريًا يف زنزانة انفرادية ال حول يل وال قوة، 

م، فلن إيقاع النكاية وإحلاق األذية  من وإن كتب اهللا هلذه اخلطة النجاح ومتكنا بفضله
فأبرأُ إىل اهللا من نسبة أي فضل أو مكر ن ذلك إال برعاية اهللا وفضله ومكره وكيده، و يك

ىل نفسي، ولكين أسأل اهللا أن يستعملنا يف ذلك، وأن ال حيرمنا األجر يف الدنيا أو كيد إ
  )واآلخرة 

  )لشيخ عطية اهللا من رسالة له خاصة أرسلها إلى ا(  أبو دجانة اخلراساين 
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  )همام البلوي( أبو دجانة الخراساني.د
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والصالة والسالم على خامت الرسل واألنبياء،  ، اده شهداءالذي يتخذ من عباحلمد هللا 
  :أما بعد، كثرياً   وعلى آله األتقياء، وصحبه األوفياء، وسلم تسليماً 

أذهان الكتاب والصحفيني واحملللني،  - رمحه اهللا–شغلت عملية أيب دجانة اخلراساين 
يدهم بينة على أكثر  واحتاروا يف وصفها، وتاهوا يف فصوهلا، فاختلفوا فيها وليس يف

تبيني فصول  أحببت أن يكون هذا الكتاب دليل احلائرين ومرجع التائهني يفأقواهلم، ف
لعّل ذلك نعرف من خالهلا البطل أبا دجانة،  هذه العملية العظيمة، وأن يكون نافذة

يكون سببا يف شحذ اهلمم، وزرع روح التصميم، يف قلوب أبناء هذه األمة ليخرج من 
ونشر شريعته كما قال النيب صلى اهللا عليه  الولود غرساً يستعملهم اهللا إلقامة دينهرمحها 
ينِ  َهَذا ِيف  يـَْغِرسُ  َوَجل  َعز  اهللاُ  يـَزَالُ  َال  «: وسلم رواه  »طَاَعِتهِ  ِيف  َيْستَـْعِمُلُهمْ  ِبَغْرسٍ  الد

 .وصححه الشيخ األلباين وغريمها ابن ماجهأمحد، و 

عطية  من الشيخ احلبيب والوالد األديب مباشرة العملية البطوليةأحداث   وقد مسعت 
يل  الشيخُ  قد سردو  ،بعد يومني من تنفيذ أيب دجانة للعملية ، وذلك-رمحه اهللا– اهللا

 ايتها كاملةً   ةَ القص و  ،من البداية إىل فرحًا مبا قام به أحدُ  ،ًا مستبشراً كان وجهه نري 
  .ه النجباءجنودِ 

تلك األحداث وجعلت بني ثناياها ما نشره  ا الكتاب على تدعيموعملت يف هذ
كي تكون رسالة شبه كاملة عن القصة   اإلعالم اجلهادي شهيدنا من قبُل عرب قنوات

  .من حكومة األردن العميلةاليت أقضت مضاجع الصليبيني وأعوام  البطولية

ذه املهمة، فلىب كعادته أن يساعدين يف ه -رمحه اهللا– الشيخ عطية اهللا منوقد طلبت  
فقد كانت من عادة  ،أيب دجانة كانت بينه وبني الرسائل اخلاصة اليت سارع بإرسالو 

بالرسائل القيمة اليت حتمل الذكريات اجلميلة، وأوصاين بلزوم الصدق  الشيخ أن حيتفظ
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وأين  ة عن أيب دجانةوكان يسألين بني الفينة واألخرى عن تطور الكتاب يف الكتابة،
مث قدر اهللا أن خيرج هذا الكتاب بصورته هذه بعد أن ؟ اوماذا أحتاج إلمتامه تصلو 

  .استشهد الشيخ عطية، فرمحه اهللا رمحة واسعة، ورفع درجته يف عليني

 بعد منفذها كان بطل العملية الثاين وأهم ركن فيها  اهللا الشيخ عطيةجيهل الكثريون أن 
، !!عطية اهللا يف الدرجة األوىلا جّند إال لقتل ، فأبو دجانة ما أُرسل وم-رمحهما اهللا–

 وال غرو أن جيند الرجال الستهداف مثل هذا الرجل الكبري، فالشيخ عطية من عظماء
  .وقادته األفذاذ اقرة اجلهادأمة اإلسالم وعب وحكماء

مل يكن الكبرية،  هذه العمليةفمع دوره الكبري يف وأقف هنا وقفة مع هذا الشيخ اجلليل، 
وهذا أعظم ما مييز تصريح ذا الشيء ال داخل صفوف ااهدين وال خارجها،  أيله 

-قادة اجلهاد عن غريهم، فلقد عرفناهم ال حيبون مساع الثناء واملدح عليهم من غريهم 
أشبعوا مسامعنا يف ؟ لرمبا لو كان غريهمماذا : وأقول يف نفسي.. -وهم أهل لذلك

هذه العملية االستخباراتية الكبرية التخطيط ملثل احلديث عن ذكائهم وعبقريتهم يف 
  .الناجحة

عطية اهللا مجال وأمرينا املكرم أبا عبد الرمحن  ووالدنا شيخنا أسأل اهللا أن جيزيومن هنا  
  .على مساعدته يل يف هذه الرسالة جزاه اهللا خري اجلزاء إبراهيم املصرايت

  :مابينه يف رسالة خاصة يقول أبو دجانة للشيخ عطية 

  .ل حنري دون حنره، وصدري دون صدرهحبييب، وقرة عيين، ومن أسأل اهللا أن جيع( 

شيخنا الغايل؛ هنيئًا لك كره أعداء اإلسالم لك، وهنيئًا لك هذه النكاية اليت أوقعتها  
ك ولو بإرسال بأعداء اهللا األمريكان وكالم املرتدين، حىت أم يتمنون أن ينالوا من



 

7 

 

من عمره يف الكتابة يف املنتديات، ظناً منهم أن إهلهم الدينار  نيشخص مثلي قضى سن
  .البشر ليكونوا عبيداً لغري اهللا والدوالر قادر على إضالل كل أنواع

ولقد أعمى اهللا بصرهم وبصريم وكان حرصهم البالغ على النيل منك شيخنا الغايل  
  )!..خطرهاعرفون اليت يسبباً مهماً بعد فضل اهللا على أن يدخلوا هذه املغامرة 

  : وطلب لقاء الشيخ ويقول للشيخ عطية عندما وصل إىل ساحة اجلهاد

، فإذا !واهللا أشتاق للقائك يا شيخ، وقد مكثت شهرين وأنا أتآمر مع أعداء اهللا لقتلك(
  ."ضمة إىل الصدر وقبلة على اجلبني! "لقيتك فسأقتلك بطريقيت اخلاصة

اهللا إين ال أتأخر عن بذل نفسي دون نفسك، وحنري دون خسئوا أعداء اهللا وخابوا، فو  
وملا قرأت هذا الكالم على أحد  .)حنرك، واهللا وحده يعلم صدق أو كذب دعواي هذه

نعم فعل : اإلخوة الذين كانوا برفقة أيب دجانة عندما قابل الشيخ عطية ألول مرة قال يل
  أن من اإلخوة وغريُهيل  ذكر حىت" .. ضمة على الصدر، وقبلة على اجلبني! "هكذا

   .يف ذلك اليوم بكى من شدة الفرح أبا دجانة 

          
  )رسالة من أبي دجانة إلى الشيخ عطية اهللا  (
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صد يف ذلك أين كنت فال أقعندما أكتب هذه السرية العطرة وأحب أن أنوه على أين 
أيب دجانة مع  احلقيقة أن قصةف ،املباركةفصول تلك العملية  ساهم يف صنعممن 

وبعض املسئولني الذين أوكلوا  االستخبارات كانت سرية ال يعلمها إال قيادات التنظيم
 وهذا مما ،األمور األخرى يف أو االتصاالت أو التخطيطمبتابعة ترتيب العمل سواء يف 

  .يف جناحها وهللا احلمد كثرياً   ساهم

ما نفذ عمليته املشهورة، إال بعد تلك أعلم بقصته كنت كباقي إخواين ااهدين ال أناو  
مرات   اهللا سبحانه وتعاىل برؤية هذا البطل واحلديث معهينولكن ومع هذا فقد شرف

، وزاد شريف بأن جاء يف مقدمة رسالته يف ليلة عمليته وهي تلك اليت ُنشرت مع ومرات
 فيها أين من أغلىيل  ذكرواليت  السادس عشرلعدد ل كهدية  جملة طالئع خراسان

، فيا له من شرف عظيم ونعمة من العظيم أن هعلى قلب يف ساحة خراسان ااهدين
  .حيبون أمثايل الُعظماء جعل أمثال هؤالء

 متواصلة وكربنا وهللنا أليامٍ  ،وقد مسعت كما مسع املسلمون خبرب العملية وفرحنا أميا فرح 
التقيت  بيومني هاإلسالم من أعداء اإلسالم، وبعدفرحة وجة النتقام أحد ليوث ا

: ن؟ فقالمم :فقلت متعجبا! بالشيخ عطية اهللا فأخربين أن عنده رسالة يل من صاحيب
آخر  : (وقد كتب الشيخ على غالفها خبطه احلسن وأعطاين الرسالة !! دجانة من أيب
، فاستلمتها منه ) يف ليلة العملية االستشهادية أليب دجانة اخلراساين تقبله اهللا.. كلمة
، مث يف رمحه اهللا من الكنوز الثمينة، وال غرو فهي من أيب دجانة أستلم كنزاً  وكأين

مث استأذنته يف  بالعمليةاألفالم وامللفات اخلاصة بعض  الصباح الباكر رأيت مع الشيخ
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ألزين ا جملة  مع مؤسسة السحاب أخذ صورة أليب دجانة من فيلم اللقاء األخري
  .طالئع خراسان العدد السادس عشر
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  رجاٌل َصَنعهم اإليمان

بطوالت الصحابة والتابعني ومن بعدهم من قادة اإلسالم يظن أا  ممن يقرأ كثريٌ      
الرجال لن تكون  أولئكمستحيلة التكرار واحلدوث يف زمننا وأن البطولة اليت كانت يف 

اهدين يف هذا بطوالت ا إن بل ،ذا مما ال شك فيه خطأ كبرييف رجالنا اآلن، وه
غريوا جمرى التاريخ  لإلسالم ممن أبطاال ولدت لناعلى أن أرحام النساء  الزمان خلري دليلٍ 

   .يف عز اإلسالم وإذالل أعدائه وكانوا سبباً احلايل 

، فقد - من امسه نصيب ولكل - رمحه اهللا البلوي أسدنا مهام كان من بني هؤالء العظامو 
صحابة النيب صلى اهللا عليه وسلم الذين فتحوا البلدان أثبت وجبدارة أنه من أحفاد 

واستوىل املسلمون يف ثالثة أعوام على كرسي (: واألمصار يف مدة وجيزة، يقول الذهيب
بالدمها، وغنم املسلمون غنائم مل  ميْ مملكة كسرى وعلى كرسي مملكة قيصر، وعلى أُ 

 اهـــ، وما هذا ) العظيم الفتاحيسمع مبثلها قط من الذهب واحلرير والرقيق فسبحان اهللا
إال عن إميان راسخ وعقيدة ثابتة وقلب مطمئن وروح معلقة يف  - بعد فضل اهللا–

  .السماء متشوقة ملا عند را من النعيم الدائم
اليت كان منها الكثري من  "بلي"هؤالء العظام فهو من قبيلة وأبو دجانة من أحفاد  

ومجيع املشاهد مع نبيهم  الذين شهدوا غزوة بدر صحابة النيب صلى اهللا عليه وسلم
مي، إا قبيلة نصرت اهللا ورسوله يف أول اإلسالم وبعد موت النيب صلى اهللا عليه الكر 

وسلم فكما جتد أمساءهم يف معارك النيب صلى اهللا عليه وسلم فستجد أمساءهم كذلك 
معن بن عدي البلوي  فمنهمصلى اهللا عليه وسلم،  يف فتوحات الصحابة من بعد النيب

، وكان له ، والذي شهد العقبة وسائر املشاهد وقتل يوم اليمامة شهيداً -رضي اهللا عنه-
فعندما بكى الناس على رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم عند موت النيب متميزاً  موقفاً 

، ) واهللا وددنا أنا متنا قبله وخنشى أن نفتنت بعده(: وقالوا -فداه أيب وأمي– حني مات
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لكين واهللا ما أحب أن أموت قبله ألصدقه ميتًا كما صدقته (: فقال معن بن عدي
  . )حياً 

روى ابن اجلوزي عن جعفر بن  أبو عقيل بن عبد اهللا بن ثعلبة رضي اهللا عنه، ومنهم
ملا كان يوم اليمامة واصطف الناس كان أول من ُجرح أبو (: عبداهللا بن أسلم قال

ه ووَهن له شقّ  بني منكبيه وفؤاِده يف غري َمقتل، فأخرج السهمَ  َعِقيل؛ ُرمي بسهم فوقع
فلما محي القتال وازم املسلمون وجاوزوا  .األيسر يف أول النهار، وُجر إىل الرحل

اهللا اهللا ! رحاهلم، وأبو عقيل واهن من جرحه، مسع معن بن عدي يصيح يا لألنصار
  .والكرّة على عدوكم

 !.ما تريد؟ ما فيك قتال: نهض أبو عقيل يريد قومه، فقلتف: قال عبداهللا بن عمر 
يا لألنصار، وال يعين : ولإمنا يق: فقلت له: د نوه املنادي بامسي قال ابن عمرق: قال

ًواأنا من : قال أبو عقيل .اجلرحى    .األنصار، وأنا أجيبه ولو َحبـْ
يا لألنصار،  : عل يناديفتحزم أبو عقيل وأخذ السيف بيده اليمىن، مث ج: قال ابن عمر

تقّدموا فاملسلمون دريئة دون عدوهم، حىت و كَرًة كيوم ُحنني فاجتمعوا رمحكم اهللا مجيعًا 
  .طوا واختلفت السيوف بيننا وبينهمأقحموا عدّوهم احلديقة فاختل

فنظرت إىل أيب عقيل وقد ُقطعت يده اروحة من املنكب فوقعْت إىل : قال ابن عمر 
إىل مقتل، وقُتل عدو اهللا اجلراح أربعة عشر جرًحا كلها قد خلصت األرض وبه من 

   .مسيلمة
: قال! يا أبا عقيل: قال ابن عمر فوقفت على أيب عقيل وهو صريع بآخر رمق فقلت

فرفع إصبعه إىل  .تل عدو اهللاأبشر قد ق: ؟ قلت.ملن الَدبَرة  -بلسان ملتاث -لبيك 
  .ومات يرمحه اهللا .السماء حيمد اهللا

رمحه اهللا؛ ما زال يسعى : فقال .خربت عمر، بعد أن قدمت، خربه كلهفأ: قال ابن عمر
من خيار أصحاب نبينا صلى اهللا عليه  -ما علمت  - للشهادة ويطلبها، وإن كان 

  اهــ .)وسلم وقدمي إسالمهم رضي اهللا عنهم
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و حيذو فمن هذه القبيلة خرج صاحبنا مهام، يسمع ببطوالت أجداده ويتمىن أن ل إذن
حذوهم ويكون مثلهم، وها هو التاريخ قد سجل نصرم ومواقفهم املشرفة مع النيب 

، وسيسجل التاريخ بطولة ونتأثر ملا فيها وال زلنا نقرأها إىل اآلن ،صلى اهللا عليه وسلم
وكما دكوا حصون الروم من قبل فها هو أبو دجانة قد دك حصون أمريكا،  ،ابنهم مهام

روب الردة ويف قتال مسيلمة الكذاب وأتباعه، فها هو أبو دجانة يقتل وكما شاركوا يف ح
 أحد أحفاد مسيلمة ضابط االستخبارات أبا زيد ابن عم ربيب بريطانيا عبد اهللا الثاين

  .بإذن اهللا واألخري
وكان أبو دجانة يفرح أنه من هذه القبيلة اليت نصرت اهللا ورسوله يف بداية اإلسالم،  

أعداد جملة   أحدعن أخينا سواد التبوكي رمحه اهللا يف هتُ بْ تَ كَ ملا رأى ما   أنه ُسر وحىت 
اليت كتب التاريخ أن رجاهلا ) بلي(أبو يوسف من قبيلة : طالئع خراسان فقلت فيه

شاركوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الغزوات، وأم فتحوا البلدان واألمصار مع 
ن ابنها أبا يوسف كان من الذين تصدوا ألكرب الصحابة األبرار، وسيكتب التاريخ أ

محلة صليبية ضد اإلسالم واملسلمني، فكان من الذين أقضوا مضاجع الصليبيني 
  .وسقوهم كؤوس املوت

  
وإين ال زلت أعجب من شجاعة أيب دجانة رمحه اهللا ومن ذكاءه، وأعتقد يف نفسي أن 

، له بإنفاذ هذه العملية ودعاؤه اىلبنصر اهللا تعويقينه هذا ما كان لوال إميانه العايل 
 كان  السحاب كيف األخري الذي نشر بعد العملية عرب مؤسسة لقائه فانظروا إليه يف

فأسأل اهللا أن يرزق ! وقعت أصالً  قد يتكلم عن العملية وكأنه يراها رأي العني، وكأا
  .مثله األمة اإلسالمية أبطاالً 

 :يف معرض كالمه عن أيب دجانة -حفظه اهللا– اللييب الشيخ أبو حيىي قرة عيوننا يقول
طلبين جللسة خاصة، وجلسنا جلسة خاصة طويلة، وبدأ حيكي يل قصته كلها، من (

مث ذكر يل ما هو  -ن عندي علم مسبق باألمروكا- أسره وما طلبه منه جمرمو األردن
على  عازم عليه، ومل تكن كيفية العملية قد اختمرت يف ذهنه، فكان حديثه دائماً 
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النتيجة وكأا قد وقعت، ويقول تصور كيف ستكون ضربة خمزية الستخبارات األردن، 
أن ما سيوفقه اهللا إليه أكرب مما  - فيما أظن–ومل يكن يف ذلك الوقت قد دار يف خلده 

، وهكذا كان أيضا يف لقاء ئه على حسن نيته وحسن ظنه باهللاطمع فيه، ولعل اهللا كاف
، فكانت طريقته هي هي أي مصطفى أيب اليزيد رمحه اهللاخ آخر مجعنا به مع الشي

ستكون من وراء ذلك، فكأنه  املغرية والنكاية العظيمة اليت  احلديث عن النتائج املبهرة
كان ينظر بنور من اهللا تعاىل، فسبحان من يهب ما شاء من فضله ملن يشاء من عباده 

  ).نسأل اهللا أن يتقبله وجيمعنا به يف جنات النعيم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

على تربية ابنهم الرتبية الصاحلة واليت يغلب  -حفظهما اهللا– حرص والدا همام     
عليها الطابع الديين، وقد نشأ هذا الشاب يف بيئة دين وثقافة وأدب، فأبوه عمل مدرساً 

 اإلسالمية الدراسات دبلومللرتبية اإلسالمية ولّلغة العربية لسنوات، وأما أمه فتحمل 
، إضافة إىل إخوانه الذين برع كل واحد منهم يف جمال الكرمي القرآن حفظ يف دةوشها

 حسنَ  ،ودوداً  أليفاً  كان: (معني كالعلم الشرعي واهلندسة والصيدلة، يقول عنه والده
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 يضن وال الظلم، يكره احملتاج، الضعيف لنجدة يهب  اجلانب، لّنيَ  ،متواضعاً  املعاشرة،
 وأخواته إخوانه أسرته؛ يعني والديه، يوقر رمحه، يصل كان حوله، منْ  على ومروءته مباله
 وال عدوانياً  ليس أنه إال ،شجاعاً  جريئاً  بنفسه، االعتداد شديد وكان. الدهر نوائب على

 أو اهللا، كتاب تال ما إذا جياشة اإلميانية عاطفته وتتدفق بيانه، ومسا حجته، لقن. متهوراً 
 أصحاب إن: دوما عنهم ويقول اهللا، رسول صحابة حياة أو اهللا رسول سرية تصفح
  ).اهتديتم اقتديتم بأيهم الدجى مصابيح اهللا رسول

علمي، مث سافر إىل تركيا ليدرس فيها  %596.خترج مهام من الثانوية العامة بنسبة 
 ، ويف السنة األخرية من دراسة الطب تزوج بفتاة تركيةعلى نفقة احلكومة األردنية الطب

  .لتطبيبإىل األردن ليكمل مشواره يف ا، رجع ا بعدما خترج عمل كصحفيةملتزمة ت
  

قال  عليه، وقد أثر كبريأمجع أهُل أيب دجانة على أن الغزو األمريكي للعراق كان له 
حينها االلتحاق بساحات  هذا الغزو، فقد حاول مهام أن رحلته مع اجلهاد بدأت إبان

قد أشار عليه املنسقون أن يبقى ليجمع  -وجتهوحبسب كالم ز - هناك إال أنه  اجلهاد
املال للمجاهدين وقد فعل رمحه اهللا، مث ويف هذه األثناء اهتم مهام يف عامل الشبكة 

أيب "العنكبوتية ليبث أفكاره وأشواقه ويثبت حبه ووالئه للمجاهدين، واشتهر باسم 
أحب األمساء ألنه  يف هذا الكتاب وهذا هو االسم الذي سنذكره به" دجانة اخلراساين

  .إليه
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  رحلة البيان قبل ملحمة السنان
يف حتريض املسلمني على اجلهاد وغرس حب اجلهاد وااهدين  رحلته بطلنا بدأ       

يف قلوم مبوضوع صغري مل يلتفت إليه الكثري ولكنه لفت انتباه أحد كبار الكتاب 
خري رسالة لصاحبنا بعدما أثىن على الذين كان صاحبنا يتابع كتابام، فكتب األ

عالوة على أنه مت تثبيت هذا  موضوعه اجلديد بدأ حيثه على الكتابة ويشجعه عليها،
 حتمية فشل خطة بغداد بالقياس إىل معركة الفلوجة،املوضوع والذي كان يتكلم عن 

وهذا هو دور - ففرح صاحبنا من هذه الرسالة وبدأ يفكر بالكتابة بشكل أكرب،
كتاب الكبار والقدماء يف املنتديات وهو تشجيع الكتاب املبتدئني وحتفيزهم ومناقشة ال

مث بعد هذا  ،-!نا بأيب دجانة آخرنكتابام وإعالء مهمهم، فمن يدري لعلهم يتحفو 
  .بدأت مقاالته املعروفةاملوضوع 

    :عن اجلهادمن الطراز األول، وإليك قوله للمتخلفني  حمرضاً  رجالً  أبو دجانة كانلقد  و  

سنستهدفكم من . مل جندكم فسنظل نبحث ونبحث إننا نبحث عنكم بيننا، فإن(
اإلعالمية فننصب لكم الكمائن التحريضية ونزرع األلغام التشجيعية،  خالل إصدارتنا

تثريبًا وتذكرياً، يشغل جنانكم فكراً ويلهب قلبكم شوقًا إىل اللحاق  علها تنفجر عليكم
 .أعدائنا النشغلنا حىت تلحقوا بنا انشغلنا بكم عن ولو بركب األبطال،

مجيل يراودكم تارة أو ظل مرعب يطاردكم تارة  سنظل نبحث عنكم ونبحث كحلم
  .كلما ذكرناكم خبذالنكم للمجاهدين أخرى، فنكدر عليكم صفوكم وننغص عيشكم

وصفحات فحواها غريكم يف نشرات األخبار  سنرسل لكم الرسائل املشفرة اليت ال يفهم
ستقرؤونه وكأنه يتكلم عنكم، كل حديث  اجلرائد ومواقع اإلنرتنت، كل خرب يتكلم عنا

ختلفكم عنا، ستسمعون أمساءكم  عنا سيصبح وكأنه حديث عنكم يشكو إىل اهللا
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الكلمات، خلف املشاهد،  احلقيقية وتشاهدون صوركم الشمسية خلف السطور، خلف
ااهدين ال يقصدون يف  جاهدين، ستشعر أنوقد أصبحتم على قائمة املطلوبني للم

   .بنا الدنيا غريك وال حيرضون على القتال سواك، حىت تلحق

األحاديث الصحيحة، ستالحقك فصول سرية  ستطاردك معاين اآليات الصرحية ومتون
حىت يتخيل إليك أن عمري بن احلمام  ابن هشام وسطور أسد الغابة يف معرفة الصحابة

. نفذ عملية استشهادية يف خوست ة الفلوجة أو أن أنس بن النضر قدقد قتل يف معرك
عن اجلهاد،  ما دمت قاعداً  لعادة من عاداتك بل لن جتد طعما لعباداتك لن جتد طعماً 

  )سنظل نبحث عنك ونبحث حىت تلحق بنا

ما انتشر صيته وبات األعضاء يتشوقون ملقاالته، وبعدما وضحت مالمح شخصيته بعد
 العمل معهم كمشرف للمنتدى، وفعالً  اباته، عرض عليه مشرفو احلسبةكت  وعقليته من

مالك األشجعي، : شاركهم يف مهنة اإلشراف على املواضيع واملشاركات وكان مبعرف
قد و ، فقد كان نائبًا عنهم يف اال اإلعالمي هدينللمجا مزيد احلبوهذا أكسبه 

الذين ين كأخالق ااهدل يل أا  اليت قاعالية الخالق األ ذوياختلط باملشرفني 
  .عاشرهم الحقاً يف ساحات احلرب

اقرتح علي اإلخوة االنضمام إىل قافلة اإلشراف يف احلسبة، : (يقول عن مشريف احلسبة
مثلهم  ذلك فلقد مكنين ذلك من التعرف على إخوة يف اهللا مل أرَ  هللا أنين قبلتواحلمد 

وال يشكرهم أحد، ولكنهم حيتسبون أجرهم على  يعرفهم أحد، يف املنتديات، ال يكاد
وأزدري حايل جبانبهم، كنت أستغرب كيف زكوا أنفسهم  اهللا، كم كنت أستصغر نفسي

حنسبهم كذلك -دون أن يكونوا يف جبهات القتال؟  وحتلوا بأخالق ااهدين وصفام
  )-واهللا حسيبهم
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  : أعمدة منتدى احلسبةكالم أحد  ويف هذا املقام أذكر

 أمور من وسردت ذكرت مهما احلبيب فأخي مهام حنسبه كما الشهيد خيناأل بالنسبة(
 آمني الفردوس يرزقه وأن والصديقني األنبياء مع حيشره أن اهللا نسأل حبقه ن تفِ ل فهي

 م يلحقنا أن اهللا نسأل مسلم كل يبتغيه ما ونال البيع ربح فقد.. العاملني رب يا
  .مدبرين غري مقبلني
 وهو للجميع املعلوم فهمبعر  باملشاركة بدأ فقد معنا لعمله بالتطرق سأبدأ أخي ةفبداي

 اهتمام حمل كانت واليت الكتابية بداعاتهإو  مبشاركاته متيز وقد "اخلراساين دجانة بوأ"
 يف ذلك وكان معنا بضمه حينها شرافاإل يف خوةاإل مع التشاور مت ، بعدهااجلميع

 متحمساً  كان معنا انضمامه بعدو  ،األشجعي مالك فمبعر  ضمه ومت 2006 منتصف
 حمبوباً  كانو  ،باحلسبة اخلاصة األمور بعض على والرد والشرعية التنظيمية األمور يف كثرياً 
 العلمية األمور يف وفطنته العقل ورجاحة باملنطق ومعروفاً  املشرفني خوةاإل لدى

 يف واألمانة الصدق غري منه لتمسأ مل شخصياً  فأنا. اآلخرين مع احملاورة يف ودبلوماسيته
 اً متواضع وكان ،حقه الدين هذا يفاءإ وكيفية العمل بإسرتاتيجية يفكر كانلقد  . العمل

 حيب كانو .. الشبكة يف خوانهإ مع اجلماعي للعمل اً وحمب املشرفني خوةاإل مع تعامله يف
  .نقدهم وتقبل عنده ما يضاحإو  خوةاإل مع التحاور

 لدى استحساناً  تالقي كانت فقد يطرحها كان اليت باملواضيع يتعلق فيما كذلك
 ومن) احلسبة( اخلضراء شبكتنا كتاب خنبة من فكان.. قادتنا من واهتماما الكثريين

 األجرله  اهللا نسأل قاعدينال لدى احلماس تثري اليت املقاالت طرح يف املتميزين قالمهاأ
  .)لدينا يوم يف له فيعةش أعماله تكون وأن والثواب



 

18 

 

: وأزيد على كالمه ما بثه مركز اليقني من بيان لشبكة احلسبة مبناسبة استشهاد البطل
كان رمحه اهللا شعلة من النشاط والبذل والعطاء وعلى رغم قصر الفرتة اليت قضاها (

 فقد كان رمحه اهللا حريصا على استمرار ،فيها بارزاً  ثراً أيف اخلضراء إال أنه قد ترك  مشرفا
 بكة وتطويرها وجعلها قبلة لكل من يبحث عن أخبار اجلهاد وااهدين سواءعمل الش

  .)كانوا مناصرين أم مرتبصني
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  خواطر وتأنيب ضمير

مىت : سأل نفسه وبعد أن أمضى فصًال من رحلته اجلهادية على الشبكة العنكبوتية      
غريه من ك  اجلهاد، فهو إىل ساحاتبالنفري  ففكر جدياً   تشرب كلمايت من دمائي؟

ينتقم من أعداء اهللا لأن يصل إىل ساحات اجلهاد  اراً و  املسلمني الغيورين يتمىن ليالً 
لكن الشيطان بالطبع سيكون لقتل وساموهم سوء العذاب، و الذين أكثروا يف املسلمني ا

مهين ، فهو طبيب متميز يفوق أقرانه يف جماله وله مستقبل همثل هوباملرصاد خاصة ملن 
عن  واعد، إضافة إىل أنه رجل متزوج وله ابنتان، وكان عندما يوسوس له إبليس بالقعود

تأتيه صور القتلى يف غزة ويف أفغانستان والعراق، فيتخيل لو أن هذه  سلوك هذا الطريق
هل سيقعد  .. ليلى الطفلة الصغرية اليت قُتلت بصواريخ اليهود والصليبني لو كانت ابنته

  كحاله ؟

وجراحام  عن مآسي املسلمني  -حفظه اهللا–ه ملا كان يتحدث مع أبي هأخربين أن دولق
خترج  أنت فقط تتكلم ولن: وخيربه عن شوقه للجهاد يقول له والده يف اية احلديث

! نعم: زوجيت وبنايت؟ فقال أبوهب تكفلفإن خرجت هل سوف ت: ، فقال له مهام!للجهاد
ال حجة يل اليوم يف القعود عن اجلهاد، : ن حاله يقولفأسرها أبو دجانة يف نفسه ولسا

  !.فيا خيل اهللا اركيب

فلم يطق القعود وضاقت ، 2008أواخر عام  غزة حدوث حمرقة الوقت وتزامن مع ذلك
عليه األرض مبا رحبت، ومل جيد طريقًا إىل األرض املقدسة كي جيعل حنره دون حنر 

شطر ساحة أخرى يعد فيها نفسه ويقارع فيها أن يـَُيمَم فقرر  ،املسلمني املضطهدين
ليسهل له الوصول إىل  عرب الوسطاء لشيخ عطية اهللاأعوان اليهود، فحاول االرتباط با

قد كانت بينه وبني و  ،ساحة خراسان حيث عرين األسود ومقربة إخوان اخلنازير والقرود
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اهللا أليب  طيةفأرسل الشيخ ع الشيخ مراسالت خاصة تطورت إىل حمبة ومودة وصحبة،
 ر سُ ، فَ يف ذلك فسنسعى لك بشره فيها أن لو أردت اللحاق بااهدينو رسالة  دجانة

  .ذه الرسالة وطار فرحاً 

إلجراء امتحانات طبية تتعلق  ويف أثناء انتظاره لطريق اجلهاد كان يستعد كذلك
عنده يف  رأى يف املنام الشيخ أبا مصعب الزرقاوي رمحه اهللا وقد دخلف ،ختصاصهبا

إنين قُتلت، : فقال ؟ ألست ميتاً : له أبو دجانة ، فقالكالبدر  وكان وجهه منرياً  البيت
مشغوال بإعداد عملية ما، وظن أبو دجانة  أبو مصعب ، وكان!اً ولكنك كما تراين حيّ 

ولكنه مل يفعل،  ،مبثلكال نستنصر : وأنه رمبا سيقول له الزرقاوي أنه قد اطلع على ذنوبه
بيته وأراد أن يوصله إىل مكان آمن  لكونه يفعليه  أبو دجانة سعيداً به، فخافبل كان 

  !.قصفا معاً بسيارته، ومتىن أن يُ 

لقد فتح : (يقول أبو دجانة!! ولطاملا كان حيدثين ذه الرؤية فأستغرب من اهتمامه ا
الطبية علي هذا املنام املواجع، وذكرين بذنب القعود وأنا مقبل على دراسة املواد 

، وبعد هذا املنام أصبت بوعكة صحية قوية وأيقنت أن هذه الرؤيا مل لالمتحاناستعداداً 
تكن أضغاث أحالم، وطلبت تأويلها من أهل املنتديات ممن هلم معرفة بذلك ففسروها 

  :بأمرين

 .أن االستخبارات يف بلدي ستطرق بايب -١
 .النفري يف سبيل اهللا -٢

  ) !ومها ضدان مجع اهللا بينهما
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  إن ربي لطيف لما يشاء

الشيخ عطية ذه  رته يف النفري فقرر مرة أخرى أن يذك ادت رغبدز ابعد هذه الرؤيا و 
 جمرمو دهم بيتههدين وبينما هو يعد نفسه للحاق بركب إخوانه ااالرغبة، 

وكان  ليالً  والنصف يف الساعة احلادية عشر -أخزاهم اهللا–األردنية  االستخبارات
للعوام  املدامهة ليًال وبأعداد كبرية إرهاباً  ؛االستخباراتوهذه عادة جمرمي - اً عددهم كبري 

استدعاء من وإفرادا لعضالم الزائفة فهم يعرفون أن ال حاجة هلذا كله وأم يستطيعون 
، بعد تفتيش منزله وأخذوا كمبيوتره الشخصي فاعتقلوه ،-يريدون باتصال هاتفي

واجهه ستة حمققني كانوا ممن شارك  يف وادي السري تخباراتاالس دائرةوعندما وصل إىل 
، وأخربوه أم عرفوا أنه يريد الذهاب إىل "أبو زيد"و " أبو فيصل"يف املدامهة، وأبرزهم 

  !.الشيخ عطية اهللا

رجل مؤمن شريف ذكي تتوق . واملعركة العجيبة! من هنا بدأت القصة الفريدة ..إذن
الدنيا  مرتدين دنيئني أغبياء تتوق أنفسهم حلطام قابل ذكراناً نفسه للنيل من أعداء اهللا ي

) َوَمْن يـَتَـَول اللَه َوَرُسوَلُه َوالِذيَن َآَمُنوا فَِإن ِحْزَب اللِه ُهُم اْلَغالُِبونَ (خبدمة أعداء اهللا، 
  ).َأَال ِإن ِحْزَب الشْيطَاِن ُهُم اْلَخاِسُرونَ (

بني  أثناء االستجواب كان مرتدداً ، ويف أيب دجانة واب بطلناأمريكا باستج وبدأ عبيدُ 
فاخرتت الثانية : (الصدع باحلق وإظهار اجللد، وبني املراوغة واإلنكار والتضليل، يقول

أي -حىت ال أكون صيداً مثينًا ألعداء اهللا دون أن أوقع فيهم نكاية، وألن هذه الطريقة 
، فكان ينكر أي شيء ميكن )للنفري يف سبيل اهللا قد تبقي الباب أمامي مفتوحاً  -الثانية

إنكاره، ويعرتف بأي شيء تيقن من أم يعرفونه من خالل جهازه الذي صادروه أثناء 
فلم أنكر أين أبو دجانة فهم : (املدامهة، وكان يضيف عليها التضليل واملراوغة، يقول
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لك، ومل أنكر رساليت يعرفون ذلك، ومل أنكر أنين مشرف يف احلسبة فلقد أخربوين بذ
وهكذا، أما أي شيء آخر فكنت أكذب ..مكتوبة يف ملفي للشيخ عطية فلقد كانت

عليهم وأضللهم وأكثر من االستطراد يف املعلومات العامة للحسبة اليت تبعث امللل يف 
ء ا، وكنت أسعى دائما ألحفظ كذبايت عليهم حىت ال ينكشف كذيب على أعد!نفوسهم

  ).اهللا

كما أن خط اإلنرتنت لدي هو للعمارة بأكملها، : (خلقه العايل عندما يقول وانظر إىل
فخشيت إن أنكرت أنين أبو دجانة أن يعتقلوا املساكني للتحقيق معهم ليعرفوا من هو 

  ).أبو دجانة فكان ال بد يل من أن أقر هلم بذلك

حاسوباً له ون مث بعد هذه االعرتافات البسيطة مسحوا له بالنوم وأخربوه بأم سيحضر 
إمييالته ومعرفاته يف املنتديات، ومن لطف اهللا كان منتدى  حىت يدخل منه على كل غداً 

  .احلسبة متوقفا عن العمل ساعتها

هنا زُلزلت وخشيت أن أكون سببًا يف إحلاق الضرر باملسلمني إن مل أصرب على : (يقول
أن يفرج هذا الكرب وأن ال  ، فبدأ بالتضرع إىل اهللا يف زنزانته وطلب من ربه)عذام

وأهلمين اهللا أدعية ما دعوت ا من قبل، وسألت : (يكون سببًا يف إيذاء مسلم، يقول
: ويقول يف موضع آخر ،)اهللا أن يقبضين إليه إن كانت حيايت ستجلب املضرة ملسلم

  .)جلست أدعو اهللا، وال ميكن لقوة بشرية أن متنع العبد من أن يتصل بربه(

ح الدعاء ال ميكن ألي قوة بشرية أن تسلبه من املؤمن، فاحلمد هللا أن جعلنا نعم فسال 
  !.وإال لطاشت عقولنا تناامسلمني لنا رب نناجيه يف خلو 
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اهللا أن ينجيين وأن يسلم ااهدين من أي خطر  فجلست أدعو: (يكمل أبو دجانة 
واهللا أفضل ! يا رب: وقد كنت أدعو اهللا... مسلم يأيت مين وأن ال أجر ضررًا على أي

! فسبحان اهللا )يف أن أجر ضررًا إىل مسلم أن أموت يف زنزانيت على أن أكون سبباً 
 وواهللا إنه ألمر يدعونا للتفكر كثرياً ! بأي ضرر اً مسلميتمىن أن ميوت على أن ال يضر 

فيه فهو درس عظيم يف بيان حمبة ااهدين للمسلمني واخلوف عليهم وتضحيتهم 
بشكل عام، وبشكل خاص نرى يف هذا  ى أن ال يصيبهم أي مكروهبأنفسهم عل

إىل  أنظرُ ! فلله درك يا أبا دجانة.. املوقف القلب احلاين الذي حيمله هذا الرجل، 
نفس الوقت إىل تفكري هؤالء الذين اعتقلوك وأقول شتان شتان بني يف  تفكريك وأنظرُ 

  !.أولياء الشيطانالرمحن و أولياء 

" أيب زيد"فرج، فلقد شعرت بسكينة كبرية بعد لقائي الثاين مع احملقق وجاء ال: (يقول
، وبعد ذلك أظهرت أين أحتاج للوقت !حيث عرض علي التعاون معهم، ولكين رفضت

وكانوا  للتفكري، فمنحين فرصة للغد ألتعاون معهم من أجل الوصول إىل عطية اهللا
  .)من عقول القاعدة رجٌل ذكٌي وخطٌري وعقٌل مهمٌ  عطية يعرفون أن الشيخ

: فاستخار اهللا بعدها يف مسألة التعاون معهم من أجل النيل من الشيخ عطية اهللا، يقول
فانشرح صدري هلذه الفكرة، وهي خداع أعداء اهللا، وكان مبتغاي هو اخلروج من (

السجن ومن مث اهلروب بأي طريقة إىل خارج األردن من أجل اللحاق بااهدين، ولكن 
  .)!ن يقدر يل ما مل أحلم بهاهللا كا
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  الحرب خدعة

وأثناء اسرتاحته يف هذه الليلة قرر أبو دجانة تضليلهم بقصة ال ختطر على البال، فيا 
  ...؟ اليت صدقها محقى االستخبارات األردنية ترى ما هي هذه القصة

وأنه  يف الشهرة لقد جنح يف إيهامهم أنه ما سلك طريق الكتابة يف االنرتنت إال حباً  
خدعهم وأوقعهم يف فخ ومنذ صغره كان يعاين من مرض حب الشهرة واملال، وبذلك 

فهم وبال شك عبيد الدوالر ! أوردهم املهالك، فقد أومههم أنه يعاين مبثل ما يعانونه
  .والدينار

وكان هدفه من هذا أيضا هو أنه مل يرغب يف أن ينجر إىل ما تعج به جمتمعات  
واملليئة بكبائر الذنوب كالزنا وشرب اخلمور، فاختار أمرين ال ميكن  االستخبارات اخلبيثة

لعبيد الدوالر والدينار اكتشافهما ويف نفس الوقت ال يبعدانه عن دائرة االلتزام بالدين؛ 
ومها حب الشهرة الذي هو شيء خفي يف النفس ال يستطيعون معرفة وجوده من 

  .غالبية الناس ليهعدمه، وكذلك حب املال الذي هو شيء اعتاد ع

بعد أن أعطوه فرصة لرياجع نفسه ويرغبها يف العمل معهم حىت ال خيسر  مث جاء الغد
 فأُدخل، املستقبل الزاهر الذي ينتظره إن تعامل معهم وسيفقده وبال شك إن أىب ذلك

أحضر لنا عطية : فقال أليب دجانة" أبو زيد" األمحق احملقق غرفة التحقيق، وجاءهإىل 
م عن وهذا بعدما صدق أبا دجانة يف ما قاله هل– !لك جائزة قدرها مليون دوالرو  اهللا

اليت  عرض عليه فكرة الذهاب إىل مناطق ااهدينمث ، -نفسه من حبه للمال والشهرة
ليتجسس عليهم وحيدد مواقعهم فيقصفها أسيادهم  يتواجد ا الشيخ عطية اهللا

  .!بطائرام بدون طيار األمريكان
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فالعجيب الذي مل أصدقه هو : (ومن معه أيب زيد عن فكرة األمحق دجانةول أبو يق 
الرجل األمحق يقرتح علي  أين كنت أحاول النفري يف سبيل اهللا وال أستطيع، فجاء هذا

 )العاملني أنه حتقق احلمد هللا رب! فقد كان حلماً . أن أذهب إىل ساحات اجلهاد
جداً، أن تقرتح على رجل  عجيبٌ : (لك فيقولويتحدث عن غبائهم الذي أوردهم املها
رجل يتحرق  "؟دمائي مىت تشرب كلمايت من"آخر مقالة له قبل مدة قصرية عنواا 

ذهب اله  للشهادة وحيرض األمة على اجلهاد، كيف تأيت أنت وبكل وقاحة تقول
  ).األردنية االستخباراتهذا الغباء لن جتده إال يف ! وجتسس على ااهدين؟

 هأت خطة أيب دجانة يف املكر م، فأظهر أنه متحمس هلذه الفكرة ومتلهف هلذفبد
، فأخرجوه من السجن حىت يرتب بأسرع وقت عملية التواصل مع الشيخ عطية !املليون

 ،١وذلك حىت ال يطول انقطاعه عن ساحات االنرتنت فُيكشف األمر نرتنتعرب اال
، وهذا يضاف !"فيخرتق بعدها القاعدة" هدينمناطق ااب إىل اذهيُرتب له الومن مث 

فهم يظنون أن تنظيم  األردنية، االستخباراتإىل قائمة الغباء الذي لن جتده إال يف 
، ومث !وِمْن َمْن؟ من استخبارام اهلشة الغبية! القاعدة تنظيم رخو سهل االخرتاق

هد له كل من عرفه يش- رجًال كأيب دجانة ُخلقاً وديناً  يظنون أنكيف هيهات هيهات ف
يتجسس عليها وخيوا؟  فكيف إذنمأل مقاالته وكتاباته حبب القاعدة  قد -بذلك

نظرة واحدة إىل عناوين مقاالت أيب دجانة ختربك أنه من املستحيل أن يتم هلم هذا ف
 ،ْل يا تاريخَسـجّ : (يقول أبو دجانة.. !األردنية االستخباراتولكنها  ولكنه الغباء! األمر

بقيــادة الشيخ أسامة  أنين رأيت احلق يف منهج تنظيم القاعدة ،قبله كـاتُب اليمنيمن و 
 وال رمسية بأوراق أعضاؤه يرتبط ال روحاين، تنظيم أرقى(: عن القاعدة ويقول) بن الدن

                                                           
الشنيعة التي حصلت $بي دجانة سيكون  يكشف ا$مر لمعارف أبي دجانة في ا�نترنت، وإ� فأي شخص تتم مداھمة بيته بالطريقة - ١

، وإنما يعرفونه "أبي دجانة الخراساني"أمر المداھمة ھذا مشھورا بين الناس، ولكن الناس من حوله � يعرفونه بكنيته في ا�نترنت 
9 سبحانه وتعالى، ، وھذه من صفات رجال ا5ع3م الجھادي الناجحين الذين يعملون بصدق وخفاء مع "ھمام البلوي"باسمه الحقيقي 

 .  سمائھم الحقيقيةأبفھم � يظھرون لمن حولھم من الناس أسماءھم الحركية في ا�نترنت، و� يخبرون أصحابھم في ا�نترنت 
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 يف حيفظونه اإلسالم، نصرة على عهد غري بينهم جتد ال والسنة، بالكتاب بل هويّات،
 شفيت على مترتس بسمة وأحلى أرق  هي القاعدة البيعة، وامسه قلوم، سويداء

 وبدمعات والدعاء، بالورود شهيدهم يزفون لألمة، ثأراً  والقفار البحار قطع استشهاديٍ 
 كثرة من بالرغم صغرية بل... ال كبرية، عائلة هي وثناء، وإخالصا وفاء تقطر رقراقة

، وخياطبها )اهللا يرمحك األنبار يف من له لقال قندهار يف أحدهم عطس ولو أفرادها،
  :واالستشهاد الِفداء قاعدة يا ،واجلهاد الرباط قاعدة يا لك أقول: (قائالً 

  

  الشرفاءِ  موِئل املروءة مرعى***  النجباءِ  وخنوة الكماة عزم يا

  الشهداءِ  بريق البطولة رحم***  ُمصاولٍ  كل عرين الفداء أمّ 

 فداك ،وغايتهم املستضعفني ثأر يا نفسي دتكِ ف ،ورايتهم املسلمني أمل يا نفسي فدتك
 وصدري حنركما دون حنري وكان ،أمين حكيمنا يا نفسي وفداك ،أسامة شيخنا يا نفسي

 إمامنا ُيشاك أن من إيلّ  ألحب دمي ويُراق جوادي يُعقر ألن وواهللا ،صدركما على درعٌ 
 مايل يف ساملٌ  وأنا اأحدمه قدم أمخص تُدمي بشوكة أمين الشيخ حبيبنا أو أسامة الشيخ
 وما دونكم ومن تطُرف عنيٌ  وفينا أعداؤكم إليكم خيلص ال أن اهللا ونعاهد ،وأهلي
  )حافظًا خريٌ  واهللا ،وأمرّ  ذلك من أدىن هو وما أشالئنا وتطاير أعناقنا قطع يريدون

العميل  نفسية ولقد درسنا يف أجبديات علم األمن واالستخبارات أنه ال بد من معرفة
سة شخصيته قبل جتنيده واستخدامه يف العمالة ألي جهاز استخبارايت، وال أدري  ودرا

كيف غاب هذا األمر عن استخبارات األردن وهم الذين يدعون أم من أقوى 
، خاصة وأن دراسة شخصية أيب !استخبارات العامل وأفضلها يف مكافحة اإلرهاب
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فلقد  ت وقعها بكنيته املشهورة، دجانة متوفرة بشكل كبري من خالل ما يكتبه من مقاال
مما أدى إىل أا  كانت كتاباته تشري إىل رجل مولع باجلهاد وااهدين بدرجة كبرية جداً 

، إال نادراً  بطعم مل نتذوقه من قبل يف أدبيات ااهدين! خترج وكأا شيء جديد فريد
عنها، وكذا كان  حييد الكتابات ال ميكن أن خترج إال من رجل صاحب مبادئ ال فهذه

 التخلف عن سلوك قطة التفتيش يذكره حبب اجلهاد وأملرمحه اهللا، حىت أن مروره عرب ن
 ينظرون ، روتيين تفتيشٍ  ضمن بلدي يف األمن رجال يستوقفين حني: (يقول!.. طريقه

 يل يسمحون مث... أخرى مرة هوييت إىل مث ... وجهي إىل مث... الشخصية هوييت إىل
 شهادة الرقيب يل ُحيرر، أجد ال ولكين...  يل مة عن أعينهم يف ْحبثُ أَ ، باملغادرة
 يف مصطفة حجرة إال لست نظره وجهة مـــن فأناباالنصراف،  يَأمرين مث" ُعبودية" حسن

، كُدهـــور علي متر ومهانة ذل حلظة إا َصدقوين !بـــِها املساس جيب وال املذلة أهرامات
 : فيه مأل يهتف وهو الزنزانة إىل يرسل معتقل أي به يشعر ال بانكسار أشعر وأنا أغادر

  .)" لكم َمـــوىل ال و َموالنا اهللا"

ال أدري هل قرأ رجال االستخبارات األمريكية واألردنية هذه السطور قبل أن يفكروا يف 
 أا على"  الكلبَشات"  يل تراءت لطاملا: (يقول أبو دجانة. خيانة هذا الرجل لعقيدته؟

 الزنزانة إىل نظرت لطاملا ،شرف كوسام املشنقة حبل رأيت ولطاملا ،فضة من ساورأ
 ولكنين، اجلنة يف العلى للدرجات سلماً  إال ليس اَألسر أن دعيتا ولطاملا ،كمحراب

 ...جسدي على ال وجداين على األقفال تضرب أن أفضل زلت وما ... فرار يف مازلت
 وأبو أسير الفهد ناصر الشيخ أن اعو اد  نماحي ُمجتمعي كذبة علي انطلت فلقد

 كمتشرد... احلرية وجه من فارا سأبقى مىت إىل أدري ال... رحُـ  الخراساني دجانة
" احلرية طالب" أعناق هلا تشرئب عليا قيم هناك ،الباردة الكيبورد أرصفة بني يتســكع

  .)... إليها الوصول يف بعضهم إال ينجح ال ولكن
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: يقول األسد ؛أوا هذا الكالم الذي تسيل مع قراءته قطرات الدمع؟وال أدري هل قر 
 يف كان ليته: لنفسي وأقول نصب أو مرض يصيبين عندما أحزن كنت أنين وأذكر(

 وما ااهدين حال يف التفكري عن يوماً  أتوقف أكاد ال فواهللا ،- اجلهاد أعين- اهللا سبيل
 حني لنفسي أسأله آخر سؤاالً  هناك إن بل جسام، مشقات من اهللا سبيل يف يقاسون

 الشيخ ويصيب بدنك يف تعاين ما عنك يذهب أن ترضى هل :فأقول مبرض صابأُ 
 أن أقبل ال واهللا، ال: فأجيب تعانيه؟ ما البغدادي عمر أبا أو الظواهـِري أو أسامة
 واحدة، بشوكة وجنودهم ااهدين قادة من أي أو أسامة ويصاب أعاين ما عين يذهب

 هذه يقرأ من كل على أقرتح إنين بل ومعانايت، مصايب عين ختفف ونشوة بفرحة عرفأش
 العافية لكم و لنا اهللا نسأل- يكرهه ما بدنه يف أصابه إن ااهدين، أنصار من السطور

 أياً  يصيب و تعاين ما عنك يذهب أن ترضى هل :نفسه فليسأل -البدن و الدين يف
 أن فيعلم جوابه، يف كامنة اهللا يف احملبة لذة سيجد هللافوا جنودهم؟ أو اجلهاد قادة من
 ويتصرب ، مصابه وخيف مصيبته فتهون منها، نفسه على أغلى هم من الدنيا هذه يف

  .) فيه هو ما على

؟ أمل " انةأبو دج"واشتهر ا اختارها شهيدنا  اليتوال أدري هل تفكروا قليًال يف الكنية 
داء وقتال أعداء اإلله كما كان أبو دجانة صاحب ها بسبب حبه للتضحية والفخيرت 

ليحدد انتماءه وحمبته " اخلراساين"رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ مث أتبع هذه الكنية بــ
  ......للمجاهدين يف خراسان ؟
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  أنتم في واد وأنا في واد! يا قوم

 ألمحق أبو زيده ادَ عند خروجه من السجن وعَ االعتقال و  علىثالثة أيام  عندما مرت
غري مبلغ قتل الشيخ عطية –مبالغ طائلة مببلغ هائل ودعم ال حمدود ووعود كثرية منها 

أن  ، وكذلك!أن جيعلوه من أفضل أطباء األردنودخوله إىل جملس األعيان، و  -اهللا
  !! الثاين ة امللك احلقري عبد اهللالمبقاب حيظى

احملقق أيب  هم عربالتواصل مع ت عمليةبدأو  سجن االستخباراتخرج أبو دجانة من 
أبو : "على ما جيري من مستجدات، وهم ضباط االستخبارات بعضمع إطالع زيد 

مدير –، وحممود الرقاد -مدير مكافحة اإلرهاب–فيصل وأبو هيثم وعلي برجاق 
ألمر إضافة إىل ملك وكان يقول له أن هؤالء فقط من يعرف با" -العامة االستخبارات

الثاين، وبعد األيام اتضح أليب دجانة أن األمحق أبا زيد يعمل يف كتيبة  عبد اهللاألردن 
 أي اإلسالم وخاصة " اإلرهاب"املوكلة بالعمليات اخلارجية حملاربة  "فرسان احلق" ىتسم

  .تنظيم القاعدة

ويف يف هذه األثناء كان أبو دجانة حياول الوصول بأسرع وقت إىل طريقة يتواصل ا مع 
حىت يتخلص من  عرب االنرتنت ة اهللا باستخدام برامج خاصة يف التخفيالشيخ عطي

، فقد حاولوا استمالته بكل الطرق، وكانوا األرذال قبضتهم وينجو بدينه من هؤالء
وكانوا : (ينفقون عليه مئات الدنانري يف مراكز التسوق وغريها، يقول أبو دجانة

  :يستخدمون معي الوسائل التالية لضمان والئي

ض األموال الطائلة يف حال جناحي يف املهمة، وراتب وجاه ومنعة ولقاء امللك عر  -١
 .شخصياً 
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ناك أو ميلي عاطفيًا حنو ااهدين، وكان يقول يل ترهييب من حماولة الفرار ه -٢
كذبوا –أم يستطيعون إحضاري من أي مكان يف العامل  األمحق أبو زيد

 .-وخسئوا
 .ياستخدام أرق العبارات كأخي، شقيق -٣
 .يف أفخم املطاعم تناول الطعام معيالتحدث معي و  وحماولة اإلكثار من  -٤
ذلك طلب مين التعاون يف تزويده بإصدارات ااهدين وحتليلها، ولقد قمت ب -٥

 ).مع تضليله وخداعه

 ملثل أيب وهذه األساليب قد متيل قلب الشخص املتزعزع إىل جانبهم، ولكن أىنّ 
ات والفنت د أثبت أبو دجانة أمام هذه املغريتزعزع؟ فقجانة أن يكون ذاك الرجل املد

أنه ما سلك طريق اجلهاد إال عن يقني صادق وإميان جازم، وأنه ما كتب مقاالته 
إال عن استعداد للتضحية والفداء، فلله دره صدق  يف نصرة اجلهاد وااهدين

  .األقوال بالفعال

  يْتبْعـــــــــــــــُهمُ  َولـمْ  أََبداً  فـَُؤادهِ  ةُ        قنَـــا النتْ  َما الضْرغامِ  يدُ  َسِلمتْ 

 ذي إنَغمــــاً  لُريضـخ يْســــعى ال ا       َضيـْ َحيْلُــــــمُ  منــــــــامٍ  يف هو فكأمن  

  تـلـَجـمُ  ال غريهـا تــحكــمُ  فاُألْسدُ        ِجلاُمـــــــها األُكف  يف اْلبهائمُ  وإذا

  لََتحـَـــــــــــكُمواْ  ديِنهِ  َصَراَمةُ  َلْوال       نــــظـيــرهـا يَعِــز  بداهيةٍ  ُخِدعوا

  يــهـــجـمُ  هو إذ البـُرْكـــــانُ  وكأَنهُ        أْجســاَدُهم فَـحمتْ  بُشْهبٍ  ُرُمجواْ 

  ــــــــــــمُ يـََتوه  َما فَبْئسَ  الِكرامَ  يْبغي    َكيـْــــــــــُدهُ  َتَسللَ  بَاغٍ  يَدا تّبتْ 
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  يـُْرَجـــــــــمُ  اْسِرتَاقاً  للسمعِ  رامَ  منْ       ْخملــــــصٍ  أمنيٍ  مــن اْخلِيانةَ  رامَ 

  تـُفـصـــــمُ  ال أصـدفـاً  فـالقـى ُدرّاً        يظُنــــهُ  غاصَ  الغْدر يف ملن تعـساً 

ا       ِمثْـَلها تْفِرسُ  اُألْســــدَ  أن  َظن  منْ  فـََيْســـــــــــأَمُ  اْلُمَحالَ  جويرْ  فكأمن  

ُســـــهُ  ُميْكنُ  النْجمَ  أن  ظن  منْ 
ْ
  ٢ُسلـــمُ  هنالك وهل العسري طلب      مل

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .-حفظه 9–ا$بيات المذكورة في الكتاب ھي لشاعرنا أبي عصام ا$ندلسي  - ٢
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  وما توفيقي إال باهللا

كيف استطاع أبو دجانة أن يقنع هؤالء األذناب بأنه .. لعلكم تتساءلون اآلن

  ليه إىل هذه الدرجة العجيبة؟لدرجة أم اطمئنوا إ معهم يف خطتهم

  :يقول أبو دجانة 

  :كانت سياسيت يف التعامل مع أعداء اهللا( 

إظهار أين مادي برغمايت، وكنت أُكثر من السؤال عن املال وبقية التفاصيل،  - ١
 .من كثرة أسئليت وإحلاحي -أبو زيد محقأي األ–وأحياناً كان يضج 

 .هي من الدينإظهار أن تنظيم القاعدة خوارج، وأن حرم  - ٢
حصرهم بالوقت، حىت ال أنكشف أمام أعداء اهللا، فكانت الرسائل الومهية اليت  - ٣

 . ٣!استقبلتها من عطية اهللا تصر على التحاقي مبدينة بيشاور يف أسرع وقت
حماولة إظهار نفسي بأين عاشق شهرة ونرجسي وأحب أن أدخل التاريخ من  - ٤

 .خالل حرب القاعدة
 .ناً خلويف على حيايت فيقتنعوا أين طالب دنياإظهار بعض الرتدد أحيا - ٥
واحد تلو اآلخر، واحلمد هللا أم   - احملققني معه– كثرة اإلطراء على أعداء اهللا - ٦

، فكلما مدحت أحدهم ازداد - أي اإلطراء– كانوا ال يصمدون كثريًا أمامه
حبه يل، ورمبا أخربين مبعلومات إضافية عن طبيعة عمله، وهذا من كيد اهللا 

 . )يل

                                                           
طية تحثه على المجيء في أسرع وقت، وكذلك ضللھم باختيار مدينة بيشاور فقد كان يوھمھم بأنه قد وصلته رسائل من الشيخ ع - ٣

  .والتي � يستعملھا المجاھدون في تنق3تھم الخاصة واستقبالھم $فرادھم الجدد



 

33 

 

وبعد استعراض هذه الطرق اليت خدع ا أبو دجانة أعداء اهللا أقول لنعيد التأمل يف 
لتنظيم القاعدة، وحجم حمبة  االستخبارات، ولنعرف حجم عداء ٤و  ٢النقطتني رقم 
  !.كره التنظيم ويطعن به ويكيد لهأعداء اهللا ملن ي

تنل ماًال وجاهًا وحظوًة، وأن على قدر جهدك يف حماربة القاعدة  هأن :يقول أبو دجانة 
مثل الشيخ منصور -عملية استهداف عطية اهللا أو أي شخص قيادي يف القاعدة 

حتقيق  تعترب مغامرة تستحق اازفة من أجل -رمحه اهللا" حممود آل زيدان"الشامي 
  .األحالم يف املنصب واملال

مل معهم على أنه ونالحظ كذلك من سياسة تعامل أيب دجانة معهم أنه كان ال يتعا
، وإمنا كان يظهر هلم أن حرب القاعدة هي من !ترك التزامه ودينه وأصبح فاسدا مثلهم

  :، وكان هذا التعامل له سببان!الدين ولذلك أنا أقوم به

  .إذا انسلخ من دينه كامالً  االستخباراتحىت ال يشك به : األول 

 االستخباراتكانت من عادات   حىت ال يقع أبو دجانة بكبائر الذنوب اليت: والثاين 
أعداء اهللا مثل الزنا وشرب اخلمر وغريها، حىت أن أبا زيد ملا رأى تعامل أيب دجانة هذا 

  .تدين كي يتحبب ويتقرب أليب دجانةصار يظهر بعض ال
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  !!يا خيل اهللا اركبي

ق ، وف األردنية االستخباراتبني أيب دجانة و  ختلقبعد شهرين من التعاون امل          
أبو دجانة يعمل كطبيب يف منظمة األمم لنفري إىل ساحات اجلهاد، و اهللا أبا دجانة إىل ا

 املتحدة إلغاثة الالجئني الفلسطينيني، وتلقى دعوًة حلضور مؤمتر صحفي يف باكستان،
 عطاء األموال الطائلة وإصدارءات السفر مثل إاألردنية إلجرا االستخباراتمع تسهيل 
من غري عناء وال تكليف بعكس باقي  فقد وصل إىل أراضي ااهدين فيزا السفر،

وصوله إىل بيشاور حاول أن يرتبط باإلخوة ااهدين عرب الوسطاء  ااهدين، وعند
متىن اللحاق بركبهم  طاملاإلخوانه ااهدين الذين  وبالفعل وصل ،إليهميصل حىت 

  .ومشاركتهم جهاد أعداء اهللا

: والذي قد ساعد يف وصوله لنا ط بني أيب دجانة وبني ااهدينيقول األخ الوسي
 النية صدق عن فحدثته بالنفري برغبته يبلغين الشهيد أخي راسلين عندما أذكر أنهو (

 قليالً  االنتظار منه فطلبت لباكستان بتأشرية ذكرأ كما سيسافر أنه بلغينأف ووضعه
 نرتاسل الواحد اليوم يف وكنت ليرسائ فمررت عطية اهللا الشيخ راسلأ حىت والصرب

 يصل مل إذا أنه ربينأخ حديثنا ويف وقت قربأ يف قائدنا من الرد ننتظر وكنا بالساعات
 عن حبثاً  اجلبال بني بنفسه طريقه لشق اضطر لو حىت أبداً  يرجع لن فهو رد أي

 ثينوحد وصوله عند بلغينأو  باكستان ىلإ وسافر انتقل أن ذلك بعد فحدث.. ااهدين
 تصل أن يأمل كل وكان الوقت ميلك وال اجلواب ينتظر نهأ بلغينأو  لباكستان وصل أنه

 بعد خربينأ وبعدها ذا، وجل عز اهللا دعوأ كنتو  رتب له اإلخوة،وي للشيخ رسائلي
  .الطريق له تيسر أنه فرتة
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 غامرة بفرحة ساعتها حسستأ واهللاف يودعين وهو فرحي من بكيت كم ساعتها ذكرأ
  .)الكرمي لعبده امليسر اهللا حانفسب

 االستخباراتوقبل وصوله إىل مناطق ااهدين ختلص من مساعة طبية أعطوه إياها  
، وفور وصوله أخرب الشيخ عطية اهللا بكل من أن حتمل أدوات جتسسية خوفاً  األردنية

 والكالم الذي اقتبسنا بعضه يف األعلى كان جزءا من .اليت حدثت تفاصيل االعتقال
عه، حصل م كل ماهذه الرسالة األوىل اليت أرسلها أبو دجانة للشيخ حىت يعلمه ب

  .وبعدها اقرتح عليه بعض اخلطط

، فإضافة إىل أنه كاتب مميز يستمتع حىت جاءنا أبو دجانة فسعدنا بوجوده بيننا
متميزاً، وما  فقد كان أيضا طبيباً  -كما ذكر يل عنهم–استخبارات األردن مبقاالته 

  .اجلهاد ومشقته جراحات ج ااهدين إىل الطبيب ااهد الذي خيفف عليهم عناءأحو 

  وُخيــــرمُ  اْلِعَدى يف ُميَزقُ  أْمسى       وافِــــــــدٍ  بأَْنَدى مطَالُعنا سِعدتْ 

  ـمُ يْنُجــــــــــ وِعزّاً  فخراً  َمسا قدْ  نةَ        ُدجــــا أبوا اْهلزبـْرُ  هو النــِدي  َذاك
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  بين ِشَعب الجبال ورفقة الرجال

قد رأيت منها الكثري، ن أبا دجانة وأحبوه ملا رأوا منه من خصال طيبة و عرف ااهدو 
تاج احلجازي كي حيدثنا عنه، فقد رافق  ولكين حرصت على أن آخذ أخباره من األخ

انة، وأول ما شهيدنا لثمانية أشهر متواصلة، وكان من األصحاب املقربني عند أيب دج
حريصًا على هذه العبادة العظيمة اليت تنري  عنه أنه كان صاحب قيام لليلتاٌج يذكر 

هذه العبادة ال يداوم عليها إال املتقون، وال ُحيرم منها إال  ،الوجوه وتصقل القلوب
يصلي التهجد من الساعة الواحدة والنصف  أبو دجانة قد كانالعاصون واملقصرون، و 

حيث على احلرص على أن تكون صالة التهجد يف الثلث األخري من الليل  ليًال، وكان
بل وكان حيرص  ،إىل السماء الدنيا كما يف احلديث حيث ينزل الرمحن سبحانه وتعاىل

على أن تكون نوبة حراسته يف هذا الوقت كي يستثمره بالذكر واالستغفار والتفكر يف 
وكان جيعل أول ركعتني  تنتهي وال يشعر ا، عظمة اهللا سبحانه حىت أنه يقول أن النوبة

  .لله شكراً هللا عز وجل على أن وفقه لعبادة قيام اللي

لقد كان : (خدمة ااهدين ال جتدها إال عند أصحاب النفوس الكبرية، يقول األخ تاج
أبو دجانة رمحه اهللا يزعل علي إذا غسلت الصحون حىت أنه أخذ علي عهدًا أن ال 

، وكان إذا مرض أحد اإلخوة يسهر عليه الليل كله وخيدمه اً م هو موجودأغسلها ما دا
ترى حب اخلدمة : (أحد أصحابه، ويقول عنه )يف التطبيب ويف جتهيز الطعام وغريه

م والعمل يف سبيل اهللا عند األطباء الذين هاجروا إىل ساحات اجلهاد وقدموا حيا
ألطباء ااهدون من دنيا الدنايا حيث يتجرد ا ،رخيصة يف سبيل إعالء كلمة اهللا

ويرتفعون عنها، وقد حدث ذات يوم قصف لطائرات املرتدين على قرى عوام املسلمني، 
فلما علم أبو دجانة بذلك حزن حزنا شديدا على أنه ال يستطيع الوصول إليهم، فاغتم 
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سح على جراحام وخيفف من حلال املسلمني الذين هم حباجة إىل من يغيثهم ومي
آالمهم، وقد حدث كذلك يف إحدى دوراتنا العسكرية أنه مرض اثنان من اإلخوة 
مبرض املالريا والصفرة، وأصيب آخر يف ساقه، وآخر كان يشتكي من آالم الظهر، 
فكان أليب دجانة خيمة أمسيناها خيمة املرضى، وكان يشرف فيها على املرضى 

  . )وخيدمهم

 وأبا دجانةني فقد ذكر يل األخ الزبري املدين أنه وأما طيبة القلب وخفض اجلناح للمؤمن
جتادال يف الكالم وحصل نقاش اجته للحدة مث أحس الزبري بأن أبا دجانة زعل منه، 

كنت أصارع نفسي يف أن أذهب وأعتذر له، وهو يف هذه احلالة من مصارعة : فيقول
 . األمسالنفس إذا بأيب دجانة يأتيه ويعتذر منه ويطلب الصفح عما صار يف 

  

  مراسالت مستمرة وطعوم مغرية

األردنية عندما وصل  االستخباراتقطع عالقته مع مل يفكر أبو دجانة يف          
إلخوانه ااهدين فقد كان مبأمن عند إخوانه، ولكنه قرر االنتقام من أعداء اهللا ورد 

لغرض  راتاالستخباالصاع هلم صاعني، وإمنا قطع عالقته بداية ملدة أربع أشهر ب
  .مث عني القادة أخوين شقيقني ملرافقة أيب دجانة ومعاونته تكتيكي،
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  رحمهم اهللا جميعاً  أبو دجانة الخراساني، مع معاونـَْيه الشقيقين أبي عمر وموسى البريطانيْين 

  

  :أبو زيد يف هذه الفرتةاألمحق لقد كان يقول له 

إذا قبضوا عليك، فنحن إذا قلنا هلم ارفعوا يدكم عنه ال ختف من األمريكان  -
 !.فسيفعلون

إذا تقطعت بك السبل ألي سبب ما، فعندنا القدرة اللتقاطك من أي مكان " -
 !.، وهذا من أجل أن يطمئنوا أي عميل هلم وكذبوا وخسئوا"عن طريق اجلو

ام بعد إمت–إذا استطعت الوصول ألي قاعدة أمريكية لغاية اهلروب فافعل " -
 .-املهمة

  

 قبل أن يلهم اهللا أبا دجانة خطة العملية األخرية كان يود أن يقوم بعمليات أخرىو 
منها استدراج ضابط االستخبارات أيب زيد إىل منطقة قريبة من  بالتعاون مع ااهدين
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أسره وأخذه إىل مناطق  ااهدين حبجة إعطاء املال أو استالم أدوات جتسس ومن مث
كّنا : (، يقول األخ موسى الربيطاينوبالفعل بدأ اإلخوة برتتيب هذه العملية ااهدين،

مام اهللا يف الليل وهو واقف أ ذكره باكياً الفرص، فأ استغالل جنلس مع بعض ونفكر يف
عمالنا ومل نعلم يف ذلك الوقت ما ينتظره من يسّدد أفكارنا وأن أيستهديه ويستجديه 

ىل باكستان ألردنّيني إمنها دعوة املرتّدين ا طّدة خطع ، فتوصلنا إىلخري يف ذات غد
 مت وفعالً  )أيادي الكّفار املأسورين يفخواننا وأخواتنا لفديته بإزيد  أيبواختطاف 

فقد   من االقرتاب من مناطق ااهدين ختوفه الشديد بالرغم من استدراج اخلبيث أيب زيد
 ،العاصمة الباكستانية إسالم أباد اللقاء إما يف تركيا أو يف يصر على أن يكونكان 

مث  ولكن أبا دجانة أرغمه على أن يأيت إىل املكان الذي قررت القيادة اختطافه منه،
حصلت بعض الصعوبات يف ترتيب هذه اخلطة فقال األخ املسئول عن تنفيذها أليب 

ا إذن فأكون أن: دجانة أن العملية قد حتتاج إىل أخ استشهادي، فقال له أبو دجانة
 دجانة بعدهاوأخربه أبو  بني إكمال هذه العملية،مث حالت احلوائل !.. االستشهادي

ومل يكن  بأنه ال يستطيع القدوم لذلك املكان بسبب اخلوف من شك ااهدين فيه،
َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا : (، وصدق اهللا القائل!أحد يعرف وقتها ماذا كان خيبئ هلم قدر اهللا

ُتْم َال َشْيًئا َوُهَو خَ  ٌر َلُكْم َوَعَسى َأْن ُتِحبوا َشْيًئا َوُهَو َشر َلُكْم َواللُه يـَْعَلُم َوأَنـْ يـْ

بأن حدثت بعدها عملية قتلت هذا  فعدم إكمال هذه العملية كان خرياً ) تـَْعَلُمونَ 
  .االستخبارات األمريكية يفاخلبيث ومعه بضعة من أسياده 

وخالل الفرتة اليت كان يعيشها أبو دجانة بني عليه، مث استمرت العالقة على ما كانت 
األردنية من  االستخباراتبعمل عدة أمور ضللوا فيها  قام ااهدونإخوانه ااهدين، 

فسامهوا بذلك يف إجناح العملية األخرية، ومن هذه  أن تزيد ثقتهم بأيب دجانة أجل
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مث يرسل  دثون بعفويةة وهم يتحجانة وقادة القاعدتصوير  مرئي جيمع بني أيب د األمور
  !.وصل إىل قيادات القاعدةه أبو دجانة هذا التصوير هلم حىت يعرفوا أن

            
  )رسالة من أبي دجانة إلى الشيخ عطية اهللا بخصوص تصوير فيلم يجمع بينه وبين القادة(

خ الشهيد ردنية بأن يتم استهداف األاأل االستخباراتكذلك بعدما أحل األمريكان على 
لى أيب دجانة، وبعد تشاوره صاحل الصومايل رمحه اهللا أحلوا هم بدورهم ع -كما حنسبه–

 االستخباراتاملأهولة ويتم إعطاء  بيوتعن ال بعيداً  خالياً  قرروا أن جيهزوا بيتاً  مع القيادة
باإلحداثيات  صاحل الصومايل، فطاروا فرحاً ملكان حبجة أنه مركز يستعمله إحداثيات ا

، وفعال جاءت الطيارات اجلاسوسية حتوم فوق املكان، ومن مث مل ليت أعطاهم إياهاا
خربهم أبو دجانة بعد ذلك ومل تأته أي سيارة، فأ املكان كان خالياً  نإ إذجيدوا بغيتهم 
ألنه بدأ  ذه إال أنه زادت ثقتهم بهومع خيبتهم ه! ..  مركزه قريباغّري  بأن الصومايل

دأ باخرتاق القاعدة على ظنهم ولصدقه يف دقة وصفه للمكان وب باخلطوات العملية
  .الذي حاموا فوقه لساعات
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برتتيب مع قيادة  وهكذا كان يف كل فرتة يرسل هلم بعض األمور اليت تزيد ثقتهم به
، ، مثل تسريب بعض األخبار الداخلية احلقيقية العادية اليت ال تضر بأي أحدااهدين

وال : (يف تنظيم القاعدة بني هذه الرسائل، يقول أبو دجانة وكان ال بد من وجود طعن
حىت يقتنعوا أنين أصبحت  قيادات التنظيم وأن بينهم تنافسا بد أن أتكلم بسوء عن
ونظريت السلبية للتنظيم ستثبت هلم أنين مل أكّون أي رابط ....أنظر إىل التنظيم بعيوم

" قطاع طرق"ني وجهة نظرهم أن التنظيم عاطفي مع التنظيم، وأنين أشاطر هؤالء ارم
األخبار ويقول  هذه وكانوا يفرحون أميا فرح مبثل ).وأم يتنافسون فيما بينهم" جمرمون"و

رفعت رؤوسنا عند األمريكان وحنن فخورون : "له أبو زيد يف رسائله عرب الربيد االلكرتوين
  !".ميا أسد اإلسال"ومن املضحك أنه كان يناديه بــــــ" بك

ويبدو أن األمريكان واألردنيني اطمئنوا كثريا أليب دجانة بعد تلك األخبار واألفالم اليت 
على قرب أيب دجانة من قيادة تنظيم القاعدة، يقول روبرت  دليل واضحسرا ورأوا أا 

يبدو أن هذا الشخص املسمى البلوي كان حيظى بقدر من الثقة حبيث قدم : (٤جرنيه
اضي والذي جعلهم يعتقدون أنه شخص موثوق به وكانت هذه امل معلومات يف

  ) قناعتهم

كانت تلك الرؤيا اليت رآها والده يف   أبو دجانة خرياً  ومن بني الرؤى اليت استبشر ا
منامه يوم وصول ابنه إىل باكستان مع عدم علمه بنفريه إىل اجلهاد، فلقد رأى ألول مرة 

وأعطاه للرسول  أبيضوسلم، فأخرج أبوه منديًال  يف حياته رسول اهللا صلى اهللا عليه
يقول أبو دجانة معلقًا على هذه ...صلى اهللا عليه وسلم فمسح به وجهه الشريف

  .)فلم أمتالك نفسي من البكاء عندما بلغين ذلك، واهللا أظنها غزوة من نور اهللا: (الرؤيا
                                                           

 لك في CIA الـ وحدة ومدير CIA ا$ميركية المركزية المخابرات وكالة في ا5رھاب مكافحة لمركز السابق الرئيس جرنيه وبرتر - ٤
 تنظيم ضد CIA للـ ميدانية عمليات سبتمبر ١١ أحداث بعد قاد كما ٢٠٠٠و ١٩٩٩ عامي بين والعراق وباكستان أفغانستان من

 .القاعدة
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  صيٌد ثميٌن ولكن فيه الحتف

أمين الظواهري طلب منه أن  بأن أمرينا احلبيب الشيخ  ألمحقو دجانة أبا زيد اأخرب أب
ووصفه أبو دجانة بالرجل السكران من شدة يعاجله ويرسل له دواًء معيناً، ففرح أميا فرح 

إىل أسياده األمريكان ليبشرهم باقرتاب موعد اغتيال  هئوغباحلمقه –، وأسرع !الفرح
ذه العملية فلم يكن يريد  خمابرات األردنبشر األمريكان قبل ، ولعله !الشيخ الظواهري

اخرتاق "وأخذ يشرح هلم جناحهم يف ، !وقتها أن يسبقه أحد ألسياده األمريكان
بهم بلقاء هذا العميل الذي سيحقق هلم ما مل حيققوه طوال حرم على ورغ " القاعدة

يدون اإلسراع يف ، فشارك األمريكان عبدهم الغباء واحلماقة، ولعلهم كانوا ير "!اإلرهاب"
هم رأس السنة عيدللصليبيني يف   يكون مقتل الشيخ الظواهري هديةلقاء أيب دجانة حىت

، وقد نقلت صحيفة !ولكن كانت رؤوسهم هدية للمسلمني وهللا احلمد واملنة، امليالدية
 إن( قوله سابق مسؤول عن نقلت فقد: نيويورك تاميز عن مسئول أمريكي سابق قوله
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 الوكالة يف العاملني ومجيع الدن، بن أو الظواهري مكان معرفة هي )CIA( أولوية
 الرتقية إىل يؤدي الذي هو ذلك أن باعتبار عليهما، القبض فريق ضمن ليكونوا يلهثون

  ).الوظائف يف

قت أن أبا دجانة اخلراساين يريد قتل الشيخ صد  األمريكية وربيبتها األردنية االستخبارات
، يقول !تقرأ بالكلية ما قاله ذاك عن ذاكمل أو  ا أا مل تقرأ جيداً أمين الظواهري، ورمب

لو قلت عن الظواهري حبر العلوم، حجة اإلسالم، بدر الزمان فواهللا ما : (أبو دجانة
 ، ألين أعلم أن كل كلمة أو عندما أقرا هلذا اإلمام أعد حروف ما يكتب عداً  ،تبالغ

 الدماء والدموع، وعناء سهر حتت أضواء يعين "األمة"حىت حرف خيرج من ذلك 
 الشموع، لقد اقتاتت كل كلماته على قلوب املتقني ودماء الصاحلني ودموع العابدين،

أفكر ألف مرة  جللست "نـََعـم"لو قال الظواهري  فوصلتنا كثمرة يانعة، قطوفها دانية،
عن َمســائل اجلهاد بعلم الظواهري وخلقه  ال أريد أن أسأل رجال ، "ال"ملاذا مل يقل 

الزكاة، عن أحكام  لو أسأله عن املرياث؟ عن نصاب: وحسب ، بل أحيانًا أقول
َغليلي  احمليط العلمي سريوي فال أشك حلـظًة أن هذا الوديعة، عن املسح عن اجلوربني،

وأقول هذا يا  )الظواهري قدس اهللا روحه هذا يا هازئني هو اإلمام.... و يشفي َعليلي
  !.ردن حب أيب دجانة للظواهريمحقى األ

األمريكية  االستخباراتكبار   هناك فريقًا كامًال من باخلرب وأنفأخرب أبو زيد أبا دجانة  
مبستجدات أخبار أيب دجانة  طالعاوبالفعل فقد كانوا على  ،!يرغبون يف مقابلتك

ح مبا الذين رأوا أنه أهم خمرب هلم عن تنظيم القاعدة، وقد ذهب م احلماس والفر 
سيقدمه هلم من معلومات هامة إىل أن جيتمعوا هلذا اليوم املشهود لينتظروا على أحر من 
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اجلمر تلك اهلدية اليت تريد االستخبارات األردنية تقدميها هلم، بل إن صحيفة نيويورك 
  . البيت األبيض كان مطلعا على موعد االجتماع نإ تاميز قالت

ولكنه يف الوقت نفسه جعله  امًا مبقابلة األمريكان،اهتم أليب زيد مل يظهر أبو دجانة
وقال أليب  يلهث برغبته يف ذلك ويشجع أبا دجانة عليها، ولكن أبو دجانة رفض ذلك

يزيد يف ترجيه ، فما كان من أيب زيد إال أن !"أنا عميل لألردن وليس ألمريكا: "زيد
رج استخبارات األردن ال حي وحىت يب دجانة حىت يرضى مبقابلة األمريكانوتوسله أل

وقد كانت هذه خدعة من أيب دجانة وإال فهو يرغب باالجتماع باألمريكان !.. معهم
وذا أيقن حىت يقتلهم ولكنه أراد أن يوهم أبا زيد بعدم حرصه على لقاء األمريكان، 

أبو زيد أن أبا دجانة ال يريد مساس األمريكيني بأي سوء وال يوجد عنده أي ختطيط 
  .ولو كان عكس هذا فلماذا يرفض مقابلتهم ذا الشكل العجيب. !.لذلك

معه إذا اجتمع باألمريكان حىت  موجوداً لقد حرص أبو دجانة على أن يكون أبو زيد 
ينهي حياته وحىت يدخل إىل االستخبارات األمريكية من غري تفتيش، فوافق أخرياً لطلب 

مريكيني ولكن بشرط أن يكون أبو أيب زيد وهو احلضور إىل االجتماع مع الضباط األ
  ! زيد معه يف هذا اللقاء خشية خيانة  األمريكيني له

 متىن أن يرتديه طاملااحلزام الناسف الذي  فعالية قرر أبو دجانة أن يعطيهم درساً يفلقد  
 قادةعلى ال ، وأذكر يف بداية جميئه لساحة اجلهاد كان يلح كثرياً ويزين صدره به
عن شوقه  عملية استشهادية، وكان حيدثين كثرياً  يسمحوا له بتنفيذن واملسئولني يف أ

اإلخوة يقولون له أنت طبيب وااهدون  نإ: ، ويقول يلملثل هذه العمليةورغبته 
وطلب  فكنت أقول له نفس كالم اإلخوة، واقتنع أخرياً .. حمتاجون لك يف هذه الفرتة
 اهلالك طلب الشهيد ووصل املال من املال وفعال لىب من اهلالك أيب زيد مبلغاً 
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للمجاهدين واشرتى به أبو دجانة سيارة يشتغل ا يف إسعاف اجلرحى واملصابني من 
كذلك أدوية وأدوات طبية، وبدأ مبشروع عالج اإلخوة   ااخلطوط األمامية، واشرتى 

  .جزاه اهللا خري اجلزاء

عاىل تراوده طيلة بقاءه يف ما زالت فكرة تقدمي روحه هللا سبحانه وتف ومع هذا ولكن 
ويسأل اإلخوة عن  ساحة اجلهاد وكان دائمًا حيرض على العمليات االستشهادية

أنين وقد جلست بينهم مدة طويلة حنرضهم على : (استعداده هلا، يقول عن ااهدين
بل إين كنت أسأل كل  ،هذا العمل املبارك العمليات االستشهادية وحنرضهم على

كنت أسأله هل أنت مستعد   ،تفعل ال أسأله من أين أنت أو ماذا ،شخص ألقاه
االستشهاديني ولكين أحبهم وأمتىن أن أكون  واهللا لست أنا أمري- للعملية االستشهادية 

حيملون يف داخلهم روح  أحدهم أحب أن أشارك حيايت وجهادي مع أناسٍ 
من إخواننا  ننافكنت أسأله واحلمد هللا وجدنا هنا ما تقر به أعي -االستشهاد

: ، وملا جاءته هذه العملية ما كان منه إال أن يقبلها ويفرح ا، يقول)االستشهاديني
نعمة من فوق سبع مساوات أن يكون لدي : فهذه نعمة من اهللا عز وجل أرسلها يل(

تتحول أشالئي إىل شظايا، تتحول عظامي إىل شظايا، تتحول أسناين إىل  فرصة ألن
! كيف أرفضها؟. االستخباراتء ارمني من أمريكان وأردنيني من هؤال شظايا لتقتل

جاء من اهللا وهدية، هدية من اهللا عز وجل، فكيف أفرط فيها؟  يعين حقيقة هذا عرض
يقوم ذا العمل، لو فرضنا أنه ميكن لشخص آخر أن  كيف أمسح لشخص آخر أن

نين صاحب العالقة، ولكن ولو إال أنا، على اعتبار أ يفعله؟ ال ميكن أصًال أن يقوم به
آخر أن يفعله بعد أن رزقين اهللا هذه النعمة  فرضنا، فواهللا، لن أمسح ألي شخص

عندما يظنون أن هذا الرجل هو : رسالة أخرى مث هناك. ، أن أقوم بقتل هؤالء"مقشرة"
الرجل يتحول إىل صاروخ، وهذا الرجل  جاسوس، مث هذا الرجل يتحول إىل قنبلة، هذا
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أبناء هذا الدين لن ومل يكونوا أبداً  ل إىل متفجرات، تضعف عزمية العدو ويفهم أنيتحو 
من كل ما ميلكون واحلمد هللا رب  ليساوموا على هذا الدين، فهذا الدين هو أغلى

  .)العاملني

،  C4األردنية متفجرات من  نوع  االستخباراتذهب أبو دجانة فاشرتى بأموال 
   المواد؟ ولكن كيف سيدخل عليهم بهذه

أخربهم أنه حمتاج إىل أن يلبس سرتة واقية من الرصاص حىت يؤمن حياته من 
إذا انكشف أمره، فوافقوا على أن يأتيهم ا، ومل يدر يف باهلم أا ستكون " اإلرهابيني"

فيها وحشاها باملتفجرات مبساعدة  ، فأخرج ما كان حمشواً !سرتة تسوقهم إىل نار جهنم
التنظيم فجزامها اهللا خري اجلزاء، وهذا هو فقة أيب دجانة من قبل قيادة أخوين أوكال مبرا

سبيال، فقد كان  إليه احملللون والصحفيون وما اهتدوا هالسر األكرب الذي حبث عن
ولكن  شَ ت قد فُـ أنه  :القول األقرب للصواباجلميع يتساءل كيف مل يفتش أبا دجانة ؟ و 

عسكرية وليسوا يف مطار أو يف مهمة لكشف أجهزة متخصصة ألم يف قاعدة  بدون
، فرمبا فتشه !املتفجرات فضال على أم مل يدر يف باهلم أنه سيفعل فعلته ذه الطريقة

احلراس بطريقة ملس جسده بأيديهم قبل دخوله، فلم يثر انتباههم احلزام الناسف ألنه 
مللمس كاملواد أصال أخربهم أنه سيلبس سرتة واقية ضد الرصاص وهي تكون صلبة ا

  .املتفجرة

وكذلك حصل أليب دجانة حادٌث بعدما وافق أبو دجانة على لقاء األمريكيني، حيث 
صدمه سائق دراجة نارية وهو ميشي، فأصيب بكسور بسيطة، فقال أليب زيد أنه ال بد 

، وألنه ال يستطيع احلضور وهو مضمد بالضمادات الطبيةمن تأخري اللقاء هلذا السبب 
أبو زيد أنه لن يكون هناك أي تكليف يف حضوره للقاء وسيكون جمرد ساعات فأخربه 



 

47 

 

، فكان توفيقًا إهليًا يف أن !لكم بالضماداتإذن سآيت : معدودة، فقال له أبو دجانة
تكون األسالك وزر التفجري مغطاة بشكل طبيعي ذه الضمادات حبجة إصابته 

  . بالكسور

  

  )آثار الحادث قبل تنفيذ العملية  دجانة الخراساني وتبدو على عينيهأبو ( 

  

ولكونه من ضمن ااهدين الذين ال ينفك عنهم السالح يف حيام اليومية وكذلك 
، ورمبا ساعده ذلك يف فكان من الطبيعي جدًا أن يأيت أبو دجانة حامًال سالحه معه

 الح حىت يكفهم عن التفتيش الكاملختطيه للتفتيش، فأظن أنه أعطى احلراس الس
  .ويظهر هلم حسن النية الكلي

أفغاين يف  أخربوه بأنه سيأتيه رجلٌ بعد أن اتفقوا على موعد اللقاء نعود للوراء قليًال، ف
املكان الفالين كي يركب معه يف سيارته ويوصله إىل احملطة الثانية، وبالفعل جاء الرجل، 
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من تصوير هذا الرجل ورصد حتركاته حىت عرفوا مكانه،  ومتكن رجال القاعدة وهللا احلمد
  .بعد العملية املباركة من أسر هذا الرجل وهللا احلمد واملنة ااهدونوقد متكن 

وأظن أن األمحق أبا زيد أفرط يف املدح والثناء على أيب دجانة أمام األمريكان حبيث 
ولعل هذا  تنظيم القاعدة، يف اخرتاق فعالً  جنحقد جعلهم يصدقون متامًا أنه عميل 

  .ساعد أبا دجانة مساعدة كبرية يف ختطيه للتفتيش الكلي

وأظن أن  ،قابلة الضباط األمريكينيمل املكان احملدد إىل مع أيب دجانة أبو زيد دخل
الذكاء الذي حيمله أبو دجانة جعله يقود املوجودين لاللتفاف حوله حىت يضمن قتل 

خرج هلم ورقة من جيبه إحدى الروايات أن أبا دجانة أ أكرب عدد منهم، وقد قرأت يف
خريطة مكان تواجد اإلمام الدكتور أمين  يريهمحوله حىت  وطلب منهم أن يتحلقوا

  .الظواهري

قبل  فتح به أفواههم أنه أمسعهم شيئاً  -بسبب معرفيت بطبيعة أيب دجانة–كذلك   ظنوأ
 ،حزامه الناسف تفجر  ة زر ضغطنم بم ويفتح هلم أبواب جهيُنهي حيا يكرب مث أن

األمريكية وعلى رأسهم مديرة  االستخباراتسبعة من كبار ضباط  أكثر من فوراً  فقتل
مع  والية خوست األفغانيةيف  -واليت قد حصلت ا العملية-"  تشامبان"قاعدة 

إن من ( : ٥مايكل شويريقول ، عبدهم األردين األمحق علي بن زيد وجرح عدد آخر
تنظيم القاعدة وحينما  القتلى يف هذا اهلجوم أهم مخسة خرباء أمريكيني يف شؤون بني

يف املستقبل  نفقد هذا النوع من اخلربات سيصعب عليك إجياد البديل بل يستحيل
 السبعة الضباط إن( CIA:ـــــــ لول عنهم جاك رايس وهو عميل سابق ويق .)القريب

) ختصصه يف كل كله العامل يف الضباط أفضل من خوست يف قتلوا الذين األمريكيني

                                                           
 .الرئيس السابق لوحدة تعقب ا5مام أسامة بن �دن - ٥
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ضابط  زيد علي بن سليل العائلة احلاكمة األردنية ومعهم عبدهم اهلالكقُتلوا مجيعا 
  .األردين ميالداً واألمريكي والءً  االستخبارات

لقد كان األمحق أبو زيد علي متحمسًا جدًا حلرب ااهدين فكان جزاؤه أن يوقعه اهللا 
، حىت أن أبا دجانة يقول عن أيب زيد أنه كان يفكر يف الشيخ عطية اهللا يف شر أعماله

، بل كان يتصل يف اليوم الواحد على أيب دجانة أكثر من !..أكثر مما يفكر يف أهله
عشر مرات ويف أوقات مبكرة جدًا أحياناً، وأكثر من هذا فقد كان يشرح أليب دجانة  

فكان جزاؤه أن يصفعه أبو دجانة صفعة ال - كيف أنه يصفع ااهدين أثناء التحقيق،
  .- يفيق منها إال عند سؤال منكر ونكري انتقاماً لإلسالم واملسلمني

اليت كان يصورها لنا املخدوعون  CIAلقد أثبتت هذه العملية بدرجة كبرية حجم الــ
ة واملغفلون بأا اليت تعلم السر وما خيفى، ولقد بثت يف قلوب من يعمل ذه املؤسس

 أن إىل سيؤدي خوست هجوم إن( :األمريكية تامي جملة فنقال عنالقذرة الرعب واهللع 
  .)القادم اهلدف أنه هاجس سيعيش االستخبارات موظفي من أيا

كانت رسالة عظيمة لكل من حياول املساس بااهدين وإغرائهم باحلياة الدنيا، ولقد و 
 رسالة هذه: (الذهب مل تعَط حقهاقال أبو دجانة تلك الكلمة اليت لو كتبت مباء 

 يف املهاجر أن األمريكية، املركزية االستخبارات ومن األردن خمابرات من األمة ألعداء
 ولو دينه يبيع لن اهللا سبيل يف ااهد وأن املساومات سوق يف دينه يعرض ال اهللا سبيل

  ).يساره يف والقمر ميينه يف الشمس وضعت

ل زميلكم األردني، وإن شاء اهللا سأنتقل إلى الفردوس قتلكم، وقت: هذا هو هدفي(

وستنتقلون أنتم إلى الجحيم، ويوم القيامة سوف نلتقي إن شاء اهللا مرة  األعلى،

  ).هللا واهللا أكبر والعزة. أخرى
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  ُتْضــــــَرمُ  ناراً  الرومِ  ِبَسـاحِ  أذكى       ِعْندمـــــــا اْلبشائرِ  ُغررُ  وتَألَْألَتْ 

  عرمــرمُ  وْهوَ  اجليشِ  َغناء أغىن        إنــــه دجــــــــانــــة أبـــــــي ر د هللا

  يــؤلــمُ  اللــــــيالــي مــر  على أثراً         هلــم أبقـى بغتـة يف فاجــتـــاحـــهم

 ِجـــــــــمُ الحيُْ  رْغَبةً  املَهاِلكَ  رِكبَ         إذْ  اْلبَـَلِويّ  ُمهَـــــــــــاماً  اإلالهُ  َحي  

  ويُقدمُ  عْنهُ  يـُذودُ  اْحلبيبِ  ُدون         بُروِحـــــهِ  وقــــامَ  محيتهُ  جاشـتْ 

  وتيــتـمـُوا أهلهِ  مآتـــــــمُ  ضجتْ          ساحـــةٍ  يف وحْزبَه الصليبَ  أْقرى 

  

  قطوف دانية وكلمات باقية

 - وهللا احلمد–ن زمن بعيد لقد كشفت هذه العملية عن حقيقة مكشوفة يف أعيننا م
ولكنها يف نفس الوقت مستورة وخافية على الكثري من السذج واملخدوعني، وهي أن 
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احلكومات العربية عميلة ألمريكا تعبدها وتسبح حبمدها، وتسمع وتطيع أوامرها، 
وتتحرك بتوجيهاا، وليت شعري أي وقاحة ميتلكها ملك األردن وحاشيته عندما 

وقرءوا على روحه  ،!األمحق اهلالك أيب زيد ووقفوا له احرتاما وإجالالاستقبلوا جثمان 
وكان من املفرتض إن كان فيهم ذرة حياء أن يتربؤوا منه ويدفنوه يف أقرب مزبلة  !!الفاحتة

  .ألنه وبال شك قد دخل بعد موته يف مزبلة التاريخ

من أصحام  وراءهم لقد قتل الضباط األمريكيون وصاحبهم األردين وأخجلوا من
وأجربوهم على أن يدسوا وجوههم يف الرتاب، ويف نفس الوقت مضى أبو دجانة مرفوع 

: الرأس شاخمًا حمققًا ألمنيته اليت سعى هلا وكتب عنها، يقول عن تلك األمنية العظيمة
يف  مث أموت شهيداً  ،أواجه أعدائي بكل شجاعة، كم كنت أمتىن أن َأكـــون حقيقة(

فعلوا  كم كنت أمتىن أن أثبت للعـــَامل أن روحــي ستبقى حـــُرة مهما،  عقيـــديت سبيل
مث أمحل على  ،متىن أن أحــرق سفين وأنزع لــثــامي وأكشــف كل أوراقيأكنت  ،جبسدي

 متجهًا حنو برّ ... موسى افأشق حبــر السـّراب بعص ء،أعداء اهللا ال ألوي على شي
 ،سبيل اهللا أنا بطلــها ـة حيايت كــرواية جهاد يفكنت أمتىن أن أكتب قصـ .. احلقيقة

لينال  !قبل أن يرى النصر حىت" ال إله إال اهللا " حيث ميوت صاحـــب القصة حتت راية 
  .)أجره تاماً 

عزيزة تأىب العيش يف اهلوان،  ونفساً  رقيقاً  وقلباً  فريداً  كان أبو دجانة حيمل عقالً 
بعض ذكر بعض املواقف اليت نستطيع منها أن نرى وسأحاول يف اية هذه الرسالة أن أ

  .مالمح هذه الشخصية الفريدة

لو علمت أن إحدى أخواتك مأسورة يف مكان ما، : ني أبو دجانة فيقوللكان يسأ
وتستطيع أن ختلص أسرها بأن تفديها بنفسك فهل ستفعل؟ فقلت له وبكل تأكيد 
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سبحان اهللا ما هذه النظرات؟ مل ف! فنظر إيل بنظرة مل ينظرها يل شخص من قبل! نعم
ملا لفتت انتباه  اأقل إال كما يقوله أي جماهد يف سبيل اهللا، ولرمبا لو قلتها مرارا وتكرار 

إنه رجل يعظم التضحيات ويعرف قدرها، ويغوص يف .. ، ولكنه أبو دجانة !أي أخ
يقصد " منهم استغرب: (وهاك الدليل من كالمه أعماق الكالم ويقدر حجمه،

ملاذا ال يبكون أمامي عندما يذكرون إخوام الشهداء وليس عندهم ... "ااهدين
ر اسم شهيد أمامهم ممن عرفوا جتد الدمع يتجمد يف مآقيهم كإذا ذ  البكاء؟ قانون مينع
ندى على ثغر وردة شامية، جتد البكاء يف نظرام الشاردة أبلغ من العويل،  وكأنه قطرة

فة حباهلم بالرغم مما ينتابين من رغبة يف االستماع إىل سري أضطر للصمت رأ أحياناً 
إذا رأيت مجل أحدهم تتباعد واإليقاع يبطؤ واألنفاس تفشل يف إطفاء نار  األبطال،

ألين إن مل أفعل فهو من سيفعل ذلك، ولذلك جتد ..صدره، أتركه وأذهب الشوق يف
   ).حائرة تبحث عن اية معظم قصصهم ناقصة،

مبآسي املسلمني وخاصة أخواتنا األسريات عند الكفار،  رجل يتأثر كثيراً  وأبو دجانة
 كيف الرشاوي، ساجدة ألختنا تثأروا أن لكم آن: (يف األردن إخواننا يقول خماطباً 

، وانظر إىل أمنيته )؟!األردن طواغيت بيد أسرية أا تعلمون وأنتم جفن لكم يغمض
أفغانية إللقاء  كان يف يوم من األيام قريةداهم األمري: (عندما مسع عن هذه القصة

شرسة استشهد  القبض على اثنني من قادة الطالبان الذين أذاقوهم الويل، وبعد مقاومة
 الرجالن حنسبهم كذلك واهللا حسيبهم، ولكن هذا مل يشف غليل عباد الصليب،

 النساء إىل فأخذوا زوجاما إىل الطائرة املروحية مث حلقوا عاليا وبدءوا برمي مالبس
  .األرض لريى أهل القرية ما حل بزوجيت الشهيدين
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مرارة املشاهد حلظة بلحظة، أمتىن لو أن يل  عندما أتذكر أحداث هذه القصة وأجترع
األخرى من أجل الثأر  واحدة تلو ألف ألف حياة على سطح هذه األرض ألزهقها

ن يشاركون األمريكان يف هذه السوء مم ألخواتنا املسلمات العفيفات، أمتىن لو أن علماء
اجلهاد وتشرّع االحتالل، أمتىن لو أم  اجلرمية من خالل فتاواهم اخلسيسة اليت حترم

ااهدين وأراملهم باألحذية حىت يدفنوا أحياًء  جيمعون يف صعيد واحد مث يرمجهم أيتام
  .حتت النعال

ء األخوات، ختيل أن وختيل، أن هؤال! ينته ال تفتح عينيك أخي بعد، فاملشهد مل
جترؤون على ختيل ذلك؟ هل جترؤون على  أمهاتكم أو أخواتكم أو زوجاتكم، هل

هذا هو ما حيصل حقيقة على أرض  ال، فاعلموا أن: التفكر يف ذلك؟ إن كان جوابكم
العفيفات الطاهرات، هذا هو  أفغانستان، هذا ما يفعله الكفار األجناس باملسلمات

الناس فماذا أنتم فاعلون وقد  اهد العديدة اليت يغيبها اإلعالم عنمشهد واحد من املش
  علمتم؟

حياته وشهواته بعدما مسع كالمي هذا وكأن  عجيب لبعضكم، كيف يستطيع أن يعود إىل
يكن قصة من تراث اهلنود احلمر، مل يكن  ما قلته لكم يا مسلمون مل. األمر ال يعنيه

املسلمني يا أمة حممد صلى اهللا  صل على أرضمشهدا من مأساة حرب فيتنام، إنه حي
واغتصبت أعراضهن هن من أمة  عليه وسلم، هؤالء النساء اللوايت كشفت عوران

شهرنا وحيجون إىل بيت اهللا  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يستقبلون قبلتنا ويصومون
  )نمل تثأروا هل احلرام، فال خري فيكم إن مل تنصروهن وال رجولة فيكم إن

 للوايتخواتنا ايبكينا عندما يذكر أكان يضحكنا مث : (وقال يل عنه األخ موسى الربيطاين
كان . محررشاوي وأخواتنا من املسجد األالساجدة يادي الكفار كعافية صّديقي و أيف 
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الرات و ميام ودماء املسلمني للكفار بدإ أمراؤهايتحدث عن األمة وكيف باع  باكياً 
  ).سةخب

داء اهللا إىل شعور املسلمني وتأثر رجال اإلسالم من هذه املواقف اليت ما فلينظر أع
تزيدهم إال خساراً، والغريب أن الكفار مل يستوعبوا الدرس إىل اآلن رغم طول احلرب 
اليت خيوضوا مع اإلسالم، فلم يعلموا أن املسلم يتمىن أن لو ميوت ألف ميتة على أن 

عفيفًة، يتمىن أن لو تُنزع روحه انتزاعًا على أن ال يُنزع ال ميس الكفاُر مسلمًة طاهرًة 
 و أمه اسم هذا" بربرة بن بوش: (، يقول أبو دجانة!النقاُب من على وجه مؤمنٍة شريفةٍ 

 خالل من القاعدة بركب االلتحاق على املسلمني حيرض "شتيمة أو وصفا ليس
 أفعاله و خطاباته خالل نم ذلك يفعل كان الزرقاوي مصعب أبو و ، الرببرية سياساته
  .البطولية

 من وكذلك ، بالقاعدة لاللتحاق الناس يدعون سجوم و وحماكمهم العرب احلكام
  .التنظيم رجال من يطاردوم

 االنضمام على املسلمني حترض الفضائية اإلفساد قنوات تنشره الذي الفحش و الفساد
 املخلصني الدعاة جهود تصب بينما املنكر، عن والنهي باملعروف األمر كرائدة للقاعدة

 والعراق فلسطني يف املمزقة األطفال أجساد صور اخلانة، نفس يف الفضيلة ينشرون الذين
 بركب اللحاق على حيرضون منازهلم، أنقاض على ياتكا الب النساء مشاهد وأفغانستان،

 يف التنظيم أسلحة من احملتلني إذالل وأفالم ااهدين انتصارات مشاهد وكذلك أسامة،
 هذه كل املتناقضني، األشخاص هؤالء ،كل العلية وطالب احلرية عشاق انتباه جذب

، انفجار هي القاعدة القاعدة فكر نشر هو واحد شيء على اتفقوا املتناقضة، املشاهد
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 ،القاعدة األمة ثغور تغزو اليت اجلراثيم يهاجم حاد التهاب القاعدة إعصار، القاعدة
  )الدرة حممد تسونامي القاعدة صابرين، زلزال اعدةالق عبري، بركان

ما يتكلم به معي هو خوفه من الُعجب بالنفس، فكان دائما يستعيذ به،  كان أكثر
الذي يتكلم عن العجب وطرق " حطم صنم نفسك"ولقد جاء لنا ومعه كتاب 

ة اهللا بعد الشيخ عطي مث بقي الكتاب مع ،حيبه أبو دجانة رائعاً  التخلص منه، وكان كتاباً 
  .مقتل أيب دجانة رمحه اهللا

وكنا ننام باملقربة من بعض يف اخلارج قريبا من مكان حراسة اإلخوة  سهرنا ذات ليلة
وعن  - وأصلحهما حفظهما اهللا-  ألهله والبنتيه ليلى ولينا شوقه يل عنوكان يتحدث 

ه وشقيقه الدكتور ، وكان حيدثين عن أبي تيه به يف أرض اجلهادبناأمنيته يف حلاق زوجته و 
أمين وأنه يتأمل خريًا كثريًا فيه، وكان ساعتها حيرسنا أحد اإلخوة األعاجم الذي قرر أن 

إال أنه رفض أن يتزحزح عن مكان احلراسة  ه الصحية،تفرفضنا ذلك حلال منا بدالً حيرس 
 مبرض مصاب األعاجم من مسلم: (فكان الواحد منا حيرس معه، يقول عنه أبو دجانة

 يلحق أن إال أبت األبية نفسه ولكن يديه، على إال ميشي يكاد فال ساقيه بأعط
  .اجلهاد أرض يف بإخوانه

 احلراسة جدول يف امسه يضع أن األمري من طلب ااهدين، مركز إىل وصل وعندما
 ذلك األمري بعدها قبلرفض األمري ذلك بدأ بالبكاء واشتد حزنه، ف وعندما الليلية،
. اهللا سبيل يف حترس ليلة ستبيت عينيه أن والسرور الفرح من يبكي وصار خلاطره، تطييبا
  .الليلة تلك حصل ما ألشهد احلراسة نقطة من بالقرب اخلارج يف أنام أن يل اهللا وقدر
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 مرابطا املقعد كرسيه على جالس وأمحد الفجر، خيوط أول وإىل احلراسة بدأت أن فمنذ
 أن الرجل ذلك على اهللا فضل فأدهشين باكيا فرامستغ هللا ذاكرا اهللا سبيل يف حارسا

  .اهللا خشية من البكاء ونعمة اهللا سبيل يف احلراسة نعمة واحدة ليلة يف عينيه رزق

 بقية كان وقد يفرت، ال حاله على وهو وأستيقظ فأنام أحيانا يغلبين النوم كان ولقد
 مستغرباً، نفسي أسأل كنت .صابرا مرابطا مكانه يف وهو بينهم املناوبة يتبادلون احلراس

 أم أم املعاصر، وقتنا يف اجلهادية األمثلة هذه بوجود بلداننا يف املسلمون يعرف هل
 إال اجلهاد يف يكن مل لو واهللا املخذلني، وطوابري القاعدين أرتال من حوهلم يرونه مبا غروا
 املرتددين معشر يا وافتأمل لكفاه، سريهم معني من والنهل الناس هؤالء أمثال جماورة نعمة

  .)خري من أنفسكم على فومت ما يف

 حصلت له كدمةحادث يف الطريق ف وقع أليب ليلى يّامبأ قبل العملية: يقول موسى
 ل العمليةؤجّ ن يأ له اليمىن فنصحه اإلخوةرجأصيبت بعض ضلوعه و حتت عينه اليمىن و 

! ما أضعفنا: (تنفيذها قائالً بسبب كثرة تأمله من اجلروح ولكن ما زادته إال إصرارا على 
إمنا هذه تذكرة يل بأن كل القوة تستمد من اهللا، وأن املوت ينتظرنا خلف كل لّفة، 

ة ربه يف ابذهابه ملالق فرحاً  وما ازداد إال )فليكن خروجنا من هذه الدنيا بأحسن طريقة
  !ربأ من جروحهين ولو كان آخر الرتاح حىت أ. هذه احلالة

-مع االستخبارات الحظ بعض املسئولني واإلخوة  أبي دجانةخالل فترة تواصل 
بعض  -الذين مل يكن هلم علم بطبيعة املهمة اليت أوكلت إىل أيب دجانة لتنفيذها

التصرفات اليت هي من صميم عمله السري واليت جعلتهم يف ريبة من أيب دجانة، 
على أيب عندما الحظ خوة أحد اإلفأخربوا القيادة ا وكتبوا التقارير املفصلة، حىت أن 

قام بتفتيش حقيبة أيب دجانة سرًا مث واجهه جهرًا مبا ف دجانة بعض التحركات يف الليل
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ويف احلقيقة كانت هذه التحركات  جيده يف نفسه عليه وغّلظ عليه وشّد عليه يف الكالم،
رغم من وبال الليلة يفعلها أبو دجانة حىت ميشي إىل مكان ال يراه أحد ليصلي التهجد،

ذلك ومن كثري من املواقف املشاة مل يفصح أبو دجانة عما ينوي فعله رغم أن األمر 
شديد على النفس، وهذه طبيعة رجل االستخبارات البارع والذي ال جتربه شدة الضغوط 

فقد كان أبو .. النفسية والتصرفات االستفزازية على البوح ولو بشيء يسري مما وّكل به
ال أن خيرب هؤالء اإلخوة بأنه مكلف بعمل ويستطيعون أن يستفسروا دجانة يستطيع مث

عنه عن طريق األمراء، ولكنه كتمها يف نفسه إىل أن أظهرها اهللا على رؤوس اخلالئق، 
  !موعدنا يوم العملية: وكأنه كان يقول هلم يف نفسه

  -  ظاهرهامربرة يف-وكأين أرى بعض اإلخوة الذين كانوا يشكون فيه ويتهمونه باامات 
أصابع الندم  يعضونهلذه العملية العظيمة  فق أبو دجانةوُ كأين أراهم اليوم وبعد أن 

  .!على كل كلمة قالوها يف هذا اجلبل األشم بل ويتمنون أم فعلوا فعلته

ية فلم خيربين بالعمل" يف خراسان"من أغلى ااهدين على قلبه ومع أنه كتب يل أين 
  .ا يف صدرهوتفاصيلها وظل يكتمه

أن يلزم الكتمان يف  -كعمل أيب دجانة-وأنا أوصي كل من يرغب بتنفيذ عمل كبري 
  .عمله حىت عند أقرب األقربني له، فهذا مفتاح جناح كثري من األعمال اجلهادية العظيمة

ملا نفذ أبو دجانة بنفس العملية االستشهادية عرف اجلميع صدقه يف التحريض على 
  .ديةالعمليات االستشها

  تْغـــــرمُ  ال صـفقة من ا أربـــــح       بـهــا فـزتــم جنة من ِا أْعِظــــــمْ 

  يَعظُـــــــمُ  مهر وذاك الدماء بذل        ومـــهرها تُنال أن صعب احلـــور
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  َويـَْلــــــــَزمُ  الصَعابَ  يْأيت اْمرؤٌ  إال       يـــحوزها وليس خباتـــــمة فانعـم

  اْألَْدَومُ  النعيمُ  فْهـــــــــــي ا واْهَنأْ       وُحورَها اْجلَِنانِ  ِبفْرَدوسِ  ظفروا

مل ينس أبو دجانة شيخه وحبيبه عطية اهللا حىت يف ليلة العملية، فقد أرسل له رسالة 
ذكره فيها حببه له، وأن جمرمي االستخبارات األردنية الذين أرسلوه لكي يقتله ال يساوون 

) إبراهيم(، وقال له أنه إذا أكرمين اهللا بدخول اجلنة فسأقابل ابنك الشهيد !دة نعالهفر 
  .وسيخربه عن أبيه

لقد كتبت بدمك قصة فريدة، يقول عنها الشيخ أبو حيىي .. فرمحك اهللا يا أبا دجانةـ
 إن أعظم ما فيها هو التوفيق الرباين اخلالص واملعية اإلهلية اليت( - حفظه اهللا–اللييب 

رافقت صاحبها خطوة خطوة، حىت لكأا حتكي لنا قصة موسى عليه السالم الذي 
  .) ترىب يف حجر فرعون مث كان له وجلنوده عدوا وحزناً 

ية أيب دجانة رمحه اهللا، ونقلته أنقل لكم بيان قيادة تنظيم القاعدة يف تبين عمل: وختاماً 
  :ألنه اختصر كل ما ذُكر أعاله بعبارات دقيقة بليغة

 وإميانٍ  نظريها قل  شجاعةٍ  ويف وأعزها، اهللاُ  بارَكها اإلسالمية، أفغانستان إمارة ظل يف(
 رضوانه، يف جاحمةٍ  ورغبةٍ  وجل، عز لقائه إىل وشوقٍ  اهللا، على وتوكلٍ  وإصرار، وعزمٍ 
 اخرتاقٍ  وملحمةِ  تدبري وبديعِ  ختطيط وُحسنِ  ومعاناةٍ  صربٍ  وبعد عنده، ملا عجيبٍ  وإيثارٍ 
 اهدُ  بلغَ  خدعة، واحلربُ  ،)وأمريكا األردن( الكافر العدوّ  الستخبارات دةٍ مسدالبطلُ  ا 

 الداعية الكاتب) مالل أبو حممد خليل مهام( اخلراساين دجانة أبو) طبيب( الدكتور
- وماله بنفسه وااهدُ  املهاجر املعلوماتية، الشبكة يف اجلهادية املواقع على املشهور

 مستبشراً  مدبر غري مقبال وأقدم له، وكالءتُهُ  عليه اهللا ألطافُ  ومتتْ  هدهِ جُ  ذرَوةَ  -بلغ
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 عن املستور املتقن البديع الناسف حزاَمه مفّجراً  االستشهادية االنغماسية عمليته منفذاً 
 يف واألردنية، األمريكية االستخبارات رجال من مجعٍ  يف باآلخرة يؤمنون ال الذين أعني

 ثأراً  م٢٠٠٩ ديسمرب٣١:  املوافق هـ١٤٣١ حمّرم١٤ اخلميس ليلة بأفغانستان، خوست
 حمسود اهللا بيت األمري للقائد انتقاماً :  اهللا رمحه وصيته يف كتب كما األخيار لشهدائنا
  .اهللا رمحهم وإخوام اللييب سعيد اهللا وعبد الصومايل صاحل أيب وللقائدين

 شاء إن ليلى، أبا يا الكعبةِ  ورب  فزتَ  ،عليني يف درجتك ورفع دجانة أبا يا اهللا فرمحك
 من الكاتبني وأتعبتَ  بالِفعال، األقوال وصدقت األمثال، وضربتَ  وبررَت، وصدقتَ  اهللا،

 وهللا اهللا، سبيل يف األذى وحتّملك وجهاُدك صربُك وهللا دّرك فلله والقائلني، ورائك
 اهللا وعند موالك واهللا ك،أجرُ  اهللا وعلى ومناجاتك، خلواُتك وهللا وإحلاُحك، دعاؤك
  .احلبيب أيها اهللا شاء إن األعلى الفردوس يف امللتقى

  .بيتك أهل ويف آثارك على يبارك أن اهللا نسأل

 سوادَ  سواُدهم يفارق ولن بالٌ  هلم يهدأ ولن سائرون طريقك على إخوانك وإن
 اإلسالم أمةُ  رْ ولتفخ ولتهنأ.. اهللا بإذن الفتك وأعجب أعظم م يفتكوا حىت األمريكان
  ). .احلمد وهللا أكرب واهللا .بأمثالكم

  .. أبي دجانة نعم ولتهنأ أمة اإلسالم بأمثال
  .وسلم على سيد األولني واآلخرين صلى اهللاحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، و و 

  


