
بــِــــــــْسم هللا الّرحمن الّرحـــیم 
 

رجال دولة العراق اإلسالمیة كما أعرفھم !... 
 

ِرجــــالٌ لیسوا مثل بقّیة الرجال ,  

إن صنادید العرب الذین تغنت بشجاعتھم العرب أمثال "عنترة بن شداد" و "عمرو بن الود , " 
لیعتبروا طالباً " أغبیاء" في الصف األول في مدرسة الرجولة التابعة لدولة العراق اإلسالمیة !  

فعنترة كان یقاتل أعداًء بنفس درجة التسلح , سیف لسیف , رمح لرمح , درع لدرع... 
أما رجال الدولة فیقارعون أقوى قوة مادیة عرفھا التاریخ البشري , بأسلحة ال تساوي ُعْشر 
أسلحة أي جیش عربّي نظامي ...فالفرق بین سالح األمریكان و سالح المجاھدین كالفرق بین 

"النّبیَطة" و المدفع ! 

بالرغم من ذلك ...فھؤالء الرجال عّلموا الّشجاعَة الّشجاعَة و الّرجولَة الّرجولَة , حتى أصبحوا 
قبلة للكرامة و كعبة للفخار.... 

 

إن الموت عند ھؤالء الجبال الرواسي لیس إال " المطلوب األول أمنیا ً," تجدھم یطاردونھ في 
الكمائن والغزوات , اسمھ الحركي ھو " الشھادة في سبیل هللا ... " 

یعّلقون ُسَوَره على الجدران : 
 

" إن هللا اشترى من المؤمنین أنفسھم ".. 
 
 

ُیعلنون عن جائزة لمن یدلّ علیھ : 

" الّدال على الخیر كفاعلھ " 

إن سمعوا صوت إطالق نار قالوا : ھناك عرس !  
و تجد الكل یتسابق لیكون العریس ,  



حتى إن ترجل أحدھم زّفوه تحت زغاریت الكالشنات و أھازیج اآلر بي جي إلى الحور العین ! 
ال یحزنون بعده إال كما تحزن األم على فراق ابنتھا العروس! 

ینشدون في جلساتھم الشاعریة تحت ظالل النخیل : 

" روض الجنان...صوت الحسان... 
یدعوك یا شبل الزمان ... 

حور الخیام... تاقت غرام ...و تقول ھیا لألمام " 

یحترقون شوقاً ألزواجھم المطھرة , و ال ینسونھن حتى بین صلیات الرصاص : 

و لقد ذكرتك و الرماح نواھل ** مني و بیض الھند تقطر من دمي  

لدیھم " فرط تحّسس" اتجاه القبور , لذا ھم یكرھونھا و یدعون هللا أال یجمعوا بھا : 

" اللھم ال تجعل لجسدي قبرا یضمھ "  

إذا أردت أن ترى كیف یقتل الموت ِغیلًة فاقصد أرض العراق ! 

فھناك لدیھم فرق للبحث عن الموت , تقتل أي شخص یحول بینھم و بینھ ! 
ُیسمونھم كتائب االستشھادیین ,  

و ھناك سّنة جدیدة سّنوھا في تاریخ البطوالت :  

تسمى "اإلقتراع على الموت " ! 

األمر ال یخیفھم كما یخیفنا نحن , فھو یسمون الموت " أحلى الحسنیْین, " لذا تجدھم یتسابقون 
إلى ذلك األحسن.. 

أما الفائز بالقرعة , فتجده یركب شاحنة اللوري المفخخة و كأنھ یركب أرجوحة ! 
تجده مسرورا مطمئنا , كأنھ طفل بریئ یلھو بلعبة , اسمھا " الموت! " 

ھكذا فعل رجال دولة العراق اإلسالمیة بالموت , فماذا تراھم یفعلون بأعدائھم ! 

یبقون یتمازحون مع الفدائي إلى آخر لحظة و كأن األمر " سكیتش تمثیلي"  
أحیانا حتى أنت تنسى رھبة المشھد ,  

فتبدأ بالضحك معھم ,  
إلى أن.... 

إلى أن تتحول الشاحنة إلى بركان ثائر من اللھب المتصاعد إلى السماء ,  
و یبدأ المصور بالھتاف بصوت متحشرج : 

" هللا أكبر هللا أكبر هللا أكبر , اللھم لك الحمد " 

و حادي الركب ُینشد : 



" یا حواري الخلود ...قد أتاك الشھید ...فافرشي األرض وردا ...و امنحیھ السعود" 

فتختلط ضحكاتك ببكاءك , في لحظات متناقضة تقتحم أسوار العاطفة اإلنسانیة و تتجاوز خطوطھا 
الحمراء .. 

wغاّطین في نوم عمیق ساعة الّسحر , تجدھم  حینما یكون %99.99 من أمة محمد 
معتكفین في ثغورھم ینتظرون ساعة الصفر .... 

و عندما ینادي أذان الفجر " هللا أكبر " یتوضؤون بدمائھم و یصلون بأكفانھم ...فھذه 
عبادتھم..و ھذه صالتھم  

عندما یتذكرون نكران األمة لجھادھم ....عندما یتذكرون خذالنھا لھم .. 
, تجدھم كاألم الرؤوم یقولون : 

" ال َیُھم , سیكبر طفلي یوما و یعرف قیمَة أُّمھ " 

ال یدعون أبدا على أطفالھم " العاّقین "...بل یتخیرون أوقات اإلجابة لیدعون ربھم : 

" رب وفق أمتنا , رب انصر أمتنا , 
رب ارحم قومنا فھم ال یعلمون "  

أما المھاجرین من جنود الدولة , فواعجبي لھم ! 
لكل واحد منھم قصة عجیبة أوصلتھ إلى العراق ! 

بعضھم وصلھا من أول مرة , و البعض اآلخر حاول عشر مرات قبل أن یصل , دون أن یكل أو 
یمل ,  

ُشعث , ُغبر , لو أقسم أحدھم على هللا ألبره ... 
أقدامھم في الثرى , و قامتھم تعلو الثریا ! 

قطعوا القفار , و عبروا البحار ...طلبا لتجارة الموت ! 
تركوا جنة "الجحیم" حیث الراحة و الدعة و الترف و ھاجروا إلى جحیم "الجنة" حیث ضرب 
األعناق و تناثر األشالء ... ألَْن یلقى أحدھم في النار أھون علیھ أن یعود سالما إلى أھلھ و 

بلده ... 
اسماؤھم تذكرك بالرعیل األول من الصحابة : 

أبو حمزة , أبومصعب , أبو حذیفة ... 

ال یستسلمون أبدا إن تالقت الجموع , 
یعتبرون الكرَّ " فراً ..." 

یموتون واقفین كأشجار الخریف ! 

بعضھم یحفظ كتاب هللا عن ظھر قلبھ , و بعضھم ال یحفظ من القرآن أكثر من 10 صفحات , إال 
أنھا كافیة ألن تعلمھ حب الموت من أجل قرآنھ ! بینما یجلس "الحّفاظ" من أمة محمد في بیوتھم 

ِسْلماً ألعداء هللا , 



البعض یحتاج إلى سنوات لكي یقرر النفیر , و البعض یحتاج إلى دقائق ! 
و البعض ال یكفیھ كلّ عمره ! 

ال یموتون إال و أسلحتھم فارغة من الذخیرة ! ال تجد فیھا طلقة واحدة.. 

أول ما یصلي على قتالھم ھو الطیور الجارحة في أعلى السماء ...فھم یحبون أن یجمعوا یوم 
القیامة من حواصل الطیر .. 

ال یكاد یصلي أحدھم صالتین في مكان واحد , فلقد طویت لھم أرض الرافدین ,  
یسمون التنقل بین مدن العراق " سیاحة جھادیة , " یحملون جوازات سفر ناسفة حول 
خصورھم , یفجرونھا إن استوقفتھم نقطة أمنیة , فیعبرون إلى ما یریدون دون مشاكل ! 

تجد أحدھم یداعب طفال عراقیا و یمسح رأسھ و یقبلھ و كأنھ أم حنون , حتى إذا ما بدأت 
اإلشتباكات تحول إلى أسد مفترس یمزق أحشاء خصومھ , و یشرب دماءھم بجماجمھم ... 

تجد رجالً منھم یواجھ رتالً أمریكیا كامالً ... 
یقنص بضعًة منھم و ھم ال یدرون أین ھو ! 

یقاتلھم و كأنھ بعشرة أرواح ! 

تسقط قنبلة كبیرة زنة 250 رطل على المنزل الذي یتحصن فیھ فتجعلھ ركاما .. 
و ما أن یزول الغبار , حتى یبدأ بإطالق النار من جدید , و من نفس المنزل ! 

یستمر بقنصھم ..و یسقط المزید من العلوج ... 

بطل واحد منھم یؤخر تقدم كتیبة أمریكیة لساعات ... 

یلقون قنبلة أخرى زنة 500 رطل على ركام المنزل ,  
فیتحول الركام إلى رماد ...یھدأ صوت النار قلیال ... 

یظنوه قتل ...فیتلفظ الضابط األمریكي بكلمات بذیئة ...مختاال فرحا ببطولة طائراتھ .. 
ثم یسمعون صوت إطالق الرصاص من جدید ... 

و یستمر سقوط العلوج ... 

ثم ُیْسقِط األمریكان قنبلة كبیرة أخرى تزن 2000 رطل , فتمسح ما بقي من رماد المنزل , 
وتحولھ إلى حفرة عمیقة .... 

عندھا یسكت صوت القناص إلى األبد ... 

ثم یعلن األمریكان عن مقتل عشرة مسلحین كانوا متحصنین في منزل ! 

أحیانا أعذرھم , 
فھم ال یصدقون أن من قتلوه كان مجاھدا واحدا !  

قتل منھم عشرًة أو اكثر ! 

و بعد ان یرحل األمریكان یأتي األھالي لیستخرجوا جثمان الشھید , و عادة ال یجدون صعوبة في 
ذلك, فرائحة المسك الفواحة تدل علیھا .... 

ھذا مشھد بطولي یتكرر یومیا على أرض الرافدین .... 



ھؤالء ھم مجاھدي دولة العراق اإلسالمیة ! 

ھذه ھي دولة العراق اإلسالمیة ,  

ما أسعد اھلھا , ما أطیب ثمرھا , یا رب انصرھا على عدوھا , و وحد كلمة المجاھدین تحت 
رایتھا , 

ربي احفظ أمیر المؤمنین أبي عمر البغدادي ,  
و اجعلنا من جنودھا .... 

 

" أبو دجانة الخراساني " 

w


