



  

ها قد رجعت رِبِ ي أخطُّلتوجو لي األرضالعبمتُأل ةُر ُألمت احلريةُو عيين  قليب، أعـود 
بعدما وقفت على سيآا بيك ارة كيب ميتد بطولها شاب م يف نومٍ أَوسيبهادئ دي 

ـ جبانِ إال أبا زياد جالس ،إخوانه وقوفاًو من إخواين به عدد أحاطَو مث  ه يضـحك بِ
يبكي، يِسمرفيقِو هحبيبِو بوجه أخيه ك درقـائالً " رضوان  أيب" ى املمات به حت :

فُ ،المةمع السزيا حبييب مثّ ت هيـه مـع   . .هيه: الًئقا اباهلستريي تدخله حاله أشبه
و المةالسيضحك مث يبكي حىت أبكى مجيع همن حول.  

 ة كـالقمر هاب للعمليكان وجهه قبل الذّ: هسعلى رأْ هو واقفو ةقال أبو أسامو
 "أنا أشهد، مث قال أبو مسـري  و :يف نفسي من رأيت، فقلت أشجع ه كانَأن أشهدو

  .ا يا حبييبهتلْقد نِو هادةق الشزرتو تقاتل لتموت تنك كُأن أشهد":  صاحبه
 كـذا و كـذا  وم كـذا فعلـت  منك ففي ي اهللا ما كان فينا أشجعو :ثالث قالَ مثّ
  ....كذاو
حمباً إلخوانك  دوماً كنتو ال مسعةًو ما إمرةً يوماً ك ما أردتأن أشهد: قال رابعو

  ...خملصاً صادقاً
بالبكاء حمـاوالً   انفجرت فجأةًو ،إىل حبييب ال أستطيع أن أنظر. .أنا أمسعو هذا كلُّ

و دجلّالتما استطعتاهللا يف  هؤالء هم شـهداءُ :  رضوانبإصبعي إىل أىب ، مث أشرت
د هذه الشـهادة  إين ألرجو يا حبييب أن جتَو ،كما قالوا تنك كُأن أشهدو ،األرض
  .نيأن يرفعك اهللا يف أعلى عليو أمامك

: جلد قائالالت على املكان مث حاولت صمت مث أطبق ،ىمن مل يكن بك ىو هنا بك
الشـهادة أمسـى   و ،ال متوت على الفراش ةا أمهذا هو ديننا، إنن ،لكم يا شباب ما

ا يا مث قلت هي. إنا لنرجو من اهللا أن نلحق به مقبلني غري مدبرين كما كانو أمانينا،
 اإلخوةال يبقى يف املكان إال و يدفنوه اإلخوةتركوا عدد قليالً من او شباب انصرفوا
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يف هالكنـا مجيعـاً،   حىت ال يكون جتمعنا سبباً و األنصار، ليذهب كل املهاجرين
" الفـاروق  –أبو مسـري   -أبو زياد"بسرعة أمتثل الشباب لنصائحي، مث خال يب و

 نصـرف اجلميـع  او كان، فسمحت هلمو امسح لنا أن ندفن أخانا فقد كان: قائلني
  .قلومو احلسرة ملئ عيومو

ى، من تـونس مـن   الكنية على مسمو اإلسمو "أبو رضوان" كنتيه و "محزة"امسه 
إليك يا أخي خمتصر و نشيد،و ةجهاده فيه قصو يئه إىل العراقو .رتنـزدينة بم

  .هذا املشوار
ـ  ما ميكن أن جيمعه من مـالٍ "  محزة " مجع ى اسـتكملَ حت  ـ  تـذاكر فر مث الس

من ميناء نويبع املصري إىل  مث ركب"  مصر" مث منها إىل "  ليبيا "افر إىل ـــس
و ارة،العقبة عن طريق العبارة سلّيف العبو هرِفَم جواز سحىت يخول كمـا  ختم للد

، لكن اجلميع رجعت إليهم أوراقهم إال صاحبنا، نودي عليه مث أدخل إىل العادةهي 
 ، مثّفكـرة إىل أخينـا  وصـلت ال ، راخيتظاهرون بالصو غرفه ا أشخاص ملتحني

من اجلنود  فريٍغ مجعٍ نفسه يف وسط وجدو أدخل إىل سرداب حتت األرضو خرجأُ
املدجالح، كلٌّجني بالس ـ أُ مثّ ،ه إليه سالحهقد وج علـى الفـور إىل غرفـة     ذَخ

حقيقالت، ا مل يصلوا معه إىل شيءفلم، سؤال يدندنون عليه، أنـت   حيث كان أهم
  .صاحبنا ينكرو تريد أن تذهب إىل العراق،

و عذيبمث رفعوه إىل غرفة التضربوأرضاً ى سقطَه حت  مث أخـذوه  ـا   إىل غرفـة
يف صور ةكراسي متراصة دائرييف وسط هـذه  و عبارة عن جمموعة من الدوائر،و ة

 الكراسي الدائرية يوجد كرسي يف الوسط هو مركزها، أدخلوه إىل ذلك الكرسـي 
  .من التعذيب ةُاملنهك ةُهو اجلثو أجلسوه عليه مث ربطوه بهو

أسند ى  ،ني بارز من اخللففإذا بسكّظهره إىل الكرسي  املسكنيإذا حـاول أن  حت
يده على جانـب   بالطبع صاحبنا معصوب العينني، مث وضع، دخل فيهييسند ظهره 

يستريحو ل من نفسهالكرسي ليعد، ف منها،نـزم يفإذا بالد فقد هئـت حافـة   ي
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ظل هكـذا علـى هـذا    و صنعت على شكل سيف يقطع عند ملسه،و الكرسي،
لـيس  و ال شراب، فقط الضرب والتعذيب هو كل شيءو بال طعامالكرسي يومني 

  .هلم سؤال إال ملاذا تريد أن تذهب إىل العراق؟
مث اتصلوا على تونس، ففرحت احلكومة الت إلينـا،   ةونسية، قائلة إنه مطلوب بقـو

  .لنا أرجعوه
بوه عذّو اعتقلوه"  مصر "فلما وصل إىل  ،ري الذي جاء فيهفأرجعوه بنفس خط الس

 هنـاك اعتقلـوه  و "ليبيـا "م إىل مث سلّ ،" ملاذا تريد أن تذهب إىل العراق؟" أياماً، 
ما زال هـو   السؤالو ،" مصر "و "األردن  "عذاب على فيه  محربوه عذاباً تعذّو

  . " ملاذا تريد أن تذهب إىل العراق؟" : السؤال
ت املعاملة كما هو معتاد ملثلـه  ارة وزارة الداخلية كانيف سيو، "تونس"م إىل سلّ مثّ

من أهل الصعندهم الح فهو معروف. .مشاكس و شديدلطاملـا  " عنيـد   إرهايب
جِسهكذا مراراًو يعتقلوهو يعود إليهاو أفكاره مث حيلقوها لهو بسبب حليته ن ".  

العظم، مل يفعلوا معه شـيء  و حمعن كومة من اللّ عبارةًألنه كان و املرةويف هذه 
كب مبطعم على الطريـق  يف الطريق استراح الرو ىت يصلوا به إىل تونس العاصمة،ح

ال املطعم بالطعام إىل عام، مث جاء عمار الطّضذهبوا مجيعاً إلحو الغداءوجبة  ألجل
م اخلري يف هذا الرجل الذي أحضر الطعام، مكان اجللوس املوجود فيه الشهيد، فتوس

فعل شـيئاً فـإين   ااحتفظ به أو أحرقه، املهم  ،نصرفاو خذ هذا اجلواز: فقال له
  . تومست فيك اخلري

بـه إىل   وانصرفوا أخذوهو مث جاء لصوص الترحيل نصرف،اوذلك الرجلُ فأخذه 
عنـدي،   مـا  :قال ،)جواز السفر(ملا وصلوا سألوه عن اجلواز و ،وزارة الداخلية

 فرج عنـه للعـالج  مث أُ ارة،يـهو يقول ألقيته من السو ضربوه شهراً كامالً عليه،
   .ة حالتهلشدو
 ،اـاورة " نــز ما"إىل مدينة "  أبو رضوان " –"  محزة "ام قالئل ذهب بعد أيو
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 فتعانقا ةً،جل صاحب املطعم يلتقي به صدفارع إذا بذاك الربينما هو يسري يف الشو
عنـك ألعطيـك    أحبثُ لقد جئت :جلقال له هذا الرو ،المةمحدا اهللا على السو

جواز "  أبو رضوان "بعدما استلم و .فاحلمد هللا ،ج عنكفراهللا أن ي لتأسو األمانة
ـ " جبواره عبارات و أمحر على الرغم من أنه خمتوم خبتمٍو سفره أو " ه مطلـوب أن

  .غري ذلكو إرهايب
 من أصـحابه  ةًبلغ ست اإلخوةعدداً من و أيب مسريو رضوان إىل أيب زيادأبو ذهب 

بـنفس جـواز   و رضوان معهم أيبو سافر اجلميعو فر مره أخرى،اتفقوا على السو
السفر الذي اعتو به لَقو ب حىت املماتذّعإىل ليبيا نفس الدولة اليت و ..بنفس اهلم
ابط يده على رأسه متعجبـاً  ضع الضو اك التذاكربته، فلما وضع جوازه أمام شبعذّ

أتفضـل  : مث قال ،بال ختم اجلواز نطق بكلمة أعطاهمن غري أن يو ،ناظراً إىل أخينا
مث سافر إىل دولة أخرى مث حبث عن  ،قصدهو ال يو أبو رضوان ليبيا دخلَ. دخلا

يف رحلة طويلة شديدة العذاب وصل إىل العراقو ق لهمنس.  
  :هاة ألسباب كثرية أمهّما ذكرت القصنإو
  .ليعلم كل أخ أن لألسباب حدود - 
  .راًسل على اهللا جيعل له من أمره يتوكّأن من ي -
 - ليعلم كل قاعد مهيأ له السفر للجهاد أن اهللا لن ي جـل ساحمه، فهذه حالـة الر 
  .سافر، فكيف بكمو
 - أن من يصدق اهللا يصهقُد.  
  
ال يعرف و األسد الذي ال يهدأو ىارببالعراق كان أبو رضوان الفارس الذي ال يو

الرلقي بنفسه بني أحضان املوت لعلّاحة، يه يرزيف كلّو ،الشهادة ق كان يعود  ةمر
يف العراق، شـارك يف   اإلخوةعمليات  شارك يف أهموقد اً، أنه بعد حي ساملاً باكياً

ل كان أبو رضوان أوو ،" غزوة أيب أنس الشامي "عملية السجن أبو غريب الثالثة 
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و الرمحن اليمين عبدأبو و جن هومن وصل إىل سور السو ورصعدا السرا عليـه، كب 
  .ا بساتر ترايب خلف البابئَوجِخول منه، إال أما فُالد راًفرعياً كان مقر را باباًفجو

خصـني الوحيـدين   حد الشأكان و و شارك يف عملية سجن مكافحة اإلرهاب،
حـاول أن  و جنسحيث دخل إىل باحة ال ،ذا املرحلة األخرية من العمليةذين نفّاللّ

و أسر إخوانه، يفكشارك يف عملية حي كان له اليـد  و رطةالرسالة ضد مركز الش
  .فيها الطوىل

إىل أخرى حىت جاء ميعاد آخـر غـزوة يف    ب مع إخوانه من معركةو ما زال يتقلّ
على أن نعـود   تأجيل الغزوة لسبب أمين مث متّ ،بغداد يف اخلامس من شهر رمضان

رضوان خال بنفسه يف ناحيـة   ذهب اجلميع ضاحكني إال أيب، واينليوم الثإليها يف ا
اهللا ما و :ك؟، قالب ما: أخذ يبكي بكاءاً  حاراً، جاء إليه أحد إخوانه قائالًو البيت

ـ ، ريقال الطّو بب، ال األمننوب هي السرجعنا اليوم إال لذنوبنا، الذّ ملزوجـة   ن
أخذ أسرىإذا مل ن... ؟"  أيب عزام "يخ الش ..طْلن يـ .. وهـا قُل من ؟ .. سـاء للن

من..نحار خنرط يف بكاٍءا؟ مث  م.  
بدا طبيعيا و ه كان قد ذهب ما بهباألمر، إال أن قد عرفتو إليه جئت بعد أن هدأَو

حاولـت  و حاول تقبيل رأسـي و أخذين باألحضانو ةساحر ةمث استقبلين بابتسام
قترب موعد أيب رضوان، ااً أنا يف حرية من أمري، أحقّو انصرفت،و هعتمث ودمنعه، 

و هداء،فقد بدا عليه سيما الشليس هذا دو لٌجسحمرسر، فقد عرفنا هذا األمر بالت 
على اجلملـة  و ،ةيالً أكثر من املعتاد، نفسه طيبكما سبق أن قلت، يبدو األخ مجو

  :يارؤ و يف نفس اليوم رأى فيه أبو زياد، ".. خمبتاً "يبدو 
من  ور يشعالنو قبل عليهرآه يو ،أبا رضوان يلبس ثياباً بيضاء مجيلة جداً رأى أنّ" 

جر هنا خترج منـه رائحـة   الش.. تعال: مث نادى على أبا زياد قائالً ،كل شيء فيه
رأيت : " قال أبو أسامة رأى رؤيا،قد يف نفس اليوم  أيضاًة أبو أساموكان  ،املسك

ي أنظر إىل اكأنا مفتوحة، فقال أبو رضوان ممكن نفوت لس ماء، فإذا)إىل  أي منر
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بـإذن   ،نقدر نفوت، ال" : قال أبو رضوان. .ال ذنويب كثرية :ةقال أبو أسام .؟)السماء
  ".  اهللا األمر سهالً

عون ودي اإلخوةحيل جاء ون بالريهم اإلخوةبينما كان و ر للغزوة،ايل املقريف اليوم التو
 ع أبو رضـوان سـاعته  نـزف ،رضوان غزوة، فعانق أبو مسري صاحبه أيبم قبل البعضه

ضحك أبو ف ،أعود يف يومي هذاخذ هذه تذكرين ا فإين لن .. أعطاها أليب مسري قائالًو
  ..يا رجل إن شاء اهللا تعود ساملا آمناً: قالو ةأسام

جل فهو به إصرار الرستغرب صاحوااهللا لن أعود، و ،لن أعود.. قدص: قال أبو رضوان
على إحـدى سـيطرات   و جل إىل غزوته،مضى الرو الكذب،و الذي ال يعرف املزاح

د أبـو رضـوان   سد " فيلق الغدر بدر "يف معظم أفرادها من  ةاملكونو مغاوير الداخلية
قاذفته إىل سيارة من سيارات الدورية مث رمى بقذيفتني على بمث رمـى  . د مئـة متـر  ع

جتاه اهلدف وسط اسـتغراب  يعدو  نطلقاو أخذ الكالشنكوفو ارةيـ السبالقاذفة يف
و ارة املغاويراجلميع، حىت وصل إىل سيأخذ يطلق يف الرـ أس لكل طاغية مث أخذ ي لي ص

 ارة ااورة، فلما انتهى عتاده، عاد مسرعاً إىل إخوانهيـى بالستبقّ نم) طلقات سريعة(
  .جتاه اهلدفة أخرى راح يعدو مرو B.K.Cـأخذ من احدهم الو

 مباشرة على إثرها شهيداً، فحمله أخوه أبو زيـاد  وهنا جاءته رصاصة يف رأسه سقطَ
نصرفوا بعدما اعاونه أصحابه، مث و اإلخوةارة نطلق يعدو به حنو سيو ه إىل صدرهضمو

و همقضوا على عدومعهم عريس قد زإىل عروسه ف.  
لكي يراه  رى ماذا فعلَتو ؟،ه لن يعودأن رصأبو رضوان حىت ي ترى يا أخواين ماذا رأى

ـ .. ؟ هـل هـو اجلهـاد فحسـب    .. ة؟يف هذه احلالة احلسن هخوانإثنني من ا ه أم أن
ـ أم أَ. .فاع عن أعراض املسلمني؟الدو رسولهو اهللا ه حبأم أن.. ؟اإلخالص ه شـيء  ن

  . .القادر على أنه جيزيه خري اجلزاء هو وحدهواهللا يعلم ملاذا ذلك، أن  املهم ؟،آخر
  .آمني.. ا بعدهنتفْال يو رهجاهللا أن ال حيرمنا أَ أسألُ

  
  ::وكتبهوكتبه

 أبو امساعيل املهاجرأبو امساعيل املهاجر
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