


 

 

 عمار أبو – الشهيد أبو
 
 تـه خفّ على شاطالن حيسده أوقع، كره إذاو ،أبدع إقتنع إذا الذيو ،األبية فسالنو ،العالية اهلمة صاحب هو
 البـائع و ولده،و بأهله اهللا إىل املهاجر الرباطـ،و اجلهاد يف بقالسو القدم صاحب رؤيته، عند الكسل خيتبأو

 ."السوري عمار أيب" بـ الرافدين بأرض املتسمىو ،" احلليب السوري بكر أبا " أعين باهللا،و هللا مالهو نفسه
 

 منـهج  سفالة عاينو أدرك باملقابلو ، مرتلتهم علوو ااهدين منهج صدق مبكراً"  اهللا رمحه"  هيدالش أيقن
 أويل مـن  أمثاله عاين كما عاين، ومقصدهم خبثو طويتهم سوءو مشارمو مذاهبهم إحنطاطو العلمانيني

 مـع  مبكـراً  فالتحق، الصلييب الصهيوين التجربو التكرب أمام عقوهلم إنبطاحو العرب طواغيت البصائرعمالة
ن مشيئة لكو الشام ببالداهلمة  يرفع شيء فعل معهم حاولو مؤسسيها من كان بل بلبنان عائشة أيب مجاعة

"  منظمة مع عمل هناك، وبأفغانستان لتحقبكراً فهرب بأهله إىل األردن مث ام أمرهم فشاكت فقد ،اهللا غالبة
 .- اخلريي العمل لغرض اجلزيرة شيوخ بعض أسسها منظمة هي – رييةاخل" وفا 

 
 تتكشـف  بدأت العراق ويف. العراق إىل بأهله قدم مث سوريا إىل منهاو باكستان إىل أفغانستان من رحل مث

  . الوقاد ذهنهو العايل طموحهو الفذه قدراتهو القائد حقيقة
 الفداء،و ةالعز حنو اجلبال من أرسخ بأقدام األرض يدب بدأ حىت البعثية مع أوزارها احلرب وضعت إن فما
 يف ذلـك  كـان و اجلهاد، رحالت أول معه بدأو" رمحه اهللا "  الزرقاوي مصعب أيب احلبيب بالقائد تصلاف

 اإليقاع قبلو رصدته، األمريكان جواسيسو عمالء عيون أن إال للجهاد، كرمز تربز أن قبلو الفلوجة مدينة
 أخ، يف حتبه أن ميكن ما كلو خدمةٌو مهةٌو تواضعو أدب معه، عملت هناكو ببغداد حط دق الشهيد كان به

 يف الشـرطة  مـن  األمريكان عمالء ضد عملية أول منها كان إستشهادية عمليات عدةالتحضري ل يف فشارك
 هـو  شـهادي األست األخ كـان ، و"رمحه اهللا "  ثامر املال احلبيب الشهيد األخ مبشاركةو الراشدية منطقة

 املوضـوع  يف ما أعجبو الدين،و العبادةو التواضع عن تسل فال عجيبة قصة األخ هلذا، واملغريب عبدالرمحن



 

 

 إىل يتضـرع و يدعوو إستشهادية عملية ينفذ أن يريد يبكي كانو السيارة قيادة أبداً حيسن ال كان األخ أن
 حزنـا  حـىت  بكىو فبكى. ستبعادها فتم أهدافه، لأو هو احلائط كان القيادة، يف خنتربه أن أردنا ملاو اهللا،
 خـالل و القيادة يعلمه أخذهو اآلن معي قم :قال ، السبب عرف عمار أيب لزيارة ثامر املال جاء ملا، ومجيعاً
 مـن  عملية نفذو سنني، منذ يقود كأنهو القيادة احلبيب أحسن اليوم يف ساعتني إىل ساعة مبعدلو أيام ثالثة

 العزميـة  صـدق و اهللا تقوى أن مبكراً، درساً ليعلمناو القيادة يف عالية مهارة تطلب ليتاو العمليات أصعب
 .املراد بلوغ على معني خري هي األمور مقاليد بيده من إىل اإلبتهالو الدعاءو
 

 معي غادرو غادرت كثرية، ألمور نظراً بغداد مغادرة إىل ضطررناا ملاو عمار، أيب احلبيب الشهيد إىل عودة
 وقـت  حديـد  عمر بيت يف معه أكون أن األقدار شاءت مث ،سوياً تقريباً إليها دخلنا مث الفلوجة نواحي إىل
 جتـاه با البطـل  الشهيد تقدم مث. غنمت كما غنمو سالح، بال خرجت كما خرجو األول، الفلوجة قتحاما

 دبابـات  ةعد حاولت هناكو ،املدرسة عند األكراد حي يف أنفسنا وجدناو مسبق ختطيط غري على اجلوالن
 تلـك  يفو، " حممـد "  األخ الثانية رفدم التقدم تابعوا مث أوهلا فدمر تقدم"  سامل"  البطل األخ لكن التقدم
 عمـار  أيب الشـهيد جتاهها  النار إطالق بدأ من أوائل من كان أو بدأ من فأول السميت الطريان جاء األثناء
 شوهدو سالح، من معهم تيسر مبا السمتيه ةاألخو مجيع مطرأ بعدهاوالذي كان معه،  جي يب ره اآلبسالح
 نتعانقو أعانقه أخذتو حوله من كل ركبو عمار أبو رفكب الطائرة مؤخرة من ينبعث كثيف دخان إثره على

 عليـه  جترئنا السميت، الطريان ضدنا سالح أخطر حيد اآلن ا،نأعين أمام يتهاوى األكرب العدو هو فها مجيعاً،
 العـراق  يف األبطـال  عادة ذلك بعد لتصبحو الطريان على ااهدون يتجرأ العراق يف مرة أول هذه كانتو

 عاد فما سقطت مروحيات عدة بعد ذلك العدو عرفو قدومها يتمنون كانوا األحيان بعض يف أم لدرجة
 .ادالصي شبكة يف لتقع غربانه يرسل
 قلت أمرينا، أنت :األخوةو هو يل قال هناكو باجلوالن " ضراملخ علوة"  بإجتاه معه تقدمتو الشهيد تقدم مث
 أنـت و ـا  سكنت عمار أبا ياأنت  لكن ،اهلجومو الدفاع ميكن أين الو جيداً املدينة أعرف ال أنا ال، :له



 

 

 كـان و املعنويات نرفعو اموعات نرتب مضيناو فوافق، أصررتو ، فرفض ، خادمو أخ معك أناو األمري
 نفـس  يف الثقة تزرع تكبريةو عالية مهة صاحب حقاً فكان األكرب النصيبو األوفر احلظ ذلك يف عمار أليب
 .اجلبان
 صـبت أ أكرب اهللا -أسد يا هناك من -بطل يا تقدم"  دفعاً، األخوة يف يدفع مكان من العدو هجم إذا فكان
 وجـود  عدمو إخوانه على حرص مع اهلمة رفعو التشجيع من ذلك وحنو ." الشهداء قتال هكذا – اهلدف

ـ فأُ ،اجلميـع  علـى  حسدهو حقده نريان العدو صب احلالكة الليايل أحد يفو. وسطنا يف معصية إي صبت 
 نعـم  كـان  عمار أبا لكن األكراد، حي حتلاو املدينة مداخل إىل العدو تقدمو األخوة من الكثري بيصأُو

 يقاتلو سالحه جير – عمار إبنه جانبه إىلو - كبرو شد بل ضعف ماو وهن فما الشدائد، وقت يف الرجل
 وقفتو فصربت ،املدينة ترك ترفض يتالال القالئل من املرأة كانت حيث أمه، إىل الذهاب يرفض أبيه نباجب
 اهللا أسأل إخوانه،و أمه مع حديد عمر القائد بيت يف ذلكو ،هلم املالبس تغسلو تطهيو ختبز ااهدين، مع
 .مجيعاً حيفظهم أن
 أو سـجائر  شـارب  كل فيه جياهد أن فمنع الذنوبو املعاصي من اجلوالن حي يطهر أن عمار أبو رأى مث

 ؟جئـت  ملاذاو ؟تعرف منو ؟أرسلك منو ؟أتى أين من هيسأل بنا ليلتحق احلي يدخل غريب كلو ،يدخله
 يف النكايـة و اعةالشجو التنظيم يف املثل به ضربي فصار اجلواسيس من متاماً احلي طهر حىت ذلك غري إىلو

 أبـا  لكن ،اجلوالن حي جهة من أي ،السكة جهة من املدينة قتحاما العدو حياول أن األقدار شاءتو. العدو
 عند هجومه بدأ العدو هذا محالت آخر يف أنه أذكرو. أرهقوهمو فصدوهم باملرصاد له كانوا إخوانهو عمار
 الكـرة  أعادوا مث ساعة فتوقفوا له، دبابة تدمريو ماتههج أول صد متو الدبابات مث القناصة تقدمف الفجر أذان
 مث سـاعة  توقفواو رجعوا مث ،أخرى تدمري فتم الكرة أعادوا مث ،ساعة توقفواو رجعوا مث ،أخرى تدمري فتم

 النفاد على سالحنا أوشكو عصراً الثالثة من الساعةقاربت و مبلغ كل بنا بلغ قد عياءاإل كانو ثالثة تقدموا
 عمار أبا أن ساعتها أذكرو القناصة، به كان بيت تدمريو دحره فتم. هللا احلمدو شهداء بال راحاجل كثرتو
 مـن  حالنـا  كان هكذاو أستطيع، ما اهللاو أنت قم فقلت القيام، أستطيع عدت فما األخوة عشج قم :قال



 

 

 يف املثل مضرب اجلوالن حي صارو. هللا احلمدو ملثلها عاد ماو ،اليوم هذا يف العدو ندحراو اإلرهاقو التعب
 .ذلك يف الكبري الفضل اهللا بعد عمار أليب كانو الترتيب حىتو الشجاعة

 
 أمـر  هوو آخر ألمر التفت أنه إال إخوانه مع املدينة أوضاع ترتيب عمار أبو بدأو األوىل الفلوجة نقضتا مث

ـ  عدة يف ذلك أثناء شاركو ،خوةاأل مع حاله كان هكذاو ،اخلارجي العمل  ضـد  منـها  كـان  اتعملي
 .الشرطة ضد عمليات عدةو ببغداد املطار طريق على C.I.Aالـ
 بقيـادة  العملية ومتت لذلك العدة األخوة فأعد غريب، أيب سجن اقتحام قرار األخوة ختذا ذلك أثناء يف و

 عـدم و ةاإلستشهادي السيارات تأخر أن إال ،به أحاطواو اهلدف إىل األخوة ذهبو اللبناين حممد أيب الشهيد
 عـاد و سـاعة  ربع ملدة اهلدف األخوة حاصر أن بعد العملية إلغاء إىل أدى بالواجب الصواريخ مجاعة قيام

 األوىل املـرة  من أيام مخسة بعد ذلكو اهلدف إىل ثانية مرة العودة قرار األخوة اختذ ذلك أثناء يفو الشباب،
 : منها ألسباب ذلكو
 .اهلدف على حتصيناته العدو يزيد أن من اخلوف. ١
 هـذه  خالل الكرة يعيدون األخوة أن تصور الصعب من أنه إذ سواء حد على الصديقو العدو مفاجأة. ٢

 .البسيط الفترة
 
 كان بل ،شيء منه يتغري ملو اهلدف أثر من األرض يف مترين عدب على أيام ثالثة بعد عمار أبو دجِو أخرياً و

و حلظات من مات هكأننلَق ليمقربة يف إخوانه من القربب نفَد بعـدهم،  ختلف ما أنه ليشهدهمو هداء،الش 
 .عمار أبنه هو بعده الطريق ليتم أسدو شبلٌ بعده ليتركو رجاهلا،و أبطاهلا أهم أحد بفقده املدينة فقدتف
 
 

  " عمار"  الشهيد ابن
 



 

 

 ذكور أربعة ، أبناء مخسة تركو – حسيبهم اهللاو حنسبهم – النعيم جنات يف إخوانه جوار إىل الشهيد انتقل
 الوالد بنا فالولد أبيه، ج على مضى ألنه أمه به فرحت عاماً، عشر أربعة العمر من له عمار، كبريهم نيه،بو

 خاصـة و يتدربو حيرس أعمامه مع مضىو فيه، الروح هذه أمه ذكتو عبيقاً الغبارو عوداً البارود يعشق
  .عمر أيب عمه مع اهلاون على

 سواء، حد على والنساء الرجال الفلوجة، من خترج العوائل بدأتو تقترب الثانية الفلوجة اثأحد مضت و
 أن رأت زوجهـا،  مقتـل  قبل رؤيا رأت قد عمار أم نتاكو عجيب، بإصرار ذلك رفضا أمهو عمار لكن

 عمار أبو لتقُ بالضبط التاسع الشهر منتصف يفو بالفعلو ولداً تلدو التاسع الشهر يف الشهادة يرزق زوجها
 الفلوجـة  يف الوضع ضيق من الرغم علىو الصغري، والدة وقت حانو حسيبه، اهللاو حنسبه شهيداً إخوانه مع
 رفضـت  عمـار  أم أن إال ،باسبوعني رمضان قبل من ذروا بلغت اليتو املواجهات عنفو القصف شدةو

 مـن  بد ال أا تبني الطبيبة إىل بتذه ملاو أخرج، الو أخواين بني اجلهاد أرض يف هنا أموت قالتو اخلروج
 كانت لكنو بغداد إىل الذهاب على وافقت الضغطو اإلحلاح معو قيسرية بعملية تضع قدو معينة فحوصات
 األرض يف قالت كما قربلت الفلوجة إىل املرأه رجعت نفاسها أثناء يفو أيام بثالثة وضعت بعدماو أا املفاجأة
 يطال القصف صارو كبري حد إىل األوضاع تطورتو ااهدين، إخوانه مع فيها ماتو زوجها عشقها اليت
 مـع و ،مألوفاً اجلدران حتت األطفال منظر بدأو أعمى لكل تظهر احملتل جرمية مالمح بدأتو اآلمنة، رساُأل

 ةأسـر  مع تعيش تاألخ كانتو ،اجلبهة إىل األخوة خرج األزمة شدة معو البقاء على املرأة أصرت ذلك
 نكوشـؤ  على يقوم أحد يبق مل عمار أم يا هلا فقلنا املغادرة، قررت أيضاً األسرة هذه لكن ،جماهدة يةعراق

 لكن ، أخرج.. هللا األمر :فقالت، يهديكو األجر لك يكتب اهللاو ،علينا عبئاً يشكل ووجودك هنا أوالدكو
 .معكم يقاتل عمار يبقى

 حينمـا و، الثانيـة  الفلوجة أحداث دخلت مث معهم، ليقاتو حيرسو خيدمهم أعمامه مع عمار بقي وبالفعل
 كذلك حنسبهم – الشهداء من كبري عدد الفردوس اىل انتقل حيث الفردوس جامع أمام نزال حي يف كنت
– مر مـع  عمـي  يا أنا :قال ؟،اآلن أنت أين حبييب عمار فقلت ،مفسلّ أب بيك سيارة يركب عمار علي 



 

 

 مـن  أراها إبتسامة آخر كانتو إيلّ، بيده يلوحو يبتسم هوو السيارة تانطلقو عمر، أيب عمي عند اهلاون
 . الفىت
 أسقطو أين؟ قلت السيارة، يف هنا عمار صاحبها قال مث أب بيك كيا سيارة من بالقرب توقفت يومني فبعد

 ،كبدي عطّق أملو حزن أصابينو ،راجعون إليه إناو هللا إنا فقلتاية السيارة،  يف هاهو .ستشهدا قال فؤادي
 أبالغ ال إين بل ،يوصف ال حزناً عليه حزنت أين اهللا علمو ،إليه أنظر أن أستطع فلم السيارة عن أبتعدت مث
 الصـيب  أم على أم ، الصيب على شفقيت هي هل، !السبب ما أدري الو ،بكثري أبيه من أكثر عليه حزنت أين
 أهلها إىل ترجع أن تستطيع ال أا عليها زادو ، شديدة غربة مع اهللا سبيل يف زوجهاو ولدها حتسبتا اليتو
 يف زوجهـا  مع خرجت ألا عاماً اخيها سجنواو عليها بالقبض امراً وضعوا ارمني العلويني ألن سوريا يف

 .عليم به هللا ما املآسي من فجمعت ،السفر بعدم دهاهتع بعد العراق
 مـن  أكثر بيت يف تقيم تكاد ال، فبيت إىل بيت من ةاملسكين بتقلّو ،العراق يف هنا املأوى ضيق على هذا
 أن اهللا أسـأل . عربيـة  أسرة عندهم أن يعلم أن أنفسهم على البيوت أصحاب خوف أمهها السباب شهر

  .املستعان اهللاو ،خرياً أبيهو عمار يف خيلفنا أنو أوالدها سائرو حيفظها
  

  :وكتبه
 أبو امساعيل املهاجر


