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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
ذاك ، ًا ومعنیمن جبال تهامة حّس، أبو أنس الجنوبي

حمل ، صاحُب االبتسامة العریضةالّنحیل،  هو األسمر
اکتوى بنار یار، فبادر بتْرك الّدوعلی ظهره هّم أّمته، 

الِفراق، وَوحشة الُغربة، لکنه وکما کنُت أراه، نْعم 
  ..األنیس والجلیس، ُیطیل القیام ویدوام علی القران

  

  ِهریفتزد َلـحیل الّنـجترى الّر
  

  وُرـٌد هُصــه أسـِـوفي أثواب  
  

  

 هبالله أن العزم علی الهجرة، وکله ثقٌة خرج من بیت أهله وحیدًا، عاقَد
  ..ویوصُله إلی ُمرادهسیّسهل له طریقه 

،  ثم انتقل "راوة"معسکر ب وصل إلی العراق، والتحق لفترة من الّزمن
ه ألغوار إلی أطراف بغداد، وهناك أشرقت شمُسه، ومع مرور األیام وسبِر

المنطقة وطبیعة أهلها، بدأ بالتأّلق في العمل، ودخل عّدة دوراٍت 
عارك، منها اقتحاُم سجن عسکرّیة فتخّرج منها بنجاح، وشارك في عّدة م

  .، وغیرها کثیر"أبي غریب"

ُکلِّف بقیادة مجموعة من الّشباب، فرّکز اهتمامه علی زرع العبوات، 

١ 
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تکّلفك  عبوٍة زرَعنویت 
" دوالر"عطاب آلّیته، فاجعلها بمئة 

وبالفعل، فقد کانت عبواته ومجموعته ُتبید الّصلیبیین، وقد شاهد العالُم 
  

  
لیبیون إحدى ق الّصیطّو

بعض رفاقه زحفًا  ل مع
روها من عون أنهم طّه
  .. ریطهتویعطیهم درسًا تطبیقیًا في ال

علی  ي الحرس الوثنّي
لعبورهم لیبیون صه الّص

 أن یضرب بعضهم ببعض، فخرجوا لهم
کبیرة جدًا، ووصل إلی 

ریق، زرعها في هذا الّط
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نویت  نُکن کریما علی عدوك، فإ(: وکان یقول دائما
عطاب آلّیته، فاجعلها بمئة إلتؤّدي " دوالرًا"خمسة وعشرین 
  ).قها بمن فیها

وبالفعل، فقد کانت عبواته ومجموعته ُتبید الّصلیبیین، وقد شاهد العالُم 
  ..إحدى عبواته، والّنار تستعر في جنود الّصلیبیین

یطّو رأة، فحیَنالمخاطرة والَج رحمه الله یحّب
ل معمنه، ویبدؤون بتمشیطها، یتسّل المناطق القریبِة

عون أنهم طّهإلیهم، ویزرعون لهم في األماکن التي یّد
ویعطیهم درسًا تطبیقیًا في ال المجاهدین، فیأتي هذا األبّي

ي الحرس الوثنّيلمرتّد سیطرٌة تمرکزتالعلمیات،  
صه الّصخّص ریع، وکان هناك طریٌقالّس 

أن یضرب بعضهم ببعض، فخرجوا لهمصاحُبنا ر اس منه، فقّر
کبیرة جدًا، ووصل إلی  عبوًة هبید ل أحد رفاقه وهو یجرُّ

زرعها في هذا الّطوون، ثم قام یشعر به المرتّد أْن 
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وکان یقول دائما
خمسة وعشرین 

قها بمن فیهاومّز

وبالفعل، فقد کانت عبواته ومجموعته ُتبید الّصلیبیین، وقد شاهد العالُم 
إحدى عبواته، والّنار تستعر في جنود الّصلیبیین

رحمه الله یحّب کاَن
المناطق القریبِة

إلیهم، ویزرعون لهم في األماکن التي یّد
المجاهدین، فیأتي هذا األبّي

 ىحدإوفي 
 طریق بغداَد
اس منه، فقّرومنعوا الّن
ل أحد رفاقه وهو یجرُّلیًال، وتسّل
 المکان دوَن
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 بإخالِص طمأنینة وأمان، لعلمهم عبروا بکّللیلیبیون وحین أتی الّص
کانت  ة األولیاآللّیت علی حمایتهم، وبعد أن مّرفي الّسهر عبیدهم 

من الحدید،  صغیرٍة ارخة من نصیب التي تلیها، فأحالتها إلی قطَعالّص
  ..حم فال تسأل عنهأما الّل

 قّوة نارّیٍة في آلیاتهملدیهم من  ما لیبیون بتوجیه کلِّعندها قام الّص
ا من شظایا العبوة، فأحرقو ابتداًءموا ، الذین لم یسَلالّسمر عبیدالإلی 

 ود رابضٌةد، واألُسهذه المشاه ، کّلیرانّنالکثافة  من موقعهم بمن فیه
  ..همسراِنحالهم وُخلر تنُظ

نًا ذلیًال علی عزیزًا علی أعداء الله، لّی غلیظًا - رحمه الله -لقد کان 
 فةذه الّصصف بهمن اّت أّنمن ُطول الِعشرة وإخواني  أولیاءه، وقد رأیُت

  .علي شأنهح صدره، وُیبارك عمله، ویشَرالله یفتح علی یدیه، وُی فإّن

امه ولیالیه بین رباط جالد فیها أعداء الله، یقضي أّیعلیه ُی ت األیاُممّر
  ..وعبادة

 لیبیة، وکان قد اتخذوریات الّصوذات یوم وفي أثناء رباطه علی أحد الّد
مروحیات  تمخبًأ له، کانة صغیرة من غرفة طینّیوأحد رفاقه 

فطائراتهم في الغالب تخرج شغل باله، ُت لکّنها لمفوقه،  لیبیین تحوُمالّص
قیام شیة ِخو، من الکمائن األرض علیاتهم حمایة آلّیل مع کلِّ دورّیة

  :لحادثةاقول عن هذه ، فیالمجاهدین بزرع العبوات لهم

٣ 
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المروحیة تقترب کثیرًا من األرض، وأنا في هذه الحالة  بأّن شعرُت(
فجیر، ولم ارع الذي أمامي وفي یدي جهاز الّتعلی الّش ینيََّع ٌزمرّک

لیبیون یقتحمون الغرفة، ونزلت المروحیة علی األرض، أشعر إال والّص
الغرفة  بتقدمهم، هو أّن يروشععدم بب في وکل هذا في لحظات، والّس

ها مرتفعا جدًا فاختلط صوت کانو ،کبیرة مشتغلة ماء لمضّخةکانت 
  )...األمر علی حواّسي 

 ،)!..الله أسره کان أبو أنس فّك( :اإلخوةِذکُر صاحبنا عند أصبح .. بعدها
شغال ، الْنةمقاومالمن  ارفاقه، ولم یتمکن وأحُد ر البطُلِسلقد ُأ ..نعم
  ..ریقهن بمتابعة الّطّذال

فوا یتعّر لکن وبُلطٍف من الله لمجن، ع الّسوِدوُأ أسیرًاأخذه الصلیبیون 
ابن  -وُأحیلت قضّیته إلی المحکمة، فأقّر رفیقه، ی حقیقة شخصّیتهعل

المسئول عن أنه هو  أمام القاضي المجرم  -دعوته بمصطلح المعتقالت 
هذا  وأّن ،بیده جهاز التفجیرالبسًا الجعبة والذي کان زرع العبوة، وهو 

  ...!لیس له أي عالقة بالموضوع -أبا أنس یعني -خص الّش

صورًا جون رت الّسلیس غریبًا علی األنصار، فقد سّط الباهُر وهذا الفداُء
علی الّثقال هم ألقی بالّت ، وکم من أنصاريٍّإلیثارمثل هذا اعجیبة ل
مصلحًة للجهاد  ه المهاجر من األسریج أخوخرألنه یرى في کاهله، 

ولیختار البقاء في قیود الّسجن مهما طال األمد،  ،أعظَم من خروجه هَو
ما جال، هؤالء الّرکنیانًا کانت لبناته ُب ّنأولُتثبت األیام  ،وعظمت الّتهمة

٤ 
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کتب الله له الفرج،  ، ثّم
ة في صلیبّی هناك قاعدٌة

موهم منطقته التي یعمل فیها، أخذ علی نفسه وإخوانه عهدًا بأن یحِر
وا ، وبالفعل أوُفسیرًا علی األرض

ائرات، حتی لون بالّط
بعد ُتغط وستخفف الّض

زادوا من األهداف، فکسر رحمه الله 

  

مع  حیل، وفي اشتباٍك
ع أقرانه، وصعدت روحه 
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   ..عأن یتصّد

، ثّمنتینرابة الّسجن ُقفي الّسصاحُبنا مکث 
هناك قاعدٌة تکانف ویثأُر إلخوانه،فیه،  وعاد إلی میدانه یزأُر

منطقته التي یعمل فیها، أخذ علی نفسه وإخوانه عهدًا بأن یحِر
سیرًا علی األرض خول إلیها أو الخروج منها

لون بالّطفأصبحوا یتنّق ،همبعهدهم، وقطعوا علیهم طریَق
ستخفف الّضًا منهم أنها ، ظّنمقّرات ةبعّد أحاطوا هذه القاعدَة

زادوا من األهداف، فکسر رحمه الله األمر م، وهم في واقع 
  ..غ أنفهم

حیل، وفي اشتباٍكاب الّنوبعد هذا العطاء الجلیل من هذا الّش
ع أقرانه، وصعدت روحه حاله، ووّدِر الحبیُب لیبیین والمرتدین، حّط

  ..بارئها کیة إلی
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أن یتصّد کان له

مکث .. . نعود
وعاد إلی میدانه یزأُر

منطقته التي یعمل فیها، أخذ علی نفسه وإخوانه عهدًا بأن یحِر
خول إلیها أو الخروج منهامن الّد

بعهدهم، وقطعوا علیهم طریَق
أحاطوا هذه القاعدَة

م، وهم في واقع عنُه األبطاَل
غ أنفهمظهرهم، ومّر

  

  

وبعد هذا العطاء الجلیل من هذا الّش
لیبیین والمرتدین، حّطالّص
کیة إلیاهرة الّزالّط
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  غاٍب َثـإال لی ّنـَوال تبکی
  ت شهیدًاروب أُمدعوني في الُح

  

  ُشجاعًا في الحروب الثائراِت  
  من حیاتي خیٌر فموت العّز

  
دیه، لة، واجعله شفیعًا لواردوس األعلی من الجّنه الِفْناللهم أسِک

  .العالمین رّب واجمعنا به یا

م تسلیمًا کثیرا، وصحبه، وسلَّد، وعلی آله نا محّمی الله علی نبّیوصّل
  ...والحمد لله رب العالمین

  

  وکتبه

  عبد األعلی المضرّي

٦ 


